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S.1/
MUNGIAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN 
OROKORRAREN AURRERAPEN AGIRIAREN EDO 
ZIRRIBORROAREN XEDEA

Dokumentu hau bat dator Mungiako plangintza orokorraren berrikuspenaren AURRERAPEN 
FASEAREKIN, Hiri Plangintzako Arau Subsidiarioek, apirilaren 16ko 4/1996 Foru Aginduaren bidez 
behin betiko onartutakoek (1997ko apirilaren 28ko BAOn argitaratu zen), eta haren 43 aldaketek 
integratua. Berrikuspen hori Hiri Antolamenduko Plan Orokor gisa aipatuko dugu hemendik 
aurrera.

Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra Mungiako Udalak sustatzen du, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean 
ezarritakoaren arabera formulatzen da. Era berean, Plan Orokorraren edukia urriaren 30eko 
7/2015 Legegintzako Errege Dekretura (Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu 
bategina) eta garapeneko gainerako hirigintza-legedira egokituko da.

Dokumentu honek Aurrerapen funtzioa betetzen du Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 87. artikuluaren ondorioetarako. Artikulu horrek ezartzen 
duenez, plan orokorrak egiteko eskumena duten administrazio publikoek ezarri beharreko 
antolamenduaren irizpide, helburu, alternatiba eta proposamen orokorrak definituko dituzten 
aurrerapenak egin beharko dituzte, plan orokorra lehen aldiz egin nahi denean edo indarrean 
dagoen plan baten berrikuspen osoa edo partziala egin nahi denean plan horiek idazteko 
orientabide gisa balioko dutenak. Era berean, lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-
antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2020 
Dekretuaren 26. artikuluaren funtzioa betetzen du.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 
10/2021 Legearen Bosgarren Tituluan (Ingurumen Ebaluazioa) ezarritakoaren ondorioetarako, 
eta, bereziki, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 18. eta 19. 
artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, Aurrerapen honek Planaren Zirriborro izaera ere 
badu. Hasierako Dokumentu Estrategikoarekin batera, ingurumen-ebaluazio estrategikoa 
egiteko prozedura hasteko aukera ematen du, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko 
abenduaren 9ko 10/2021 Legearen II.A eranskinean ezarritakoari jarraituz.
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S.2/
MUNGIARAKO HIRIGINTZA-PLANGINTZA OROKOR 
BERRI BAT FORMULATZEKO BEHARRA.

 Egungo Arau Subsidiarioak onartu eta indarrean sartu zirenetik ia 25 urte igaro direnean, 
udal-plangintza egiteko oinarri izan zen errealitate ekonomikoa eta soziala ez ezik, lurraldea 
antolatzeko eta hirigintzako politiken erreferentziazko esparru juridikoa ere aldatu da. Eta 
erreferentzia-esparru hori erabakigarria da, ez bakarrik konfigurazio formalerako, baita udalerri 
bateko hirigintza-plangintzaren eduki substantiborako ere. Zehazki, 1997. urteaz geroztik, 
lurzoruari eta hirigintzari buruzko legeria berria onartu da Euskadin (2006), Lurraldearen 
Antolamendurako bi Gidalerro lurralde-eremuarekin (1997 eta 2019ko berrikuspena), eta 1997ko 
Gidalerroak garatuz, Mungiako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala (2016an Mungiako 
Eremu Funtzionaleko LPP). Hori guztia, udalerrian eragina duten hainbat Lurralde Plan Sektorial 
kontuan izan gabe.

Aldaketa horiek eragin sakona izan dute lurzoruaren arloko Estatuko oinarrizko legerian 
ere. Orientazio-aldaketa 8/2007 Estatuko Lurzoruaren Legea (LS07) eta ondorengo 2/2008 
Legegintzako Dekretua (TRLS 08). onartzean gertatu zen. Gero, indartu egin zen ekainaren 26ko 
8/2013 Legea, hiri-birgaitzeari, -berroneratzeari eta -berrikuntzari buruzkoa, agertu zenean. Bi 
erreforma horiek, ondoren, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzeko 
7/2015 Errege Lege Dekretuan (TRLSRU 2015) sartu dira.

Estatuko legeriaren bloke berri honetan, ingurumen-babesetik eta iraunkortasunaren 
eskakizunetik egindako hirigintza-plangintzari (eta lurralde-plangintzari) hainbat agindu 
erantsi zaizkio. Bereziki, hirigintza-eraldaketaren xede den lurzoruaren kontsumoa mugatzeko 
irizpidea ezartzen du: hori justifikatzen duten beharrak asetzeko behar den lurzorua baino 
ezin da antolatu (TRLS08ren 10. artikulua). Garapen iraunkorraren printzipiotik, lurralde- eta 
hirigintza-antolamenduko organo eskudunei zuzendutako agindua da, hirigintza-eraldaketaren 
xede izan daitekeen lurzoruaren kontsumo-mailari buruzkoa, eta eraldatu beharreko lurzorua 
interes orokorreko beharrei erantzuteko beharrezkoa eta justifikatua baino ez izatea zehazten 
du. Lurzorua, “baliabide ekonomikoa izateaz gain, baliabide naturala, urria eta berriztaezina ere 
badela” adierazten du. “Ikuspegi horretatik, landa-lurzoru osoak haztatzeko moduko balioa du 
(...).” Era berean, ekainaren 26ko 8/2013 Legeak hiri kontsolidatua biziberritzeko eta birziklatzeko 
jarduerak lehenesteko teknikak indartu nahi ditu. EAEko 2019ko LAG horiek ere bide horretatik 
doaz, eta hiri-berroneratzea lehenesten dute, lurzoru-okupazio berrien alternatiba gisa.

Arrazoi horiek nahikoak dira Mungiako hirigintza-plangintza osorik berrikusteko, eta 
Mungiako Udalak plangintza orokor bat eduki ahal izateko, egokitua ez ezik, erabat formulatua 
ere, legeriak eta udalaz gaindiko lurralde-antolamenduak ezarritako hirigintza-antolamenduko 
eskakizun berrietatik abiatuta, eta garapen jasangarriari buruzko postulatu berriak txertatuta 
hura egin zenetik.

Baina, gainera, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea aldatzen duen urriaren 2ko 
2/2014 Legeak, artikulu bakarrean, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen bigarren xedapen iragankorraren aldaketa bat ezarri zuen, hirigintza-antolamenduko 
planen eta gainerako tresnen indarraldiari eta egokitzapenari buruzkoa, eta epea 15 urtera luzatu 
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zuen (2006az geroztik), Plan orokor eta arau subsidiario guztiak aipatutako 2/2006 Legearen 
zehaztapenetara egokituta gera daitezen, “behin betiko onarpenarekin”. Hau da, 2021 urte 
honetako ekainean epea amaituta geratu da.

Mungiak udal mailako hirigintza-plangintza berri bat behar du, hiriaren eredua errealitate 
berri batera egokitzeko. Errealitate berri horren ezaugarriak dira, batetik, lurralderen aldakuntza 
euskarri eta paisaia gisa, eta bestetik, herritarrek hiria erabiltzeko dituzten moduak eta hiri-
garapenean eragiten duten operadoreek eta eragileek hartzen dituzten estrategia berrien 
aldakuntza.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idazteko prozesua ere aukera garrantzitsua da hiru 
alderdi hauetan:

• Hiriari eta bizitzeko moduei buruzko ideia berriak sortzeko.

• Herritarren parte-hartzea, bizilagunen, enpresen, erakundeen eta administrazioen arteko 
akordioa eta hitzarmena sustatzeko.

• Plana adostu eta onartzen duten arduradun publikoek bete beharreko konpromisoak 
finkatzea.

Azken batean, eragile sozial, ekonomiko eta politikoen artean adostasun handia 
eta konpromiso sendoa lortzea udalerri osorako garapen-proiektu beraren inguruan, eta 
planteamendu global horrekin koherentea den lurralde-inpaktuko politikak modu koordinatuan 
bultzatzea dira plangintza on baten baldintza kardinalak, azken batean, bere benetako garrantzia 
zehazten dutenak.
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S.3/
DIZIPLINA-IZAERAKO GAIAK. MUNGIAK BEHAR 
DUEN PLAN OROKORRA.

Hiri-garapen oro obra-programa batean gauzatzen da, baina etorkizuneko hiria modu 
orekatuan eraikitzen da, baldin eta obra-programa horrek proiektu global bati erantzuten badio. 
Eta proiektu global hau Plan Orokorra besterik ez da.

Plan Orokor bat tresna bat da, zeinaren bidez, ondorio operatiboetarako, lurraldearen 
gaineko jarduera multzo bat hiri mailako proiektu bati lotzen zaion. Horretarako, aldez aurretik 
ezarri behar du proiektu horri komeni zaizkion oinarrizko elementuen kokapena, eta baita 
dimentsioak edo forma ere, eta proiektua gauzatzea erraztuko duten tresna egokiak diseinatu 
behar ditu.

Planak, berez, zeregin instrumentala du batez ere udalerriko politika orokorrean, 
Udalbatzak bere gain hartutako proiektu baten zerbitzura, baina ez du ez bata ez bestea 
ordezkatzen. Erreferentzia sozial eta ekonomikoko esparru esplizitua da, hiri-proiektuaren 
eraikuntzan jarduera publiko eta pribatuari buruzko arrazionaltasuna sartu nahi duena.

Planak, egia esan, legea garatzeko eta aplikatzeko, lurzoruaren jabeen eskubideen eta 
betebeharren estatutua ezarri behar du, baina erregulazio hori ez da berez helburua, baizik eta, 
era berean, aipatutako hiri-proiektuaren zerbitzura dago. Hala ere, sarritan, plana partikularrek 
lurzoruaren eta eraikuntzaren gainean dituzten ahalmenak mugatzen dituen arau soiltzat hartzen 
da, edo, beste muturrean, hiriaren garapena kudeatzera bideratutako tresnatzat, landa-lurzorua 
eraikigarri bihurtuz; horregatik, partikularrek plana aldatzeko egiten dituzten ahaleginen ia aho 
bateko helburua baldintzak haien alde aldatzea da.

Planteamendu hori, zalantzarik gabe, okerra da, eta duela mende erditik hirigintzako 
legerian eta, 1978tik, Konstituzioan bertan jasotako plangintzaren definizioaren aurkakoa; izan 
ere, udalek ordezkatzen duten kolektibitateari, hirigintza- eskubideak antolatzeaz gain, eskubide 
horiek sortzeko ahalmena esleitzen diote, ez baitira lurzoruaren jabetza-eskubideari erantsitzat 
hartzen. Horregatik uste da Plan Orokorrak eskubide batzuk mugatzen dituela kontsideratzea ez 
dela egokia, plan hori gabe ez bailirateke existituko.

Plan Orokorraren antolamendu-estrategia ezartzeko zailtasuna da, plangintza-erabakietan 
eragiten duten faktore konplexuak, hiria eraikitzeko hainbat alderdiri edo ekintzari babes 
politikoa eta soziala emateko desberdintasunak eta horiek gauzatzeko konpromisoei modu 
iraunkorrean eusteak dakarrena. Hori dela eta, Planak hirigintza-antolamenduari lagundu behar 
dio, lurraldeak aurkezten dituen baldintza konplexuen balorazio zehatz eta xehatua eginez. 
Gainera, hirigintza-antolamenduaren zentzu mugatuan bada ere, Planak ezin ditu ulertu hiri-
antolamendua zehaztean bat egiten duten politika guztiak, ez eta antolamendu hori lurralde 
osoan zehaztuko duten erabaki guztiak zehatz-mehatz agortu ere.



8 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

Lurzoruaren 1956ko legeak hirigintzako planei eskumen zabalak ematen bazizkien 
lurraldearen antolamenduan, plan orokorrak antolamendu “integraleko” tresnatzat hartzeko 
aukera ematen zutenak, hurrengo urteetan -garapenaren urteak- argitaratutako legeriak 
garapenaren plangintzari, etxebizitzari, nekazaritzaren garapenari, lurralde-azpiegiturei, turismo-
zentroei edo industriari buruz, eta era berean, aurrerago naturaren babesaren gain emandako 
araudiaren garapen handiak, plangintzaren irudi horri eustea zaildu zuen.

1975eko lurzoruaren legearen erreformak eta ondorengo berrikuspen edo legedi 
autonomikoek bertan behera utzi zuten, hain zuzen ere, gauzatzera iritsi ez zen asmo hori, 
hirigintza mailakoak ez diren zehaztapenen Plan Orokorraren edukiak ezabatuz, hala nola 
gutxieneko laborantza-unitateak, edo lurzoru-moten izendapenaren aldaketarekin, zeinak 
irizpide positiboen bidez definitzeari utzi baitzitzaion lurraldearen zati bakoitzaren berezko 
izaerari dagokionez (hirikoa, hiri- eta landa-eremuetarako hiri-erreserba).

Horrek ez zuen esan nahi lurralde-antolamenduan hirigintzakoak ez ziren elementuak 
aintzat ez hartzea, baizik eta enpresaren konplexutasuna bere gain hartzea eta hainbat eskumen-
eremutan zatikatzea; egia da, ordea, faltan sumatu zela hainbat eskumen horiek guztiak behar 
bezala koordinatzeko gai izango ziren tresnen eta eragileen definizioa, ondoriozko antolamendua 
arrazionalizatuz.

Une honetan, hirigintza-antolamenduaren sektorekotasuna zuzendu ez bada ere, 
plangintzaren hirigintzaz gaindiko baldintzapenak asko handitu dira, agintzen dituen lurzoru-
kategoriak mugatzeari dagokionez. Hori dela eta, Planak hirigintza-antolamenduari lagundu 
behar dio, lurraldearen baldintza konplexuen balorazio zehatz eta xehatua eginez. Lurralde-
antolamendua ezin da hirigintza-antolamenduaren kontzeptu soilaren barruan sartu, eta, 
horrekin batera, planak, lursailen hirigintza-aprobetxamenduari dagokionez, udal-mugarteko 
zati guztietan esleitzen dituen eskubide eta betebehar zehatzak hedatzen dira. Horregatik, 
urbanizazioarekin zerikusirik ez duten baldintzatzaileek ezarritako loturen azterketa eta 
translazioa egin behar dira, bereziki lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako eremuan.

Hirigintza-antolamenduaren zentzu mugatuan bada ere, Planak ezin ditu ulertu hiri-
antolamendua zehaztean bat egiten duten politika guzti-guztiak, eta ezin ditu zehatz-mehatz 
agortu antolamendu hori lurralde osoan taxutuko duten erabaki guztiak. Planak selektiboa izan 
behar du, hiri-proiektuak eskatzen dituen ekintzei hobekien egokitzen zaizkien elementuak 
identifikatzeari dagokionez, egitura-izaera duten erabakietan zentratuz. Lehenesteko ahalegina 
bere izaera propioaren parte den saiakera bat ere bada.

Bestalde, proposamenek egokitzeko gaitasun nahikoa izan behar dute, antolamendu-
erabakiekin ezinbestean batera doan ziurgabetasuna alde batera utzita; izan ere, etorkizuneko 
erabakiak dira eta etengabe aldatzen ari den errealitateari buruzko erabakiak dira. Plana, 
beraz, lurralde-eredu bat eta lurraldearen egitura orokor eta organikoaren funtsezko elementu 
batzuk definitzen dituen tresnatzat hartzen da. Elementu horiek denboran irauteko daude 
deituta, baina egitura edo eredu hori irekita dago eta funtsezkoak ez diren alderdietan alda 
daiteke. Beraz, egiturazkoak ez diren gai horietan, ez da amaitutako proiektu bat, baizik eta hura 
indarrean sartzean hasten den plangintza-prozesu jarraitu baten abiapuntua. Prozesu horretan 
hainbat inguruabarrek esku hartu beharko dute; batzuk aurreikus daitezke, beste batzuk ez; 
batzuk beharrezkoak dira Plana betetzeko, eta beste batzuk arbitrarioak dira argi eta garbi. 
Hori dela eta, planak berak minimizatu egin behar du plana betetzeko beharrezkoak ez diren 
inguruabarrak gertatzeko probabilitatea, hala nola, garapen-tresnak, udal- edo lurralde-mailako 
figura osagarriak, baita aldaketa puntualak ere, eta horietarako tipifikatutako hainbat kasu 
ezarriko dira.
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Hiri Antolamenduko Plan Orokor osoa, itxia, zehatz-mehatz planteatutako helburu eta 
zehaztapenekin, eta epe labur eta ertainera programazio zorrotzaren mende jarria, askotan, ez 
da gai izan gizartearen eskari gero eta aldakorrei erantzun egokia emateko. Gogoeta komuna da, 
beraz, hirigintza-eztabaidetan planeamendu mota berri baten beharra, planteatzen diren hiri-
eskaera berrietara erraz eta arintasunez egokitu ahal izateko, urtero berrikuspen globalak egin 
beharrik gabe.

Hiria organismo aldakorra da, eta azken garaietako hirigintza-plangintzak, funtsean, 
edozein eboluzioren aurrean defendatzeko jarrera izan du. Hirigintzak orain arte izan dituen 
jarrera nagusiak eragoztea, mugatzea, saihestea eta debekatzea izan dira. Plangintza berriak 
jarrera aldatu beharko du, eta gizarte modernoaren dinamismoaren ondorio diren eskari berriak 
sustatu eta ahalbidetu beharko ditu, ezaugarri hauek dituztenak:

•  Hiri-arazoen ziurgabetasunaren esparruaz jabetzea, baita arazo horiei erantzuteko joeraz, 
lehentasunez eta moduez ere.

• Errealitatea eta esperientzia historikoak interpretatzea, esperientzia aurrerabidearen 
bermea dela kontuan hartuta

•  Bultzada teoriko sortzailea eta plangintza garatzeko borondatea izateko ardura hartzen 
duena.

•  Elkartasun-printzipioa islatzea gizarte-, ekonomia- eta lurralde-oreka lortzeko helburu 
gisa, interes indibidualen edo koiunturalen gainetik.

•  Modu argian eta interpretatzeko errazean adieraztea.

•  Aurrera eramateko modukoa izan behar du, eta, ondorioz, kudeatzeko prest egon behar 
du, aurreikus daitezkeen egoera guztietan.

•  Azkar garatua eta gauzatua izateko prest egotea, eta planteatutako helburuak lortze bidean 
funtsezkoak diren jarduketa estrategikoak praktikara eramateko pentsatuta egotea.

Gogoeta horiek oinarri hartuta, Mungiarako nahi den Plan Orokorraren ereduak ezaugarri 
hauek ditu:

•  Plan integrala

Hiribilduaren garapen ekonomiko, sozial eta kulturalari buruz hausnartzea, eta ez 
soilik hirigintza-elementuei buruz: lurzoruen kalifikazioa, etxebizitzen eraikuntza, 
ekipamenduak, sistema orokorrak, etab. Hiri-sistemaren sektorearteko ikuspegi honeek 
hirirako lehentasunezko helburuak formulatu behar ditu, Plan Orokorra tokiko garapenaren 
ikuspegi estrategikotik orekatuz, azken batean, gizarte-ehuna eta hiribilduaren ahalmenen 
lurralde-ikuspegia indartzea baitu helburu.

•  Plan orekatua

Funtsezkotzat jotzen da epe laburrerako, ertainerako eta luzerako proposamenen arteko 
oreka: ezinbestekoa da etorkizunean pentsatzea, baina epe luzerako proposamenak 
malguagoak izan behar dira, horiek egitea gaur egun kontrolatu ezin ditugun zenbait 
faktoreren mende egon baitaiteke; horixe da Planaren eta Programaren arteko aldea. 
Jarduera Programa eguneratzean, neurri handi batean egoera ekonomikoaren mende 
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dagoena, Plan Orokorra egokitu ahal izango da denboran zehar, helburu orokorrak ahaztu 
gabe.

•  Plan iraunkorra

Ez bakarrik ingurumena benetan errespetatzen duelako, baizik eta, hiribildua egituratuta 
dagoen lurraldearen baliabide endogenoak indartuko dituen tokiko garapenaren ikuspegi 
zabalagoa hartzen duelako. Ingurumenaren aldeko postulatuek gero eta garrantzi 
handiagoa dute herritarren kontzientzian, eta gizartearen bizi-mailak etengabe hobetzen 
ari dira. Hori dela eta, eskari eta asmo berriak agertu dira, ohiko kezkei gehitzen zaizkienak 
(lana, etxebizitza, zerbitzu publiko eraginkorrak, komunikazio onak eta abar). Habitataren 
tamaina handitu ahala, ingurumen-arazoen pertzepzioa areagotu egiten da, eta arazo 
horiek konpontzeko interesa areagotu egiten da. Eskaera berri horiek gizarte- eta lurralde-
ordena bat lortzera bideratuta daude, bizi-kalitateak eta iraunkortasunak – tokikoak eta 
globalak – leku pribilegiatua izan dezaten, eta Plan Orokorrak horiei erantzuna eman 
behar die.

Eta horretarako, beharrezkoa da, baina ez nahikoa, udal-lurraldeko baliabide naturalak 
babestea ingurumen- edo paisaia-balioagatik, haien lehiakortasun ekonomikoa honda 
dezaketen hirigintza-itxaropenak ezabatuz. Eta ildo horretan, udalerriko espazio ireki 
handiak kontserbatzea, babestea eta handitzea, bai aisialdiko eta olgetako metropoli-
arrazoiengatik, bai arrazoi ekologiko eta ekonomiko zorrotzengatik ere. Planak espazio 
horien kontzeptu positiboa jaso behar du, urbanizazio-prozesutik kanpo geratu arren, 
lurralde-funtzio garrantzitsuak bete ditzaten.

• Plan ireki eta malgua 

Honek esan nahi du Plana prozesu gisa ulertu behar dela, ez emaitza gisa, eta horrek ez 
du eragotzi behar funtsezko elementu jakin eta argi batzuk egotea, plangintza berriaren 
bizkarrezurra osatzen dutenak, eta, beraz, aldatzeko zailak direnak, dagozkien berme 
gorenak izan gabe. Plan horrek, hiribilduaren beharren eta hiribilduak historiaren une jakin 
batean bere buruari ematen dizkion irtenbideen arteko prozesu dialektiko gisa ulertuta, 
aukera ematen du, gainera, Planaren kudeaketa eta betearazpena etengabeko ebaluazio-
prozesu baten mende jartzeko, plana indarrean jartzen denetik.

Plana udal-lurraldea eraikitzera bideratutako bultzada publiko eta pribatuak espazioan eta 
denboran bideratzeko dokumentu gisa ulertu behar da. Beraz, azterketa, azterlan, aurretiko 
lan, proiekzio, eskari, gabezia eta abarren esparru-dokumentu biltzailetzat hartzea, behar 
den malgutasunarekin udalerrian indarrean egongo den urteetan gertatzen diren inertziak 
bideratzeko. Beraz, Planak etorkizuneko hiria definitzeko behar adinako xehetasun-maila 
duten oinarrizko eta funtsezko ezaugarriak bilduko ditu, eta gainerako aurreikuspenak une 
bakoitzean zehaztu beharko dira, Plana errealitate sozioekonomikora etengabe egokitzeko 
eta eguneratzeko aukera emanez.

Hala ere, Plana irekia eta malgua izateak ez du esan nahi hiribilduaren tratamendu 
morfologikoaren protagonismoaren aldeko apustuari eutsi behar ez dionik, eta, ondorioz, 
hiri-diseinuaren eginkizuna indartu behar duenik. Beraz, Plan Orokorrak proiektu bat izan 
behar du, terminoaren zentzu erradikalenean. Beraz, irtenbide zehatzen konpromisoak jaso 
behar ditu. Bestalde, programetan gauzatzen ari den proiektu izate horrek erraztu egingo 
du, logikoa denez, programa horiek betetzeko egin behar den etengabeko ebaluazioa.
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• Plan parte-hartzailea

Plana herritarrek parte hartzeko prozesu zabal baten emaitza gisa ulertzea, Mungiako 
bizilagunak lurraldearen eraldaketan inplikatuko dituena. Plana idazteko prozesua aukera 
paregabea da herritarrek hiriarekin sinatu duten ituna berritu dezaten, eta gai izan gaitezen 
Mungia herritarren aliatu leial bihurtzeko, gure garaiko erronka berriei arrakastaz aurre 
egiteko. Planak Mungia gure garaiko zeinuetara irekita dagoen lurralde bihurtu behar 
du, eta hori ezinbestekoa da herritarrak etorkizuneko erabaki egokiak hartzeko gai izan 
daitezen.

Horregatik, plana herritar guztientzat ulergarria izan behar da, batez ere zuzenean 
eragin diezaieketen alderdietan. Beraz, ezinbestekoa da nabarmentzea herritarrek zer 
eginkizun betetzen duten beren bizitza igarotzen den lurraldea eraikitzeko prozesuan, 
eta oso garrantzitsua da herritarrak plangintza-prozesuaren fase guztietan integratzea. 
Horrela bakarrik bermatu ahal izango da plana garatzean errealitatea behar den bezala 
interpretatzea, eta hartzen den antolamenduak herritar bakoitzarentzat izango dituen 
ondorioak behar bezala ulertzea.

Horrek esan nahi du Planak, lehenik eta behin, herritarren parte-hartze prozesu zabal 
eta bizi baten emaitza izan behar duela, herritarrek adierazitako nahiak, iritziak eta 
eskaerak izateko eskakizunean, eta haren eraginkortasuna bermatzeko funtsezko 
mekanismo gisa. Horretarako, egungo legeriak herritarren gutxieneko parte-hartzea 
arautzen du plangintzan, eta hori ezinbestekoa da, baina ez da inola ere nahikoa; beraz, 
herritarrek erabakiak hartzeko prozesuan parte har dezaten eta antolamenduak dakartzan 
proposamenak azaldu eta azaltzeko ahalegin gutxi egingo dira.

• Plana diseinu-, esku-hartze- eta instrumentazio-prozesu gisa

Proposatzen dugun plangintzaren formulazioa prozesu konplexua da, eta hainbat 
jarduketa-ildo biltzen ditu.

1.  Gidalerroa: asmoen definizioa da:

- Hazkundearen eta aldaketaren oinarria.
- Udalerriaz gaindiko lurralde-eskema eta udal-eskema.
- Hiri-antolamendua.
- Esku-hartzea.

2.  Arau-ildoa: erregulazioaren definizioa adierazten du:

- Planaren izaera juridikoa.
- Lurzoruaren araubidea: sailkapena eta kalifikazioa.
- Jarduteko araubidea: eskumenak, eskubideak, betebeharrak eta diziplina.
- Kalitate-arauak: antolamendua, urbanizazioa, ekipamendua, eraikuntza bai 

eta ingurumena.

3.  Ildo ekonomikoa eta programazioa: hauek gauzatzeko beharrezko aurreikuspenak 
dira:

- Lurzorua eskuratzea.
- Urbanizazio-obrak.
- Eraikuntza-obrak.
- Planaren kudeaketaren ondorioak.
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4.  Lankidetza-lerroa: plangintza herritarren parte-hartzearen emaitza izan dadin 
erabilgarri izango diren aurreikuspenak eta xedapenak biltzen ditu:

- Herritarren adostasuna.
- Hitzarmenak.
- Beste udalerri batzuekiko lankidetza.
- Beste erakunde batzuekiko lankidetza.

• Plan errealista eta kudeagarria

Plangintzak kudeaketa ahalbidetu behar du. Horregatik, geroko kudeaketa nolakoa izango 
den kontuan hartuta idazten ez den Plan Orokor oro alferrikako tresna bihurtuko da. 
Kudeaketaren garrantzia hain da handia ezen plangintza bat proiektu huts eta amaitu gabe 
bihur baitaiteke.

Eta kudeaketa ez da hasten plangintza amaitzen denean. Kudeaketak hirigintza-jarduera 
definitzen duen prozesu zabal osoa hartzen du, eta indarrean dagoen plangintza orokorra 
berrikustea erabakitzen denetik hura aplikatzeko eta garatzeko azken egintzara arte 
zabaltzen da, behin onartzeko legezko izapideak gainditu ondoren.

Kudeaketa-irizpide orokor gisa, funtsean arestian adierazitakoei lotuta eta, era berean, 
antolamendua baldintzatzen dutenak, honako hauek proposatzen dira:

a. Hiribilduaren garapenetik eta mantentzetik eratorritako kargen eta onuren banaketa 
proportzionala bilatzea, banaketak sustapen berriko lurzoruaren jabeei ez ezik, 
biztanleria egoiliar osoari ere eragin behar diola ulertuta.

b. Erkidegoak hiribilduaren hazkundeak sortutako etekinetan parte har dezan 
bermatzea, lurzoru-ondare publiko garrantzitsua sortuz, bai epe ertainerako eta bai 
epe luzerako ere.

c. Inbertsio publiko jarraitua bermatzea, Erkidegoko zuzkiduren politika etengabea 
garatu ahal izateko, termino eta epe errealistetan. Eta hirigintza-ekimen guztien 
bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioa bermatzea, ekimen horiek publikoak 
nahiz pribatuak izan.

d. Herri-administrazio guztiek udalerrian egiten duten hirigintzako esku-hartzea 
koordinatzea.
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S.4/
PLAN OROKORRAREN FORMULAZIOAN ERAGINA 
DUEN ORDENAMENDU JURIDIKOA.  

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra — plangintza-tresna guztiak bezala — legearen eta 
sistema juridiko osoaren mende dago.

Hirigintza-plangintzako tresnek lurraldeari eta bertan garatzen diren jarduerei eragiten 
dieten neurrian, argi dago planek lurraldearen elementu anitzak eta bertan garatzen diren 
jarduerak arautzen dituzten xedapen guztiak errespetatu behar dituztela.

Lurralde- eta hirigintza-plangintzako eskumenezko ahala hainbat mugaren mende dago:

a) Hirigintzako eta lurraldeko legeriatik eta ezarritako plangintza-sistematik eratorritako 
mugak.

b) Hirigintza- eta lurralde-antolamenduan eragina duten legeriatik eratorritako beste muga 
batzuk, eskumen sektorial ugari baliatzeak eragindakoak.

Hirigintza- eta lurralde-antolamenduan eragina duen arau-esparrua oso zabala da.

4.1. ESTATUKO ORDENAMENDUA.

Espainiako Konstituzioak (149.1 artikuluko 1., 8., 13., 18. eta 23. paragrafoak) eskumen 
esklusiboa ematen dio Estatuari honako gai hauetan: espainiar guztien berdintasuna bermatzeko 
oinarrizko baldintzak arautzea, konstituzio-eskubideak baliatzean eta konstituzio-eginbeharrak 
betetzean; legeria zibila; ekonomia-jardueraren plangintza orokorraren oinarriak eta 
koordinazioa; administrazio publikoen araubide juridikoaren oinarriak; administrazio-prozedura 
erkidea; nahitaezko desjabetzeari buruzko legeria; administrazio-kontratu eta -emakida guztiei 
buruzko oinarrizko legeria eta herri-administrazio guztien erantzukizun-sistema, eta ingurumena 
babesteko oinarrizko legeria.

1.  Eskubideak baliatzean eta betebeharrak betetzean guztien berdintasuna bermatuko 
duten oinarrizko baldintzak arautzea

• 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruaren eta Hiri 
Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duena.

• 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa.

• 1492/2011 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Lurzoruaren Legearen Balorazioen 
Erregelamendua onartzen duena.

• 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa 
onartzen duena.



14 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

• 1/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Higiezinen Katastroari 
buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

• 1093/1997 Errege Dekretua, uztailaren 4koa, Jabetza Erregistroan hirigintza-aktak 
inskribatzeari buruzko Hipoteka Legea betearazteko Erregelamenduaren arau 
osagarriak onartzen dituena.

2.  Nahitaezko desjabetzeari buruzko legeria

• Jabetza nahitaez kentzeari buruzko Legea, 1954ko abenduaren 16an onartua, eta 
haren Erregelamendua, 1957ko apirilaren 26koa.

3.  Herri-administrazioen araubide juridikoaren oinarriak, administrazio-prozedura erkidea.

• 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

• 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearena.

4.  Ingurumena babesteko oinarrizko legeria.

• 34/2017 Legea, azaroaren 15ekoa, Airearen Kalitateari eta Atmosfera Babesteari 
buruzkoa.

• 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa.

• 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzkoa.

• 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari 
buruzkoa, irailaren 21eko 33/2015 Legeak aldatua.

• 43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Mendiei buruzkoa (apirilaren 28ko 10/2006 
Legeak aldatua)

• 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, zaratari buruzkoa.

• Uren Legearen testu bategina (1/2001 RDL, uztailaren 20koa).

• 815/2013 Errege Dekretua, urriaren 18koa, Industriako Isurpenen Erregelamendua 
onartzen duena eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko 
uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena.

• 630/2013 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa, espezie exotiko inbaditzaileen 
Espainiako katalogoa arautzen duena.

• 1290/2012 Errege Dekretua, irailaren 7koa, Jabari Publiko Hidraulikoaren 
Erregelamendua aldatzen duena.

• 975/2009 Errege Dekretua, ekainaren 12koa, erauzketa-industrien hondakinak 
kudeatzeari eta meatze-jarduerek eragindako guneak babestu eta birgaitzeari 
buruzkoa.
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• 1367/2007 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Zarataren Legea garatzen duena 
zonakatze akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei dagokienez.

• 1513/2005 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Zarataren Legea garatzen duena 
inguruneko zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez.

• 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzoruak kutsa ditzaketen jardueren 
zerrenda eta lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen 
dituena.

5.  Interes orokorreko azpiegiturak

• 9/2014 Lege Orokorra, maiatzaren 9koa, Telekomunikazioei buruzkoa.

• 25/2009 Legea, abenduaren 22koa, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta 
aritzeari buruzko Legera egokitzeko zenbait lege aldatzen dituena.

• 21/2003 Legea, uztailaren 7koa, Aire Segurtasunari buruzkoa.

• 8/1975 Legea, martxoaren 12koa, Defentsa Nazionalerako Intereseko Zona eta 
Instalazioei buruzkoa.

• 48/1960 Legea, uztailaren 21ekoa, Aireko Nabigazioari buruzkoa, 55/1999 Legeak 
aldatua.

• 689/1978 Errege Dekretua, otsailaren 10ekoa, Defentsa Nazionalerako Intereseko 
Zona eta Instalazioei buruzko Erregelamendua onartzen duena, eta Defentsa 
Nazionalerako Intereseko Zona eta Instalazioei buruzko martxoaren 12ko 8/1975 
Legea garatzen duena.

• 584/72 Errege Dekretua, otsailaren 24koa, zortasun aeronautikoei buruzkoa, 
2490/1974 Errege Dekretuak eta 1541/2003 Errege Dekretuak aldatua.

• 370/2011 Errege Dekretua, martxoaren 11koa, Bilboko aireportuko aeronautikako 
zortasunak eguneratzen dituena. Aireontzien eragiketa-zortasunak.

6.  Estatuaren eskumeneko udalaz gaindiko plangintza

• Energia elektrikoaren garraio-sarea garatzeko plana 2015-2020 (Ministro 
Kontseiluaren 2015eko urriaren 16ko akordioa).

4.2. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUAN ERAGINA DUEN ORDENAMENDU 
AUTONOMIKOA.

Konstituzioaren 148.1 artikuluaren 3. arauak ezartzen du autonomia-erkidegoek 
eskumenak har ditzaketela lurralde-antolamenduan eta hirigintzan. Gaikuntza hori gauzatuz, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak eskumen osoa aitortzen du Euskal 
Autonomia Erkidegoaren lurralde- eta hirigintza-antolamenduaren arloan, eta eskumen hori 
formulatu eta betearazi izan du, lurzoruaren araubideari eta hiri-antolamenduari buruzko 
legeria orokorrarekin bat etorriz. Era berean, beharrezkoa da Estatutuan jasotako gainerako 
gaikuntza-titulu guztiak aipatzea, autonomia-erkidegoari araugintza-eskumena ematen baitiote 
hirigintzako araugintza-eskumen esklusiboaren eremuan eragina duten esparru sektorialetan.
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Horrenbestez, autonomia-erkidegoko legeria eta lurralde-antolamenduan eragina duten 
plangintza-tresnak honako hauek dira:

1.  Lurzorua, Lurralde Antolamendua eta Etxebizitza

• 10/2019 Legea, ekainaren 27koa, Merkataritza-gune handien lurralde-
antolamenduarena

• 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena

• 2/2014 Legea, urriaren 2koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea 
aldatzen duena.

• Azaroaren 28ko 11/2008 Legea, hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan 
Erkidegoak duen partaidetza aldatzen duena.

• 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.

• 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa.

• 4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 
Antolakuntzari buruzkoa.

• 8/1987 Legea, azaroaren 20koa, Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaiak 
sortzeari buruzkoa.

• 46/2020 Dekretua, martxoaren 24koa, lurralde-antolamenduko planak eta 
hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituena.

• 210/2019 Dekretua, abenduaren 26koa, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzarena etxebizitzaren eta 
lurzoruaren arloan, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa

• 128/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroak behin betiko onartzen dituena.

• 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen 
ikuskapen teknikoari buruzkoa.

• 226/2014 Dekretua, abenduaren 9koa, eraikinen eraginkortasun energetikoaren 
ziurtagiriari buruzkoa.

• 90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-
antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzkoa.

• 466/2013 Dekretua, abenduaren 23koa, «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa 
arautzen duena.

• 123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintza estandarrei buruzkoa.

• 157/2008 Dekretua, irailaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 
Antolamendurako Batzordearena.
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• 105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurriei buruzkoa.

• 39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide 
juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa.

• 7/2008 Dekretua, urtarrilaren 15ekoa, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikarako 
Aholku Batzordeari buruzkoa.

• 317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko 
jarduketa babestuei buruzkoa.

• 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen 
eta informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau 
teknikoak onartzen dituena.

• 244/1988 Dekretua, irailaren 20koa, Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaien 
funtzionamendu-araudia onartzen duena.

2. Ingurumena eta landa-ingurunea babesteari buruzko legeria autonomikoa

• 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzkoa.

• 4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Iraunkortasun 
Energetikoari buruzkoa

• 4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa 
garbitzekoa

• 17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa

• 10/2006 Legea, abenduaren 29koa, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoari 
buruzkoa.

• 10/1998 Legea, apirilaren 8koa, Landa Garapenekoa

• 10/2021 LEGEA, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena.

• 254/2020 Dekretua, azaroaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Iraunkortasun 
Energetikoari buruzkoa.

• 209/2019 Dekretua, abenduaren 26koa, Lurzorua kutsatzea saihestu eta 
kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzen duena.

• 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumen-ebaluazio 
estrategikoaren prozedura arautzen duena.

3.  Azpiegiturei buruzko legeria autonomikoa

• 5/2018 Legea, azaroaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan 
Orokorra arautzen duen Legea hirugarren aldiz aldatzen duena

• 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urari buruzkoa
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• 6/2004 Legea, maiatzaren 21ekoa, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearena.

• 111/2019 Dekretua, uztailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko barneko 
arroetan eta itsas uretan eremu sentikorrak deklaratzen dituena.

4.  Lurraldean eragina duen legeria sektorial autonomikoa

• 6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondarearena

• 234/1996 Dekretua, urriaren 8koa, balizko arkeologia-guneak zehazteko araubidea 
ezartzen duena.

5.  Jarduera eta zerbitzuei buruzko legeria

• 13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena

• 8/2004 Legea, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzkoa.

• 101/2018 Dekretua, uztailaren 3koa, erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza 
partikularretako logelei buruzkoa

• 396/2013 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan kanpinak eta 
kanpatzeko beste turismo-modalitate batzuk antolatzekoa.

• 102/2001 Dekretua, maiatzaren 29koa, hotel-establezimenduen antolamendua 
ezartzen duena.

• 200/2013 Dekretua, uztailaren 9koa, turismo-aterpetxeak antolatzekoa.

• 199/2013 Dekretua, apirilaren 16koa, landa-inguruneko turismo-ostatuak arautzen 
dituena.

• 198/2013 Dekretua, apirilaren 16koa, apartamentu turistikoak arautzen dituena.
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S.5/
AURRERAPENA PLAN OROKORRA ERATZEKO 
PROZESUAN.

Oro har, hirigintza-legeriak plan orokorren aurrerapenen zentzua adierazi izan du, 
herritarrek, iradokizunak eta alternatibak aurkeztuz, udalerriko hirigintza-antolamenduaren 
konponbide orokorrak ezagutu eta horietan parte hartu ahal izateko tresna egoki gisa. Hori 
dela eta, Aurrerapen dokumentuak Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egitura orokorraren 
definizioan parte hartzeko aukera eman nahi du. Definizio horretatik abiatuta, eta behin 
herritarrek onartu dutela egiaztatuta, idazketa-lanak alderdi zehatzenetan egiten jarraitu ahal 
izango da, hasierako onarpen-faserako dokumentua osatzeari begira.

Zehazki, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 87. artikuluak 
ezartzen duenez, plan orokorrak egiteko eskumena duten herri-administrazioek ezarri beharreko 
antolamenduaren irizpide, helburu, alternatiba eta proposamen orokorrak definituko dituzten 
aurrerapenak egin beharko dituzte, plan orokorra lehen aldiz egin nahi denean edo indarrean 
dagoen plan baten berrikuspen osoa edo partziala egin nahi denean plan horiek idazteko 
orientabide gisa balioko dutenak. Artikulu horrek ezartzen du, halaber, plangintza-aurrerapenen 
onarpenak barneko ondorio administratiboak baino ez dituela, dagokion plangintza-tresnaren 
idazketa prestatzeko, Auzitegi Gorenaren jurisprudentziak behin eta berriz aitortzen duen bezala. 
Lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak 
arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 26. artikuluak zentzu eta helburu bera 
ematen die plangintza orokorraren aurrerapenei.

Aurrerapen-dokumentuaren helburua arreta eta interesa Planaren aukera handietan 
ezartzea da, helburuen zehaztapenean eta plana gauzatzeko prestatutako tresnen 
komenigarritasunean. Publikoa eta erakundeak gai horiei buruz dituzten iritziak adierazteko 
gonbitea egiten zaie, hiriaren garapenari buruz dituzten nahiak, iradokizunak, proposamen 
alternatibo edo osagarriak, kritikak edo zuzenketak, eta, batez ere, herritarren eztabaida 
kolektiboari egiten dioten ekarpena adieraztera, hori baita Plana behin betiko idazten eta 
arrazionalizatzen laguntzeko modu egokia.

Proposamen askoren eta, batez ere, hiri-piezen antolamendu- eta kalifikazio-proposamenen 
helburua da hirian esku hartzeko modu baten irudia eskaintzea, proposatutako helburuak 
lortzeko duen gaitasuna ebaluatu ahal izateko. Haren diseinua ez da oraindik bukatutzat jotzen, 
ezta beste alternatibo batzuen baztertzailetzat ere, eta hiri-pieza horien analisiaren adierazpen 
gisa ulertu behar da, baita pieza horiek hiriaren antolamenduan esku hartzeko duten benetako 
gaitasunaren irudi eta egiaztapen gisa ere.

Ohartarazi behar da pieza eta hiri-eremu guztiak ez direla hartuneak, ez eta antzeko 
sakoneraz eta zehaztasunez konpontzen ere. Planaren helburu nagusien garapenarekin lotura 
zuzenagoa duten hiri-gaiak, bai eta egitura orokorrean pisu handiena duten hiriko eremuak eta 
elementuak ere, zehaztasun handiagoz lantzen dira Aurrerapen honetan; hala ere, multzoan 
hain egiturazkoak ez diren tratamenduak eta ebazpenak dituzten beste eremu batzuk lausoago 
geratzen dira, edo soilik tentuz tratatzen dira. Hala ere, horrek ez du pentsarazi behar, azkenean, 
tokiko eremuetako arazoak konpontzeko kezka txikiagoa denik.
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Eta, azkenik, azpimarratu behar da, kasu jakin batzuetan, hirigintzako jarduerak aurkitzeko 
alternatibak planteatu direla, eztabaida aberasteko eta erabakia heltzeko. Baina, oro har, erabaki 
handien multzo bat aurkezten da, argi eta garbi, aldez aurreko prozesuak aukera egokiena 
xehetasunez aztertzea ahalbidetu baitu, lurraldean zeuden aukerei dagokienez. Nolanahi ere, 
Aurrerapen honek malgutasun-dosi nahikoak biltzen ditu, proposamen berriak jaso ahal izateko, 
korporazioak formulatutako eta bere gain hartutako helburuei eta irizpideei erantzunez, parte 
hartzeko prozesuan sor daitezen eta dokumentu honetan jasotako irtenbide zehatzak hobetu 
ahal izan ditzaten.

Planaren Aurrerapen edo Zirriborro honek honako dokumentu hauek ditu:

1.  SARRERA ETA ATARIKO ARAZOAK. Dokumentu honek Mungian indarrean dauden 
Plangintzako Arau Subsidiarioen berrikuspenaren izaera eta jatorria zehazten ditu, bai eta 
horien aldaketak, erreferentziazko esparru juridikoa eta orain arte garatutako parte-hartze 
publikoko prozesu osoaren eta haren emaitzen laburpena ere.

2.  INFORMAZIO-MEMORIA. Ez da datu-banku deskriptibo bat eratzeko fase autonomo bat, 
gerora diagnostiko bat egiteko balioko duena, baizik eta hiri- eta lurralde-errealitatearen 
interpretazio objektibo bat, arazoak garrantzi erlatiboaren arabera identifikatzeko eta 
lurraldearen potentzialtasunak deskribatzeko gai dena, prozesu alternatiboak formulatzera 
bultzatzen gaituena.

3.  ANTOLAMENDU-MEMORIA, proposatutako hiri-lurralde eredua zehazten saiatzen dena, 
eta planaren zehaztapenen laburpen gisa ulertzen dena, lortu nahi den azken irudi 
gisa. Bertan, proposatzen diren antolamenduaren helburuak eta lurraldearen egitura 
orokorraren eta organikoaren definizioa jasotzen dira, azpiegitura berdearen, lurzoruaren 
sailkapenaren, lurraldea artikulatu eta kohesionatzen duten sistemen eta eredua 
funtzionaltasunerako beharrezkoa den oinarrizko azpiegituren inguruko proposamenetara 
lehen hurbilketa eginez. Hau osatzen dute, ondare-babesa behar duten ondasunen 
katalogazio-aurrerapenak, etorkizuneko arauen karakterizazioak, eta nahitaezko azterlan 
ekonomikoen, bideragarritasunaren eta iraunkortasun ekonomikoaren edukiak eta 
egiturak.

4.  PARTE-HARTZEAREN MEMORIA, herritarren parte-hartzea sustatzeko egindako neurriak 
eta jarduerak eta orain arte egindako jendaurreko informazio-prozesuen emaitzak jasotzen 
dituena.

5.  ERANSKINAK:

1. ERANSKINA: GENERO-ERAGINAREN EBALUAZIOA. AURRERAPENA.

2. ERANSKINA: ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA. AURRERAPENA.

Informazio Planoak eta Antolamendu Aurrerapenekoak memoria bakoitza barne hartzen 
eta laguntzen dute, eta memoria horiek lurraldean dituzten edukien irudikapen grafikoa islatzea 
dute helburu. Planoak katastroko iturrietan eta eskualdeko administrazioan oinarrituta egindako 
GIS kartografiaren gainean egin dira, eta egungo kalitate- eta bateragarritasun-estandarrak 
eguneratu eta normalizatu dira.
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Aurrerapen honetatik abiatuta, eta ekarpen berriak integratzeko, ahaleginak bideratu 
behar dira ahalik eta zehatzen zedarritzera instantzia publikoen esku-hartze maila; ekimen 
pribatuarekiko lankidetza-konpromiso desiragarriak ezarri behar dira; eta une honetara arte 
eragindako gizarte-eragileengandik antzeman ez diren asmoak eta eskubideak jaso behar dira. 
Ildo horretan, kontuan izan behar da Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra osatuko duten 
arau, ekintza eta prozedura guztiek Udalbatzak kontzienteki hartutako eta hiriaren etorkizuneko 
garapena antolatu eta kontrolatzera bideratutako udal-politika abian jartzeari erantzun beharko 
diotela.

Azkenik, adierazi behar da Mungiako HAPOren Aurrerapen edo Zirriborro hau hautaturiko 
Hautabidea dela, teknikoki eta ingurumenaren aldetik, hasiera batean, bideragarriak diren 
hainbat aukeraren artetik, jarraian laburki azaltzen direnak.

• 0 alternatiba. Indarrean dagoen hirigintzako plangintza orokorra mantentzea dakar, hau 
da, Hirigintza Plangintzako Arau Subsidiarioak, apirilaren 16ko 4/1996 Foru Aginduaren 
bidez behin betiko onartuak (Ebazpena 1997ko apirilaren 28ko BAOn argitaratu zen) eta 
onartu zenetik 25 urte baino gehixeago igaro direnean egindako 44 aldaketak.

• 1. alternatiba. Aukera honek, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren dokumentua berrartu 
beharra dakar, 2014. urtean hasierako onarpena lortu baitzuen, izapidetzean sortutako 
txosten sektorialen ondoriozko aldaketekin behin betiko onarpena lor zezan.

• 2. alternatiba. Indarrean dagoen plangintza orokorra berrikustea da, 2019ko Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroetan, Euskadiko Hiri Agendan (Bultzatu 2050), klima-
aldaketaren aurreko erronketan, hiri-iraunkortasuneko irizpideetan eta gizarte-kohesioan 
proposatutako agertokietatik eratorritako helburu juridikoak, hirigintzakoak eta 
ingurumenekoak betetzeko.
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S.6/
KREDITUAK.

ERREDAKZIO-TALDE TEKNIKOA:

Mungiako Udalaren enkarguz, Mungia Garatuz ABEEk egin du lan hau, hurrengo Idazketa-
Talde honen ardurapean:

Zuzendariak:
Manuel Ángel González Fustegueras.
Arkitektoa eta Hirigilea.
Jon Ander Azpiazu Juaristi.
Arkitektoa.

Planaren Araugintza eta Kudeaketa arloko Zuzendaria:
Sebastián Olmedo Pérez
Lurralde Antolamenduan, Hirigintza Zuzenbidean, Administrazio Zuzenbidean eta 
Ingurumenean espezializatutako Zuzenbidean lizentziatua.

Koordinatzaileak:
Juan Antonio Lobato Becerra.
Arkitektoa eta Soziologoa. Hirigintza-Zuzenbidean aditua.
Nerea Benitez Olalde
Arkitektoa.

Gizarte Zientzietako espezialista. Herritarren parte-hartzea. Generoa: 
Miguel González Márquez.
Hiri Antropologian doktorea eta Historian lizentziatua.

Ingurumen-teknikaria:
Damián Macías Rodríguez.
Geografian lizentziatua. Sevillako Unibertsitateko Doktorea.

Azpiegiturak. Hiri-zerbitzuak eta Mugikortasuna:
Indalecio de la Lastra Valdor
Bide, Ubide eta Portuetako ingeniaria.

Informazio Geografikoko Sistemetako Teknikaria:
Juan Carlos Puerto Andares
Higiezin-aktiboen Arkitekto analista. Aditua Katastro Kudeaketan, Balorazioetan eta GIS 
Teknologian.
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Talde teknikoa:
Unai Gómez Arriaran.
Arkitektoa.
Reyes Pata Vila.
Arkitektoa. Lurralde Antolamenduan eta GIS Teknologian aditua.
María de la Luz Frías Piñero.
Arkitektoa. Hiri-ingurunea. Informazio Geografikoko Sistemak.
Andrea Goikoetxea Galán.
Arkitektoa.
José Marchante de los Reyes.
Kartografiako eta geodesiako ingeniaria. 
Juan Francisco Ojeda Jiménez.
Arkitektoa.
Victoria Ruiz Pomar.
Ekonomialaria.
Juan de Dios Olmedo Pérez
Infografiako eta diseinu grafikoko teknikaria.
Francisco Javier Pedro Jiménez
Eraikuntzako eta delineazioko goi-mailako teknikaria.

Talde laguntzaileak
Hiritik-at 
Herritarren parte-hartzea. Generoa. 
Biok Comunicación
Komunikazioa
Anartz Ormaza Ugalde
Euskara-aholkularia
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S.7/
ESKER ONAK.

Eskerrak eman nahi dizkiegu aurrez aurreko tailerretan parte hartu zuten pertsonei: 
Aintzane Elordui, Sabin Zugazaga, Erlantz Loizaga, Gorka Garmendia, Miren Sorkunde Oleagoitia, 
Ion Andoni Larizgoitia, Eukene Guarrotxena, Mariano Roman, Edurne Golzarri, Joseba Oleagoitia, 
Mercedes Bascones, Jorge Bilbao, Mª Jose Rementeria, Mercedes Baraiazarra, Agustin Maza, 
Xabier Salegi, Ibai Bidaurrazaga, Joseba Bilbao, Aintzane Elordui Zurbanobeaskoetxea, Sabin 
Zugazaga Elordui, Ion Andoni Larizgoitia, Ibai Bidaurrazaga, Iraide Iturri, Kepa Basaras, Eukene 
Guarrotxena, Angel Bidaurrazaga, Santiago Elorduy, Eukene Imatz, Maialen Armendariz, Kepa 
Armendariz, Luis Ortega, Jokin Etxebarria, Pedro M. Lloma, Mariano Roman, Edu Iriondo, Josu 
Patxi Etxebarria, Ibai Ormaza, Maite Goikoetxea, Miguel Vizaga Unarte, Eider Bustinza eta Joseba 
Olengoitia.

Halaber, eskerrak eman nahi dizkiegu plataforma digitalaren bidez eman dizkiguten 
pertzepzio, arazo, proposamen eta iruzkinengatik hurrengo hauei: Jose Ignacio Bilbao, Iñigo 
Alonso Echevarria, José Zabala, Xulie Ortuondo, Josune Martín, Elisabete Berrostegieta Albizuri, 
Maialen Armendariz, Alex Mendiola, Izaskun Iturregui, Kepa Basara Ateca, Butroi Bizirik, Emilio 
Guerra, Itziar Garai, Haizea Aguirre, Maria Angeles Markaida, Kristina de Laukariz, Leire Iturbe-
Ormaetxe Uriarte, Jose Antonio Baña Noya, Jose Gainza, Jasone Larrinada eta Itxaso Iturri.
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Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

INFORMAZIO-MEMORIA

aurrerapena

IM.1.  HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORREKO INFORMAZIOAREN XEDEA ETA EGITURA
IM.2.  LURRALDE- ETA INGURUMEN-LOTURAK. LURRALDEAREN PATROI NATURALAK ETA BALDINTZA 

GEOGRAFIKOAK
IM.3. LURRALDEKO BALDINTZA SOZIOEKONOMIKOAK. BIZTANLERIA, ETXEBIZITZA ETA JARDUERA 

EKONOMIKOAK
IM.4.   ERAKETA-PROZESU HISTORIKOA ETA EGUNGO HIRI-EGITURA
IM.5.  BERRIKUSTEN DEN PLAN OROKORRA. BERE GARAPENA ETA GAUZATZEA AZTERTZEA
IM.6.  2014AN HASIERA BATEAN ONARTUTAKO ANTOLAMENDU PLAN OROKORRAREN 

DOKUMENTUA. 
IM.7.  UDAL-PLANGINTZA “ESTRATEGIKOAK” ETA BERE ERAGINA HAPON 
IM.8.   AZPIEGITURA-SAREEN ETA OINARRIZKO HIRI-ZERBITZUEN EGUNGO EGOERA 
IM.9.  LURRALDEAN ERAGINA DUEN UDALEZ GAINDIKO PLANGINTZAREN ONDORIOZKO BALDINTZAK.
IM.10. UDALERRI MUGAKIDEAK. PLANGINTZA ETA INGURUABARRAK.
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IM.1/
HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORREKO 
INFORMAZIOAREN XEDEA ETA EGITURA

 
Edozein antolamendu-proposamen formulatu aurretik, arazoak identifikatu eta diagnostiko 

koherente bat egin behar da, abiapuntuko egoera argi eta garbi mugatzeko. Lehen fase hori 
hirigintzako legerian Hirigintzako Informazioa deritzonari dagokio.

Legeak ikuspegi orokor eta hedakorra ematen die plangintza orokorreko figurei, lurraldean 
eragina duten prozesu guztiak arautzeko borondatean islatuta. Bada, anbizio hori bera hirigintza-
informaziora eramaten da, lurraldearen erabilera zehaztu edo baldintzatu dezaketen alderdi 
guztiak kontuan hartzeko bokazio zehatzarekin diseinatzen baita informazio hori. Horrenbestez, 
plangintza orokor orok bere formulazio-prozesuan zehar egin beharreko azterlanen gutxieneko 
zerrenda bat izan behar du, hurrengo alderdi hauetan laburbil dezakeguna:

•	 Lurraldearen ezaugarri naturalak.
•	 Lurzoruaren erabilerak eta tokiko esanahi sozioekonomikoa.
•	 Babestutako espazioak eta paisaia.
•	 Arrisku eta ziurgabetasun naturalak eta teknologikoak.
•	 Lursailen hiri-erabilerarako gaitasuna.
•	 Lurraldearen baldintza sozial eta ekonomikoak.
•	 Biztanleriaren ezaugarriak.
•	 Azpiegitura-sareen eta oinarrizko hiri-zerbitzuen egungo egoera.
•	 Indarrean dagoen plangintza orokorra eta haren garapena aztertzea.
•	 Lurralde-plangintzaren eragina.

Adierazitako azterlan guztiak egiteak ahalegin teknikoa eta baliabideak aktibatzea 
eskatzen du, eta horiek itzultzeak ez du beti justifikatzen plangintzari buruzko erabaki zehatzak 
hartzea. Beste alde batetik, sarritan unean uneko bulkadak izaten dira, plangintza formulatzeko 
unera mugatuak, eta ez dute jarraitutasunik izaten informazioa eguneratzean; beraz, aldian-
aldian errepikatu behar izaten da hasierako ahalegina, eta, horrez gain, eragotzi egiten da Plana 
etengabe monitorizatzeko prozesua.

Beraz, hirigintzako informazioa ez da deskripzio-datu-banku bat eratzeko fase autonomoa, 
hala badagokio, ondorengo diagnostiko baten formulazioa elikatuko duena; aitzitik, hiri- eta 
lurralde-errealitatearen interpretazio objektiboa egiteko unea irudikatzen du, arazoak garrantzi 
erlatiboaren arabera identifikatzeko eta lurraldearen potentzialtasunak deskribatzeko gai dena, 
prozesu alternatiboak formulatzera bultzatzen gaituztenak.

Hiria eta lurraldea aldaketa-prozesuan dauden errealitate gisa, sistema dinamiko gisa, eta 
ez objektu soil gisa, ulertzeak esan nahi du hirigintzako esku-hartzeak lurraldearen benetako 
eraldaketa-prozesuak lehentasunez bideratu behar dituela. Horrek, aldi berean, eskatzen du 
elkarrekikotasun kontzeptuala eta metodologikoa ezartzea analisi-planoaren, diagnostikoaren, 
irizpide eta helburuen eta hirigintzako esku-hartzearen artean. Hau da, informazio garrantzitsuena 
gaika atzematea eskatzen du, nahi den antolamendua eta aldaketa-estrategia ezarri ahal izateko.
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Hiria eta lurraldea pieza bereizgarrietatik eta eraldaketa-dinamiketatik irakurtzeak aukera 
ematen du hirigintzako esku-hartzearen eremu espazialak ezartzeko, eta, hala badagokio, prozesu 
alternatiboak diseinatzeko. Bere garaian proposatu zen Plan Berriaren lanketaren sekuentzia 
metodologikoa aberastu egiten da, hiri eta lurralde gertakarien ikuspegi askoz konplexu eta 
dialektikoago batekin. Posizio hori parte-hartze publikoko prozesuan oinarritzen da, herritarrei 
plangintzak ezarritako helburuetara egokitutako informazio-prozesua ematen baitie, eta, beraz, 
erabakiak kontrolatzeko mekanismoak ematen baitizkie, bestela ez lituzketenak izango.

Gaiaren planteamendu honekin, Hirigintza Informazioko prozesuak guretzat dituen 
funtsezko bi ezaugarriak azpimarra ditzakegu:

a)  Informazioa prozesu ireki gisa

Hain da handia Plan Orokor baten informazioa egiteko eskatzen den ahalegin teknikoa 
eta gizatiarra, eta hiri baten etengabeko garapenean esku hartzen duten faktoreak hain 
konplexuak direnez, ezin ditugu ateratako ondorioak behin betiko emaitzatzat hartu. 
Aitzitik, hiriaren ezagutza hori behin-behinekoa da, berez duen izaeragatik; beraz, prozesua 
irekita geratu behar da, gutxienez, Plan Orokorraren idazketak irauten duen bitartean 
(edozein fasetan, kontuan hartu ez den hirigintza- eta lurralde-alderdiren bati buruzko 
informazioa zabaltzea eska baitaiteke) eta, kasu askotan, hura garatzeko eta ondoren 
kudeatzeko eskatzen den denboran, behin onartu ondoren.

b)  Informazioa, atzeraelikatzen den prozesu gisa

Honekin esan nahi dugu ondoren deskribatuko diren eduki guztiak beharrezkotzat jotzen 
direla, baina ez nahikotzat. Plana idazteko prozesuak berak hasiera batean aintzat hartu ez 
diren azterketa-bideak eta -eremuak ireki ditzake, eta premia jakin bat sortzen den unean 
sartu beharko dira.

Hirigintza-informazioari dagokionez, informazio hau ez da etapa bukatutzat eta itxitzat 
hartu behar; aitzitik, tresna osagarri jarraitutzat hartuko da plana. Beraz, behin eta berriz esan 
dugunez, diagnostikoa ez dago erabat amaituta, eta hasierako onarpena deritzonera arte egiten 
jarraitu da.

Hirien historia urbanistikoaren garai batean gaude, non nekez hasten den ex novo 
plangintza-prozesu bat, aurreko beste bat osatzen, garatzen, bere gain hartzen, berrikusten 
edo ordezten ez duena. Hori dela eta, ulertu dugu hiriaren abiapuntuko egoera bere alderdi 
orokorretan baloratzeko modurik onena planeamendu-dokumentuen edukiari eta garapen- 
eta betetze-mailari buruzko azterketa bat egitea dela, esku hartzeko eskalatik eta zehaztasun-
mailatik, aldez aurretik, hiri- eta lurralde-arazoei irtenbideak eman dizkietenak (edo ez).

Informazio Memoria honen edukiaren egituraketa jarraian garatzen diren ataletan 
oinarritzen da.
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IM.2/
LURRALDE ETA INGURUMEN LOTURAK. NATURA 
EREDUAK ETA LURRALDEAREN BALDINTZA 
GEOGRAFIKOAK.

2.1. TESTUINGURU GEOGRAFIKOA

Mungiako udalerria Iberiar penintsularen iparraldean dago kokaturik, Bizkaiko probintzian, 
Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, 49,3 km-ko perimetroa eta 52,12 km2-ko hedadura 
izanik. Mugakide ditu Bakio eta Bermeo (iparraldetik), Gatika eta Maruri-Jatabe (mendebaldetik), 
Meñaka eta Gamiz-Fika (ekialdetik), eta Derio, Loiu eta Zamudio (hegoaldetik). Arrieta, Bakio, 
Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe eta Meñaka udalerriekin batera Mungialdeko 
eskualdea (Bizkaiko Foru Aldundiaren Lurralde Plana) osatzen du.

Udalerria MTN25_ETRS89 kartografiaren 38-3 (Mungia) orrian agertzen da gehienbat, 
baina 62-1 (Larrabetzu), 37-4 (Algorta) eta 61-2 (Bilbo) orrietan ere badu zatiren bat. Mungiako 
NUT kodea ES213 da eta NAT kodea 34164848069. Udalerriko zentroidearen (UTM ETRS89 huso 
30) koordenatuak 513311,21; 4800914,25 dira.

CONTEXTO GEOGRÁFICO 

El término municipal de Mungia se encuentra situado al norte de la península ibérica, en la 
provincia de Bizkaia dentro de la comunidad autónoma del País Vasco/Euskadi, con un perímetro 
de 49,3 Km y una extensión de 52,12 km2. Linda con los municipios de Bakio y Bermeo (al norte), 
Gatika y Maruri-Jatabe (al oeste), Meñaka y Gamiz-Fika (al este), y Derio, Loiu y Zamudio (al sur). 
Forma la comarca Mungialdea (Plan Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia) compuesta por 
los municipios de Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe y Meñaka, 
además de la propia Mungia. 

El municipio se localiza mayoritariamente en la hoja 38-3 (Mungia) de la cartografía 
MTN25_ETRS89, aunque también tiene parte en las hojas 62-1 (Larrabetzu), 37-4 (Algorta) y 61-2 
(Bilbao). El código NUT de Mungia es el ES213 y el código NAT el 34164848069. Las 
coordenadas del centroide del municipio (UTM ETRS89 huso 30) son 513311,21;4800914,25. 

Figura 1. Localización del término municipal de Mungia en la región vasca. Fuente elaboración propia a partir bases IGN 

En la geografía municipal se asientan varios núcleos urbanos de cierta importancia y considerables 
pequeñas construcciones dispersas, principalmente entorno a los valles fluviales, en las zonas más 
llanas y con suelos más disgregados. La relación de los 15 asentamientos con cierta entidad 
presenta una población residente escasa, salvo la cabecera y Berreagamendi, según se indica: 

1. irudia. Mungiako udalerriaren kokapena euskal eskualdean. Iturria: Geuk egindakoa,, IGN oinarriak oinarri hartuta.

Udal geografian zenbait hirigune garrantzitsu eta hainbat eraikin sakabanatu txiki finkatuta 
agertzen dira, batez ere ibai haranen inguruan, eremu lauenetan eta lurzoru banatuagoetan. 
Nolabaiteko garrantzia duten 15 kokaguneen erlazioak biztanleria urria du, biztanlegune nagusia 
eta Berreagamendi izan ezik, adierazitakoaren arabera:
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GUNEA INE KODEA ERREFERENTZIA DATA BIZTANLERIA
Mungia 48069010301 2018 12.282
Berreagamendi 48069040299 2017 2.044
Larrauri 48069030199 2017 391
Billela 48069010299 2017 376
Atxuri 48069010199 2017 291
Basozabal 48069040199 2017 289
Trobika 48069010499 2017 254
Markaida 48069030299 2017 234
Atela 48069020199 2017 227
Zabalondo 48069040599 2017 175
Llona 48069020399 2017 152
Iturribaltzaga 48069020299 2017 144
Elgezabal 48069040399 2017 140
Mesterika 48064000201 2018 140
Emerando 48069000499 2017 124
Maurola 48069040499 2017 14

2. irudia. Udalerriko guneetako erroldatutako biztanleria. (Iturria: guk geuk egina, CNIG Informazio Geografikoaren Zentro 
Nazionalaren erreferentziako informazio geografikoa oinarri hartuta, 2021).

3. irudia. Mungia udalerriko biztanle guneak eta eraikuntzak 
(Iturria: guk geuk egina, 2021).

Figura 2. Población censada de los núcleos del municipio. (Fuente: Elaboración propia a partir de la 
Información Geográfica de Referencia del Centro Nacional de Información Geográfica CNIG, 
2021). 

2.2. INGURUNE FISIKOA ETA BIODIBERTSITATEA

2.2.1. KLIMA BALDINTZAK

Mungiako udalerriko klima ez da Bizkaiko gainerako lurraldeetatik bereizten, eta Euskadiko 
isurialde atlantikoko eskualde kontinentalarekin bat dator, klima mesotermikoa izanik, moderatua 
tenperaturei dagokienez eta oso euritsua. Urtaro lehorrik gabeko klima epel hezea edo klima 
atlantikoa esaten zaio, nahiz eta udan prezipitazioak gutxitu.
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Ozeano Atlantikoaren eragin handia du, ozeanoetako ur epelekin kontaktuan egotearen 
ondorioz aire masen tenperaturak leunduz, gauaren eta egunaren arteko edo uda eta neguaren 
arteko gorabehera termikoak oso nabarmenak ez izanik.

Euskal Meteorologia Agentziaren (Euskalmet) arabera, udalerriaren barruan bi edukiera 
estazio daude (Mungia-Lauaxeta C011 eta Mungia C057), eta horietatik gertuen dauden estazio 
meteorologikoak Derio (C003) hegoaldean eta Bermeo (C069) iparraldean daude. Estatuko 
Meteorologia Agentziaren (AEMET) informazio klimatologikoa ere kontuan hartzen da Bilboko 
aireportuko estazio meteorologikorako (42m altitudea, 43° 17’ 53’’ I latitudea, 2° 54’ 23’’ M 
longitudea).

 
Jata-Sollube mendiguneak Bakioko kostaldea eta Mungiako harana bereizten ditu hesi natural bat 
eratuz, tokian tokiko desberdintasun topoklimatikoren bat ezartzeko gai den erliebe menditsu 
bakarra izanik.

Figura 3. Núcleos de población y edificaciones del término municipal de Mungia. (Fuente: elaboración propia 2021) 

EL MEDIO FÍSICO Y LA BIODIVERSIDAD 

CONDICIONES DEL CLIMA 

El clima del municipio de Mungia no difiere del resto del territorio de Bizkaia y se corresponde 
con la región continental de la vertiente atlántica de Euskadi, presentando un tipo mesotérmico, 
moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se denomina clima templado húmedo sin 
estación seca, o clima atlántico aunque con descenso de precipitaciones en la época estival. 

Presenta una influencia importante del océano Atlántico, suavizando las temperaturas de las masas 
de aire, por contacto con las templadas aguas oceánicas, lo cual supone que las oscilaciones 
térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco acusadas. 

Según la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) dentro del municipio se localizan dos 
estaciones de aforo (Mungia-Lauaxeta C011 y Mungia C057), y las estaciones meteorológicas más 
cercanas al mismo son Dario (C003) al sur y Bermeo (C069) al norte. También se considera la 
información climatológica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la estación 
meteorológica de Bilbao-aeropuerto (altitud 42 m, latitud 43°17'53''N, longitud: 2°54'23''O). 

El macizo de Jata-Sollube separa la costa de Bakio del valle de Mungia formando una barrera 
natural, que ofrece el único relieve montañoso capaz de establecer algunas diferencias 
topoclimáticas locales.  

Temperaturas medias y precipitaciones    Cielo nublado, sol y días de precipitación 
Bataz besteko tenperaturak eta prezipitazioak  Zeru lainotuak, egun eguzkitsuak eta prezipitazio egunak

Temperaturas máximas Cantidad de precipitación 
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Figura 4. Diagramas climáticos de variables meteorológicas en el municipio de Mungia

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temperatura media 
(°C) 9,7 9,3 10,9 12,2 14,4 17,4 19,4 20 18,7 16,6 12,6 10,6 

Temperatura min. 
(°C) 6 6 6,8 8,2 10,4 13,5 15,5 17,1 14,8 10,7 9 7 

Temperatura máx. 
(°C) 11,4 11,2 12,9 14,1 16,2 19,1 22 21,7 20,5 18,7 14,3 12,4 

Precipitación (mm) 76 72 62 59 49 36 24 27 47 74 92 84 

Humedad (%) 75% 74% 74% 75% 79% 80% 78% 78% 76% 73% 74% 73% 

Días lluviosos (días) 11 10 10 12 11 9 9 9 9 10 12 11 

Tenperatura maximoak    Prezipitazio kantitatea

Temperaturas máximas Cantidad de precipitación 
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Figura 4. Diagramas climáticos de variables meteorológicas en el municipio de Mungia

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temperatura media 
(°C) 9,7 9,3 10,9 12,2 14,4 17,4 19,4 20 18,7 16,6 12,6 10,6 

Temperatura min. 
(°C) 6 6 6,8 8,2 10,4 13,5 15,5 17,1 14,8 10,7 9 7 

Temperatura máx. 
(°C) 11,4 11,2 12,9 14,1 16,2 19,1 22 21,7 20,5 18,7 14,3 12,4 

Precipitación (mm) 76 72 62 59 49 36 24 27 47 74 92 84 

Humedad (%) 75% 74% 74% 75% 79% 80% 78% 78% 76% 73% 74% 73% 

Días lluviosos (días) 11 10 10 12 11 9 9 9 9 10 12 11 

Haizearen abiadura     Haize-arrosa

4. irudia. Aldagai meteorologiakoen diagrama klimatikoak Mungia udalerrian.
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Urt Ots Mar Api Mai Eka Uzt Abu Ira Urr Aza Abe
Bataz besteko 
tenperatura (°C) 9,7 9,3 10,9 12,2 14,4 17,4 19,4 20 18,7 16,6 12,6 10,6

Tenperatura min. (°C) 6 6 6,8 8,2 10,4 13,5 15,5 17,1 14,8 10,7 9 7
Tenperatura max. (°C) 11,4 11,2 12,9 14,1 16,2 19,1 22 21,7 20,5 18,7 14,3 12,4
Prezipitazioak (mm) 76 72 62 59 49 36 24 27 47 74 92 84
Hezetasuna (%) 75% 74% 74% 75% 79% 80% 78% 78% 76% 73% 74% 73%
Egun euritsuak (egun) 11 10 10 12 11 9 9 9 9 10 12 11

5. irudia. Aldagai meteorologikoen batez besteko balioak Mungia udalerrian. (Iturria: guk geuk egina, climate-data.org, Euskalmet 
eta NASA MERRA-2 datuetan oinarrituta, 2021).

Euskal Herriko orografiak, hein handi batean, isurialde atlantiko osoan euri ugari egitea 
azaltzen du, Mungiako udalerria bertan kokatuta dagoela, urteko batez besteko prezipitazioak 
1.200 mm ingurukoak izanik; mendilerroen mendebalde-ekialde orientazioagatik eta euskal 
mendiak mendebaldeko Kantauriar mendilerroko mendiak eta ekialdeko Pirinioetako mendiak 
baino baxuagoak izateagatik, Mediterraneo mendebaldeko eskualde ziklogenetikoak sortutako 
aire xurgapenaren efektuari lotuta. Prezipitazioak neguko hilabeteetan kontzentratzen dira, 
gainerako hilabeteetan euriaren banaketa gutxi gora-behera homogeneoa izanik.

Figura 5. Valores medios de variables meteorológicas en el municipio de Mungia. (Fuente: Elaboración propia 
2021, a partir de datos de climate-data.org, Euskalmet y NASA MERRA-2). 

La orografía del País Vasco explica en gran parte la abundancia de lluvias en toda la vertiente 
atlántica, donde se enclava el municipio de Mungia, resultando una precipitación media anual de 
unos 1.200 mm, debido a la orientación Oeste-Este de las sierras y al hecho de que las montañas 
vascas sean más bajas que las montañas de la Cordillera Cantábrica al oeste y las de los Pirineos al 
este, unida al efecto de succión de aire producido por la Región Ciclogenética del Mediterráneo 
Occidental. Las precipitaciones se concentran en los meses de invierno, el resto de meses la 
distribución de la lluvia es más o menos homogénea. 

Figura 6. Orografía de Mungia en el contexto comarcal 
6. irudia. Mungiako orografia eskualde testuinguruan.
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Tenperaturak moderatuak dira, negu leun samarrekin eta uda freskoekin, bero handiko 
gertakari laburrekin, noizbehinka 40ºC-raino irits daitekeena. Barnealdean egonda ere, 
kostaldearen eragina nabari da, izozteak urtean 20 egunetik berakoak izanik, eta hileko batez 
besteko minimoaren eta maximoaren arteko aldea 11º ingurukoa da.

Urt Ots Mar Api Mai Eka Uzt Abu Ira Urr Aza Abe GUZT
Bataz besteko 
tenperatura (°C) 9.3 9.7 11.5 12.6 15.7 18.4 20.4 20.9 19.2 16.4 12.4 9.9 14.7

Bataz besteko 
tenperatura max. (°C) 13.4 14.3 16.5 17.6 20.8 23.4 25.4 26.0 24.6 21.4 16.6 13.9 19.5

Bataz besteko 
tenperatura min. (°C) 5.1 5.1 6.4 7.6 10.6 13.4 15.4 15.7 13.8 11.4 8.1 5.9 9.9

Bataz besteko 
prezipitazioa (mm) 120 86 90 107 78 60 50 76 73 111 147 122 1134

Bataz besteko 
hezetasun erlatiboa 
(%)

72 69 68 69 69 70 71 72 71 71 73 72 70

Bataz besteko 
prezipitazio egunen 
kopurua  (≥1mm)

12.6 10.6 10.5 12.5 10.5 7.2 7.0 7.9 8.3 10.8 12.7 12.3 124.0

Bataz besteko elur 
egunen kopurua 0.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 2.2

Bataz besteko ekaitz 
egunen kopurua 1.3 1.2 1.0 2.5 3.1 2.6 2.8 3.1 2.1 1.4 1.6 0.9 23.7

Bataz besteko behe-
laino egunen kopurua 1.2 1.9 1.6 2.0 1.6 1.2 1.1 1.8 3.0 2.5 1.8 1.7 21.5

Bataz besteko izozte 
egunen kopurua 3.2 2.1 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.9 9.6

Bataz besteko egun 
oskarbien kopurua 2.6 2.7 2.6 1.8 2.1 3.0 3.9 3.4 3.8 2.7 2.6 2.8 33.6

Bataz besteko eguzki 
orduen kopurua 85 97 132 138 169 180 186 179 160 126 88 78 1.610

7. irudia. Bilboko aireportuko estazio meteorologikoko aldagai meteorologikoen bataz besteko balioak 1981 eta 2010 artean 
(Iturria: AEMET 2021)

Leku baten latitudeak eragiten dioten eguzki izpi zuzenen zeihartasun maila zehazten   du 
urtaro ezberdinetan, baita egunaren iraupena ere, Euskadin udako solstizioan 15 ordu ingurukoa 
izanik eta neguko solstizioan 9 ordu ingurukoa, ipar-hego eguzkituaren gradianteak (udazken 
eta neguan eguzkituaren diferentzia txikiagoa izanik) eta lurrazalean sortutako itzalengatiko 
erliebeak eraginda (lehen eta azken orduen arteko ezberdintasunak daude, eta honek eragina 
du, landaredi naturalaren banaketan).

Iberiar penintsulako Koppen klimaren sailkapenaren arabera (Klima Atlas Iberikoa, airearen 
tenperatura eta prezipitazioa 1971-2000, AEMET eta IMP 2011; Espainiako Mapa Klimatikoak 1981-
2010 eta ETO Ebaporazio - Transpirazio Potentzialaren Erreferentzia 1996-2016, AEMET 2018), 
Mungia udalerria klima epelen taldearen barnean dago, C motatako klima taldean hain zuzen 
ere, hilabete hotzenetan 0 eta 18 gradu arteko tenperatura izatea ezaugarri izanik, zehazki Cfb 
azpimotan (epela, urtaro lehorrik gabe, uda epelarekin).



36 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

2.2.2. KLIMA ALDAKETA ETA AGERTOKI EZBERDINAK

Euskal Autonomia Erkidegoko Klima Aldaketaren Estrategiaren (KLIMA 2050) barruan 
euskal udalerriek klima aldaketaren aurrean duten kalteberatasuna eta arriskua ebaluatzeko 
programak garatu da eta tokiko gobernuek klima aldaketaren aurkako borrokan eta honen 
egokitzapenean eta erresilientzian duten zeregin gero eta garrantzitsuagoak sustatzen dira, 
IPCCren (Intergovernmental Panel on Climate Change) azken txostenak jasotzen duen bezala. 
Tokiko administrazioa kudeaketa publikoaren arduraduna da, beraz, herritarren osasuna eta bizi 
kalitatea bermatu behar ditu, klima aldaketaren ondorio kaltegarriek eragindako galerak murriztu 
eta ingurumen baliabideen erabileraren efizientzia hobetu behar du, natura ingurunean duen 
eragin positiboa aintzat hartuz.

Klima aldaketaren agertokiak klimaren joeren aldizkako proiekzioak dira, zirkulazio 
globaleko ereduen eta eskualde (eskualdekatze dinamikoa) edo eremu mugatuko (RCM-Regional 
Climate Model) ereduen bitartez burutuak; inpaktuak, ahuleziak eta adaptaziorako bide 
posibleak identifikatu eta ebaluatuz. Ildo horretan, Kontzentrazioko Ordezkaritza Jarduerak edo 
Kontzentrazio Ordezkarien Ibilbideetan (RCP) oinarrituta egon daitezkeen agertokiak berrikusten 
dira, epe luzeko kontzentrazio mailak eta emaitzara iristeko denboran zehar jarraitutako bidea 
adierazten dituztelarik. RCP8.5aren kasuan, 2100 urtera arte erradiazio bidezko indartzea ez da 
bere maximora iristen, eta RCP4.5aren kasuan, 2100 urtearen inguruan egonkortzen da.

RCP4.5 Agertokia RCP8.5 Agertokia
Kalteberatasuna eta arriskua 1971-2000 2011-2040 2071-2100 2011-2040 2071-2100
Ibai uholdeen eragina hirigunean 12,05 12,20 12,15 11,99 12,32
Lehortearen eragina nekazaritza eta 
abeltzaintza sektorean 10,69 11,20 11,33 11,05 12,13

Bero boladen eragina giza osasunean 10,21 12,03 14,83 11,97 16,30

8. irudia. Mungia udalerriko agertoki ezberdinen aldaketaren ehunekoa (Iturria: guk geuk egina, Klima 2050 programako datuetan 
oinarrituta).

Aurreikus daitezkeen gorabehera eta ondorio nagusiek zeharkako eragina dute, eta horien 
gainean honako hauek nabarmendu behar dira:

• Bero boladek giza osasunean duten eragina: goranzko joera identifikatzen da 
etorkizunera aurreikusitako agertoki guztietan.

• Ibai uholdeen eragina hirigunean: oro har, goranzko joera dago etorkizunera aurreikusitako 
agertoki guztietan, baina banaketa ez da uniformea; arriskua aztertzeko RV100YEAR klima 
indizea erabiltzen da (100 urteko errepikatze denborarako bataz besteko prezipitazioen 
maximoa).

• Lehorteak nekazaritzako eta abeltzaintzako sektorean duen eragina: nekazaritzako 
lurzoruak inpaktuak pairatu dezake lehorte aldiak areagotzearen ondorioz, erabakigarritzat 
kontsideratuz klima mehatxu mota horrekiko esposizioan, goranzko joera izanik 
etorkizunerako aurreikusitako agertoki guztietan.

• Tenperatura: komunitatearentzako joera argi eta garbi positiboa da (tenperaturen igoera), 
patroi oso homogeneoarekin, nahiz eta kostaldean barnealdearekiko baino zertxobait 
txikiagoa izan. Tenperatura igoera hori 1.5 ºC eta 5 ºC artekoa izango litzateke agertokiaren 
eta ereduaren arabera, mende amaieran eta RCP8.5 agertokirako nabarmenagoa izanik.
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• Bero boladak: bero boladen maiztasuna arian-arian areagotzen da mendean zehar, 
goranzko joera horren alborapenak zuzentzeko eredu eta metodoekin bat etorriz.

• Prezipitazioak: joera negatiboa aurreikusten da (prezipitazioaren jaitsiera) XXI. mendearen 
amaierarako, mende amaierarako urteko prezipitazioak %15 inguru jaitsiz RCP8.5 
agertokirako. Batez besteko aldaketa %5 baino txikiagoa izango litzateke, azken aldian izan 
ezik, non %10 eta %15 artekoa izango bailitzateke agertokiaren arabera, ipar-ekialdeko 
eskualdeak aldaketa txikiagoak pairatuz.

2.2.3. GEOLOGIA, LITOLOGIA ETA GEOMORFOLOGIA

Mungiako udalerria erabat integratzen da euskal landazabal atlantikoaren paisaian, bere 
ingurumen-baldintza leunak ezaugarri dituela, egonkortutako egoera geomorfologikoen berezko 
ingurune fisiko moderatuaren ezaugarriekin.

Probintziaren erliebea IM-HE eta MIM-EHE orientazio tolesturengatik nabarmentzen da, 
Euskal Erlaitza deritzonaren iparraldean kokatuz, Pirinioen eta Kantauriar Mendikatearen arteko 
altitudearen jaitsierarekin bat datorrena, Pirinioen mendebaldeko mendietan, Euskal-Kantauriar 
Arroaren barnean.

Geografian, Bizkaiko Sinklinorioaren Iparraldeko hegalean dago, bere ardatz gunearen 
ingurutik iparralderantz hedatuz Bakioko Antiklinala deritzonerantz.

Bataz beste, itsas mailatik 20 metrora dagoen eremu ireki bat da, bertan sakonune eta 
muino txikiak eratuz. Horien artean, Gondramendi (217 m), Tallu (34 2m) eta Berreaga (366 
m) nabarmentzen dira, Sollube (684 m) eta Jata (592 m) mendiez gain, azken horiek Bakioko 
kostaldearen eta Butroe bailararen artean hesi naturala osatzen dituztenak izanik.

Elementu horiek Butroe ibaiaren harana inguratzen dute, Bizkargi mendian jaio (536 m) eta 
eskualde osoa zeharkatu ondoren, Plentziako itsasadarrean itsasoarekin bat eginez.

A. GAUR EGUNGO ERAKETA LITOLOGIKOAK

IGMEren Orri Nagusiaren gaineko tarteko geologikoak testuinguru estratigrafiko eta 
litologiko oso mugitu eta aldatua erakusten du udalerriaren iparraldean eta hegoaldean dauden 
eremu gorenetan.

Mungiako udalerria barne hartzen duen eremu geologikoari erreferentzia egiten dion 
“Euskal-Kantauriar Arroa”, izatez, Mediterraneoan dagoen Espainia eta Frantziako mugatik 
(Ekialdeko 3. meridianotik) Ipar Iberiarraren ertz kontinentalaren mendebaldeko muturrera 
(Mendebaldeko 11. meridianora) hedatzen den Pirinioetako Katea izeneko entitate geologiko 
handiago baten zati bat da. Zehazki, Pirinioak Kantauriko Mendiekin lotzen dituen segmentua da. 
Euskal-Kantauriar Arroaren zati bat lehorrean azaleratzen da, eta beste bat, gaur egun, Kantauri 
itsasoko uren azpian dago, Bizkaiko Golkoaren barrualdean.

Hurrengo korrespondentzian, bertan dauden material litologikoen adin desberdinak 
azaltzen dira, eta agerian geratzen dira ibai-haranen hondoetan dauden Kuaternario-Holazenoko 
material gazteenak (terrazak eta tuparriak, batez ere).
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Figura 9. Edad de los materiales litológicos de Mungia. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de 
GeoEuskadi y Portal Geominero, 2021) 

Edad Geológia Formaciones Litológicas 

Triásico Superior 
Arcillas abigarradas y yesos 

Ofitas 

Cretácico Inferior-
Superior 

Alternancia de areniscas silíceas y lutitas 

Areniscas 

Areniscas silíceas con escasos niveles de lutitas 

Areniscas y conglomerados 

Areniscas, lutitas y conglomerados 

Lutitas calcáreas negras. Pasadas de areniscas 

Cretácico Superior 
Alternancia de margas y calizas arenosas, hacia el oeste areniscas 
calcáreas y margas 

Alternancia de margas, margocalizas, calizas micríticas y calcarenitas 

9. Mungiako material litologikoen adina (Iturri: guk geuk egina, GeoEuskadi eta Geo-Meatzaritza Atariko informazioan oinarrituta, 
2021).

Adin Geologikoa Eraketa Litologikoak

Goi Triasikoa
Buztin nabarrak eta igeltsuak
Ofitak

Behe-Goi Kretazikoa

Silizezko hareharri eta lutiten txandakatzea
Hareharriak
Lutita maila txikiko silizezko hareharriak
Hareharriak eta konglomeratuak
Hareharriak, lutitak eta konglomeratuak
Lutita karetsu beltzak. Hareharrizko geruzak

Goi Kretazikoa

Tuparri eta kareharri hareatsuen txandakatzea, kareharrizko hareharriak eta tuparriak 
mendebalderantz
Tuparri, margokaliza, kareharri mikritiko eta kalkareniten txandakatzea
Isurketa bolkanikoak (bereizi gabea)
Harri bolkaniklastikoak

Lias Jurasikoa Kareharri grisak, kareharri dolomitikoak eta karniolen mailak. Bereizi gabeko geruzak
Paleozeno Tertziarioa Hareharriak, lutitak eta tuparriak

Eozeno Tertziarioa
Kareharri hareatsuen flyschoide eta tuparrien txandakatzea
Kareharri mikritikoak, margokalizak eta tuparriak

Beste batzuk

Kolubialak
Alubioi eta alubioi-kolubioi bilguneak
Urtegia
Tuparriak eta margokaliza grisak
Tuparriak eta margokaliza gorriak, edo gorri eta grisak. Kareharri mikritiko eta kalkareniten 
mailakatzea
Ibai terraza bereizigabeak

10. irudia. Eraketa litologikoak adin geologikoaren arabera (Iturria: guk geuk egina, Eusko Jaurlaritzaren Geo-Meatzaritza Atariko 
litologian oinarritua, 2021).
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Ezaugarri litologikoak eta hidrogeologikoak

Substratu litologikoak baliabide hidrogeologikoen potentzialtasun eskasa eskaintzen du 
lurraldean, eta ez da unitate hidrogeologiko garrantzitsurik definitzen. Era berean, material 
litologikoek akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasunari ematen dioten erantzuna txikia da 
eremu gehienarentzat (3. maila, kalteberatasun ertaina, Jatako kolusio substratuetarako eta 
hareharrietarako bakarrik definitzen da).

Figura 11. Materiales litológicos de Mungia. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de GeoEuskadi y Portal 
Geominero, 2021). 

Los materiales aflorantes del sustrato geológico más antiguos son del Triásico y los más 
modernos del Cretácico Superior, mostrando una complejidad por su litología diversa, con 25 
tipos de rocas diferentes, que se resuelven sobre el terreno por su respuesta físico-química en 
materiales areniscosos, margosos, flyschoides, microconglomerados, lutitas, brechas calcáreas, 
sedimentos aluviales y coluviones, así como algunos materiales diferenciados como las arcillas y 
yesos, ofitas y rocas volcánicas: 

• Ofitas: conjunto de materiales del Triásico y origen pseudovolcánico. En la zona aparecen en 
avanzado estado de meteorización asimilándose a un suelo de carácter compacto a muy 
compacto y de tonos rojizos, desarrollando suelos eluviales que pueden alcanzar los 4,00 m de 
espesor. En estado sano son rocas de tonos verdosos de dureza extrema. Entre las masas 
ofíticas pueden aparecer arcillas abigarradas y yesos.  

• Arcillas abigarradas y yesos: conjunto litológico del Triásico compuestos por materiales 
arcillosos y yesos y que pueden englobar fragmentos y bloques de rocas sedimentarias y de 
ofitas. Las arcillas abigarradas no presentan, en general, ninguna estructura pudiendo aparecer 
con tonalidades rojizas, verdosas y azuladas.  

• Margas arenosas: unidad del Cretácico Superior compuesta mayoritariamente por margas y 
limolitas calcáreas pudiendo presentar niveles de calizas y areniscas calcáreas.  

11. irudia. Mungiako material litologikoak (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadi eta Geo-Meatzaritza Atariko informazioan 
oinarrituta, 2021).

Substratu geologikoaren material azaleratzaile zaharrenak Triasikokoak dira eta material 
modernoenak Goi Kretazikozkoak, konplexutasun handia erakutsiz bere litologia desberdina 
dela eta, 25 harri edo arroka mota desberdinekin; tokian bertan hareharrietan, margosoetan, 
flyschoidetan, mikrokonglomeratuetan, lutitetan, kareharrizko arrakaletan, sedimentu 
alubialetan eta kolubialetan ebazten direlarik erantzun fisiko kimiko desberdinek bultzatuta, 
baita beste material bereizi batzuetan ere; hala nola, buztinak eta igeltsuak, ofitak eta harri 
bolkanikoak:

• Ofitak: Triasikoko materialen multzoa eta jatorri sasi bolkanikoa. Inguruan meteorizazio 
egoera aurreratuan agertzen dira, izaera trinkoa edo oso trinkoa eta tonu gorrixka duen 
lurzoruarekin parekatuz, eta 4,00 metroko lodiera izan dezaketen lurzoru elubialak garatuz. 
Egoera osasuntsuan, muturreko gogortasuna duten tonu berdexkako harriak dira. Masa 
ofitikoen artean buztin nabarrak eta igeltsuak ager daitezke.

• Buztin nabarrak eta igeltsuak: Buztinezko materialez eta igeltsuz osatutako Triasikoko 
litologia multzoa, harri sedimentarioen eta ofitoen zatiak eta blokeak bil ditzaketenak. 
Buztin nabarrek, oro har, ez dute inolako egiturarik azaltzen eta tonu gorrixka, berdexka 
eta urdinxka izan dezakete.
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• Tuparri hareatsuak: Goi Kretazeoko unitatea, batez ere tuparri eta kareharrizko limolitez 
konposatua, kareharri eta hareharri karetsuen presentzia izan ahalik.

• Hareharriak eta lutitak: Goi Kretazeotik, unitate hau pakete ezberdinetan jarritako 
hareharri eta lutita geruzen txandakatze batek osatzen du. Konglomeratuen geruzen 
tartekatzeak ager daitezke. Lutitek hareharriek baino tonalitate ilunagoak dituzte eta 
batzuetan modulu karbonatatuak eta ferruginosoak dituzte.

• Argilitak: Aurreko unitatearen antzeko unitatea, baina material lutitikoek hareharriak argi 
eta garbi menderatuz. Maila ferruginosoak ager daitezke.

• Lutita mailak dituzten hareharriak: Aurrekoen antzeko unitatea, baina hareharri mailen 
proportzio handiagoarekin, %75era iritsita, eta metro bat baino gehiagorainoko hareharri 
bankuen potentziarekin.

• Kalkarenitak eta tuparriak: Goi Kretazeoko unitatea, karearen aurkako izaera duen 
alternantzia flyschoide batez osatua. Kalkarenita mailak, tuparriak, margokalizak, 
kareharriak eta hareharriak ager daitezke.

• Alubiala: Material buztintsu hareatsuez osatutako multzoa, bigunak eta trinkoak, hainbat 
motatako errekarriak eta harri zatiak har ditzaketenak. Uholde lautadetan jalkitako ibaiek 
ekarritako materialak dira.

• Kolubiala: Material buztintsu hareatsuez osatutako multzoa, maiz angelutsuak diren 
harri zatien proportzio handiago edo txikiagoarekin, grabitatearen eraginez ibarbidearen 
hondoan edo magalaren erdialdean utzitakoak harri amatik deseginda. Oro har, material 
bigunak eta erdi trinkoak dira, aldi baterako uraren zirkulazioa izan dezaketenak oinarrizko 
zatian.

Figura 12. Tipos litológicos (izq.) y permeabilidad (der.). (Fuente: Elaboración propia a partir de información de 
GeoEuskadi, 2021) 

La Geomorfología y Geotécnia 

La  estructura del suelo está condicionada por todos los factores que sobre él actúan, desde la 
climatología, hasta la historia geológica que da lugar a la orografía, además de los factores 
antrópicos. De esta forma se observa que destacan las formaciones de colinas y lomas salpicadas 
de áreas de monte que rodean al valle fluvial del Butron y afluentes, que caracteriza el aspecto 
más o menos llano del municipio. Las unidades geomorfológicas se pueden agrupar en función de 
su forma y pendiente, estos son: 

• Formaciones alomadas: colinas, montes y lomas 

1-Azaleko metaketak FA-Pitzadura bidezko iragazkortasun handia
2-Ale lodiko harri detritikoak (Hareharriak). 
Gainartzailea FB- Pitzadura bidezko iragazkortasun txikia

8-Txandakako detritikoak FM- Pitzadura bidezko iragazkortasun ertaina
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11-Kareharri ezpuruak eta kalkarenitak I-Iragazkaitza
13-Harri bolkaniko piroklastikoak PA-Porositate bidezko iragazkortasun handia
14-Isurietan emandako harri bolkanikoak PB- Porositate bidezko iragazkortasun txikia
15-Ofitak PM- Porositate bidezko iragazkortasun ertaina
16-Igeltsudun buztinak eta beste gatz batzuk
17-Margokaliza, kareharrizko tuparri eta kalkareniten 
txandakatzea

Geomorfologia eta Geoteknia

Lurzoruaren egitura bertan eragiten duten faktore guztiek baldintzatzen dute, 
klimatologiatik hasita orografia eragiten duen historia geologikoraino, faktore antropikoez 
bestalde. Honela, Butroeko ibai harana eta honen ibaiadarrak inguratzen dituzten mendixken 
eta mendi bizkarren formazioak nabarmentzen dira, udalerriaren itxura nahiko laua ezaugarrituz. 
Unitate geomorfologikoak formaren eta maldaren arabera taldekatu daitezke eta hauek dira:

• Formazio menditsuak: muinoak, mendiak eta mendi bizkarrak
• Formazio lauak: ibaitarrak, metaketak, ibilguak eta urtegiak.

Esparru horietan, hirigintza eta lurralde antolamendurako erreferentzia izan behar duten 
ezaugarri konstruktiboak eta paisaiaren kalifikazioa aldatu egiten dira.

• Formaciones aterrazadas: fluviale, acumulaciones, cauces y embalses. 

En estos ámbitos, varían las características conctrucitvas y la cualificación del paisaje que deben 
ser una referencia para la ordenación urbanística y territorial. 

Figura 13. Síntesis de las unidades geomorfológicas. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de GeoEuskadi, 
2021) 

Frente a las unidades, destacan algunos elementos geomorfológicos de interés, principalmente 
relacionados con los suelos Cuaternarios y la dinámica de los últimos tiempos geológicos. 

13. irudia. Unitate geomorfologikoen sintesia (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiren informazioan oinarrituz, 2021).

Unitateen aldean, elementu geomorfologiko interesgarri batzuk nabarmentzen dira, batez 
ere lurzoru kuaternarioekin eta azken garai geologikoetako dinamikarekin lotutakoak.
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Figura 14. Elementos geomorfológicos. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de GeoEuskadi, 2021)

 

DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA SISTEMA 

Terraza / Terraza Aluvial / Alubiarra 

Aluvial / Alubiarra Aluvial / Alubiarra 

Coluvial de bloques / Bloke-kolubiala Laderas / Maldak 

Cicatriz de despegue / Aireratze-orbaina Laderas / Maldak 

Embalse / Urtegia Antropogénico / 
Antropogenikoa

Escombreras y rellenos / Hondakindegiak eta 
betegarriak

Antropogénico / 
Antropogenikoa

Zona sin información / Informaziorik gabeko gunea No sistema / Sistemarik gabea 
Figura 15. Elementos morfodinámicos del municipio de Mungia y alrededores. (Fuente: 

Elaboración propia a partir de información de GeoEuskadi, 2021) 

La geomorfología o sistemas morfodinámicos del territorio identifica la acción modeladora de los 
dominios o sistemas naturales fluvial, montes-laderas y antropogénico actualmente muy 
determinante. Como particularidad hay que destacar la presencia de algunas áreas de colusión de 
ladera y terrazas aluviales, así como el extenso desarrollo del valle fluvial, uno de los más amplios 
del Euskadi atlántico: 

14. irudia. Elementu geomorfologikoak (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiren informazioan oinarrituz, 2021).

DESKRIBAPEN GEOMORFOLOGIKOA SISTEMA
Terraza / Terraza Aluvial / Alubiala
Aluvial / Alubiala Aluvial / Alubiala
Coluvial de bloques / Bloke-kolubiala Laderas / Maldak
Cicatriz de despegue / Aireratze-orbaina Laderas / Maldak
Embalse / Urtegia Antropogénico / Antropogenikoa
Escombreras y rellenos / Hondakindegiak eta betegarriak Antropogénico / Antropogenikoa
Zona sin información / Informaziorik gabeko gunea No sistema / Sistemarik gabea

15. irudia. Mungia udalerriko eta inguruko elementu morfodinamikoak (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiren informazioan 
oinarrituz, 2021).

Lurraldeko geomorfologiak edo sistema morfodinamikoek ibai domeinu edo sistema 
naturalen, mendi eta mendi magalen eta ekintza antropogenoen izaera modelatzailea 
identifikatzen dute. Berezitasun gisa, azpimarratzekoak dira mendi magalen eta terraza alubialen 
kolusio eremu batzuk, baita ibai haranaren garapen zabala ere, Euskadi atlantikoko zabalenetakoa 
izanik:

• Sistema antropogenikoa: Sistema honek gizakiak funtsezko era batean okupatutako eta 
eraldatutako gune edo eremuak aipatzen ditu.

• Ibai sistema: Drainatze sarea antolatzen duen sistema dinamikoa da. Ibai sistemak 
aldaketak izan ditu denboran zehar, bilakaera paraleloa izanik eta beste isuri sistemekiko 
erlazio batzuk definituz. Sistema hori Butroe ibaiaren alubioi deposituek eta haren 
ibaiadarrek eta errekek adierazten dute.

• Mendi eta mendi magalen sistema: Sistema horren parte dira lurraldeko isurialdeak eta 
gailurrak. Muino, mendi eta mendi bizkarretan sailkatzen dira, duten maldaren arabera.
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Mungia udalerriak, lursail oso lauak izateagatik ezaugarritzen da, gehienak %3tik beherako 
maldak izanik, eta pixka bat malkartsuagoak udalerriaren iparraldean, %6-7ko maldak gaindituz. 
Eraikitako eremu gehienak eta hiriguneak Butroe ibaiaren haranaren inguruan daude, malda 
txikieneko (% 1etik beherakoak) eremuak okupatuz.

• antropogénico: Este sistema hace referencia a las áreas o zonas ocupadas y 
modificadas de manera sustancial por la acción humana.  

• Sistema fluvial: Es un sistema dinámico mediante el que se organiza la red de drenaje. El sistema 
fluvial, experimenta modificaciones a lo largo del tiempo, evolucionando de modo paralelo y 
definiendo ciertas interrelaciones con los sistemas de vertientes. Este sistema está 
representado por los depósitos aluviales deL río Butron y sus afluentes y arroyos.  

• Sistema de montes-laderas: Forman parte de este sistema las vertientes y cumbres del 
territorio. Estas se clasifican en lomas, colinas y montes en función de la pendiente que 
presenten.  

El municipio de Mungia se caracteriza por tener terrenos muy llanos, en su mayor parte con 
pendientes menor al 3% y algo más abrupto en el norte del término con pendientes que no 
superan el 6-7%. La mayoría de las zonas construidas y los núcleos urbanizados se ubican en el 
entorno al valle del Río Butron, ocupando las áreas con una menor pendiente (por debajo del 
1%).  

Figura 16. Modelo Digital de Elevaciones (DEM) del municipio de Mungia.  (Fuente: Elaboración propia a partir de 
información de GeoEuskadi, 2021) 

16. irudia. Mungiako udalerriko Goraguneen Eredu Digitala (DEM) (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiren informazioan oinarrituz, 
2021).

Azterlan geoteknikoek lurzoruen egoera orokorra eta hedatua ona dela adierazten dute, 
lurzoru gehienak kontserbazio edo kalifikazio egoera onean edo onargarrian aurkituz. Butroe 
ibaiko eta Emerandos eta Arretabarri erreketako (Esteponako ibarra) lurzoru alubialak dira 
kontserbazio egoera oso txarrean daudenak hain zuzen ere, hirigintza presio handiena jasaten 
duen eremuarekin bat egitez.

Lurraldearen erantzun geotektonikoak eta arrisku naturalekiko erantzunak jarraibide 
komunak jarraitzen dituzte Euskal atlantikoetako bailaren egoerentzako, tokiko berezitasun 
batzuekin:

• Mungiako eta Esteponako ibai ibarrean uholde arriskuari eta ur emariaren gaitasunari 
dagozkien mugatzaileak zehazten dira, azpiazaleko istiltzearen eta akuiferoa kutsatzearen 
batez besteko arriskuaren ondorioz.

• Substratuaren agresibitate kimikoaren arazoa igeltsu eta buztin substratuari lotuta dago 
Gatika, Arrieta, Meñaka eta Mungiako zenbait eremutan.
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Azkenik, malda gogorren ohiko mugaketak agertzen dira, hala nola mendi hegalen 
ezegonkortasuna, maldaren aldeko jarraitutasunik eza eta abar.

Los estudios geotécnicos indican la buena situación en general y extendida de los suelos 
encontrándose la gran mayoría en un estado de conservación o calif icación favorable o aceptables. 
Es precisamente los suelos aluviales del río Butron y de los arroyos Emerandos y Arretabarri 
(vega del Estepona) los que se encuentran en un estado de conservación muy desafavorable, 
coincidiendo además con la zona con mayor presión urbanística. 

La respuesta geotectónica y de riesgos naturales del territorio sigue las pautas comunes a las 
situaciones de los valles atlánticos vascos, con algunas particularidades locales:  

• Sobre la vega fluvial de Mungia y Estepona se definen los limitantes propios de riesgo alto de 
inundabilidad y problemas de capacidad portante por encharcamiento subsuperficial y riesgo 
medio de contaminación del acuífero. 

• El problema de agresividad química del sustrato se indica ligado al sustrato de yesos y arcillas 
en algunas áreas de Gatika, Arrieta, Meñaka y Mungia. 

Por último se presentan puntualmente las limintaciones comunes de fuertes pendientes, como son 
la inestabilidad de ladera, la discontinuidad a favor de pendiente, etc.,  

Figura 17. Plano geotécnico del municipio de Mungia (códigos según Tabla 5). (Fuente: Elaboración propia a partir de 
información de GeoEuskadi, 2021) 

17. irudia. Mungia udalerriaren plano geoteknikoa (Kodeak 5. taularen arabera) (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiren 
informazioan oinarritua, 2021).

Baldintzak Arazoak

Onargarriak 

Agresibitatea
Agresibitatea eta zimurtasun nabarmena
Emari gaitasuna eta asentuak
Maldaren aldeko jarraitasun eza
Haustura bortitzak
Malda gogorrak (> %30)

Kaltegarriak 

Agresibitatea eta emari gaitasuna eta asentuak
Maldaren aldeko jarraitasun eza eta malda gogorrak (> %30)
Haustura bortitzak eta emari gaitasuna eta asentuak
Maldaren ezegonkortasuna
Malda gogorrak (> %30) eta agresibitatea
Malda gogorrak (> %30) eta haustura bortitzak
Malda gogorrak (> %30) eta agresibitatea eta emari gaitasuna eta asentuak

Oso 
kaltegarriak 

Emari gaitasuna eta asentuak eta maldaren ezegonkortasuna
MaIdaren ezegonkortasuna eta malda gogorrak (> %30)
Maldaren ezegonkortasuna, malda gogorrak (> %30) eta emari gaitasuna eta asentuak
Maldaren ezegonkortasuna, malda gogorrak (> %30)  eta maldaren aldeko jarraitasun eza
Uholdea, isiltzea eta emari gaitasuna eta asentuak
Malda gogorrak (> %30), uholdeak, isiltzea eta emari gaitasuna eta asentuak

18.irudia. Arazoen zerrenda afekzio mailaren arabera (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiren informazioan oinarritua, 2021).
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B. INTERES GEOLOGIKOKO PUNTUAK

Interes Geologikoko Lekuen (LIG) inbentarioa oinarri gisa hartzen da Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren Euskadiko Geodibertsitate Estrategia egiteko. Inbentario 
honen arabera Mungia udalerrian ez da interes geologikoko tokirik aipatu. Hala ere, elementu 
batzuk aipagarritzat agertzen dira Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikoaren 
Ministerioaren (MITECO) Espainiako Interes Geologikoko Lekuen Inbentarioaren (IELIG) 
informazioan, inbentario honen barne ez badaude ere, Larrauriko bainuetxeko iturburu 
termala, septarioekin batera azaleratutako supraurgonianoa eta zeramika harrobi zaharra 
Meñakabarrenako Andra Marin nabarmenduz.

Kodea Mota Deskribapena Ezaugarria Interesa Interes 
eremua

Interes 
maila

312 Ebaketa

Goiko Kretazikoko material 
margoso grisak eta marga 
gorriak ikusten diren ebaketa 
etenak

Estratigrafikoa Zientifikoa Eskualdekoa Oso 
baxua

123 Bola disjuntzioa Ofiten bola disjuntzioa 
Tamborrenen

Mineralogiko - 
Petrologikoa

Zientifiko - 
Didaktikoa Tokikoa Baxua

124 Kareharri 
Jurasikoak

Kareharri jurasikoen kokagunea 
Etxebarriko etxeen trian

Estratigrafiko 
- Mineralogiko - 
Petrologikoa

Zientifiko - 
Didaktikoa Tokikoa Baxua

128
Septarioekin batera 
azaleratutako 
Supraurgonianoa

Septarioekin batera 
azaleratututako 
supraurgonianoa. 
Zeramika harrobi zaharra 
Meñakabarrenako Andra Marin

Estratigrafiko - 
Meatzaria

Zientifiko 
– Didaktiko - 
Dibulgatzailea

Tokikoa Altua

141 Itutrburu termala Larrauriko bainuetxeko iturburu 
termala Hidrogeologikoa Zientifiko - 

Didaktikoa Eskualdekoa Altua

127 Milonitak Iturribaltzagako muinoko 
Mungiako milonitak Tektonikoa Zientifiko - 

Didaktikoa Tokikoa Baxua

121 Ofitak Ofiten azaleratzea Bengoetxen Mineralogiko - 
Petrologikoa

Zientifiko - 
Didaktikoa Tokikoa Baxua

122 Bola disjuntzioa Ofiten bola disjuntzioa Larrauri-
Makaidan

Mineralogiko - 
Petrologikoa

Zientifiko - 
Didaktikoa Tokikoa Baxua

Figura 19. Elementos de interés geológico en Mungia. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de 
GeoEuskadi, 2021) 

LOS TIPOS DE SUELOS Y LA CAPACIDAD DE AGROLÓGICA/USO 

En base a la taxonomía edafológica del USDA-NRCS (United State Department of Agriculture - 
Natural Resources Conservation Service), en la provincia de Bizkaia los grupos de suelos más 
representativos son: Eutrochrept (51% de superficie), Dystochrept (26%), Hapludalf (8%), 
Ustochrept (8%) y Udifluvent (7%). Sin embargo no todos están representados en el municipio de 
Mungia, restringiéndose a 3 principalmente: 

• Eutrochrept: Inceptisoles que se asientan sobre las regiones húmedas de latitudes medias 
procedentes de rocas sedimentarias (calcáreas o básicas). Son suelos profundos (100-150 cm) 
de pH ligeramente ácido, contenido en materia orgánica medio-bajo y con textura franco-
arenosa, que presenta buen drenaje. Son suelos ricos en cuanto al grado de saturación de 
bases (de intercambio catiónico). Coloración pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2) entre 0 y 20 
cm, pardo oscuro (10YR 4/3) entre 20 y 60 cm, y oliva (2,5Y 4/4) hasta el final del perfil. 

19. irudia. Interes 
Geologikoko 
elementuak 
Mungian (Iturria: 
guk geuk egina 
GeoEuskadiren 
informazioan 
oinarrituta, 2021)
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2.2.4. LURZORU MOTAK ETA AGROLOGIA GAITASUNA / ERABILERA

USDA - NRCS (United State Department of Agriculture - Natural Resources Conservation 
Service) erakundearen taxonomia edafologikoan oinarrituta, Bizkaian honako hauek dira lurzoru 
talde adierazgarrienak: Eutrochrept (azaleraren %51), Dystochrept (%26), Hapludalf (%8), 
Ustochrept (%8) eta Udifluvent (%7). Hala ere, guztiak ez dira Mungia udalerrian topatzen, 3 
mota bakarrik azalduz nagusiki:

• Eutrochrept: Harri sedimentarioetatik (kareharriak edo oinarrizkoak) datozen latitude 
ertainetako hezeguneetan jalkitzen diren inseptisoleak. Lurzoru sakonak dira (100-150 
zm), pH azido xamarrekoak, materia organiko ertain-baxua daukatenak eta egitura franko-
hareatsua dutenak, ezaugarri dreinatzaile ona aurkeztuz. Lur aberatsak dira baseen 
asetasun mailari dagokionez (truke kationikokoa). Kolore arre grisaxka iluna (10YR 3/2) du 
0 eta 20 zm artean, arre iluna (10YR 4/3) 20 eta 60 zm artean eta oliba kolorea (2,5Y 4/4) 
profilaren amaierara arte hedatuz.

• Dystrochrept: Arroka azidoetatik, finkapen maila moderatu edo ahulekoa, harri 
sedimentarioetatik edo metamorfikoetatik eta/edo sedimentu azidoetatik datozen 
latitude ertainetako eskualde hezeetako inseptisoleak. Azaleko lurzoruak dira (25-50 cm), 
materia organiko ertaineko edukia (%2-3), pH azidoa (5-4) eta testura franko-limoskoa 
dutenak. Azidoak eta arrexkak. Ezaugarri drainatzaile ona dute. Kolore arre gorrixkakoa (5 
YR 3/3).

• Udifluvent: Ibaietako uholdeen ondorioz material alubioi-materialak etengabe metatzearen 
ondorioz eboluzionatzearen ekiditea jasan duten klima hezeetako entisolak (hezetasun 
udikoko erregimena). Oso lurzoru sakonak dira (>150 cm) pH basiko xamarra dutenak, 
materia organiko gutxi dute eta ehundura franko-limosoa. Drainadura ona azaltzen dute, 
iragazkortasun ertainekoa. Kolore arre grisaxka (10YR 3/2).

• Dystrochrept: Inceptisoles de regiones húmedas en latitudes medias procedentes de rocas 
ácidas, moderada o débilmente consolidadas, rocas sedimentarias o metamórficas y/o 
sedimentos ácidos. Son suelos superficiales (25-50 cm) con un contenido en materia orgánica 
medio (2-3%), un pH ácido (5-4) y de textura franco-limosa. ácidos y parduzcos. Poseen buen 
drenaje. De coloración pardo-rojiza (5 YR 3/3). 

• Udifluvent: Entisoles de climas húmedos (régimen de humedad údico) cuya evolución ha sido 
frenada por la continua acumulación de materiales aluvionares como consecuencia de las 
sucesivas avenidas de los ríos. Son suelos muy profundos (>150 cm, el pH es ligeramente 
básico, tienen bajo contenido en materia orgánica y su textura es franco-limosa. Presentan un 
buen drenaje, de permeabilidad moderada. Color pardo grisáceo (10YR 3/2). 

Figura 20. Edafología (principales grupos de suelos según USDA-NRCS). (Fuente: Caracterización de las Comarcas 
Agrarias de España. Vizcaya. 2013). 

Según la Cartografía Ambiental del País Vasco, en el municipio de Mungia los tipos de suelos 
dominantes según la clasificación de la FAO son el cambisol y el fluvisol en las vegas de la red 
hidrológica del municipio, otras tipologías a parecen en menor proporción.  

20. irudia 
Edafologia 
(lurzoru mota 
nagusiak  USDA 
- NRCSren 
arabera). (Iturria: 
Espainiako 
Nekazaritza 
Eskualdeen 
karakterizazioa. 
Bizkaia, 2013).

.
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Euskadiko Ingurumen Kartografiaren arabera, Mungia udalerrian, FAOren sailkapenaren 
arabera, kanbisola eta flubisola dira lurzoru mota nagusiak udalerriko sare hidrologikoko 
ibarretan, beste tipologia batzuk proportzio txikiagoan agertzen direlarik.

• Flubisolak Butroe ibaiaren ibarrak ezaugarritzen dituzten lurzoruak dira. Hedadura handia 
hartzen dute eta topografia lau batean agertzen dira, lodiera handia dute eta sedimentu 
ekarpenez osatuta daude. Gutxi egituratuta agertzen dira ibaiaren dinamismoaren 
ondorioz. Flubisol eutrikoen (Je) presentzia dago, erabilera ahalmena oso handia izanik 
garapen handieneko ibarretan eta handian ibar estuagoetan. Hala ere, zenbait mugatzaile 
fisiko azaltzen dituzte, uholde arriskua eta haien istiltzeko izaera dela eta.

• Kanbisolak edo lur arreak B horizontean alterazioa azaltzen duten eboluzionatutako 
lurzoruak dira, buztinen sorreraren, oxidoen askapenaren, karbonatoen birbanaketaren 
eta hidromorfiako zenbait fenomenoren arabera adierazita. Eremuan azalera handiena 
hartzen duten lurzoruak dira, eta lau motatakoak izan daitezke: kanbisol distrikoak (Bd), 
eutrikoak (Be), gleykoak (Bg) edo hezeak (Bh). Kanbisol distrikoek eta eutrikoek neurrizko 
erabilera gaitasuna dute mugatzaileen ondorioz, maldak eta beste ezaugarri fisiko batzuk 
tarteko.

Potentzial agrologiko handieneko lurzoruak Butroe ibaiko ibai haranaren sakoneko 
lurzoruak eta mendi hegalen beheko aldeak dira:

• Ibar alubialeko lurzoruak (Flubisolak), topografia lauan gaitasun agrologiko handia dutenak 
eta Butroeko ibarrean banatuta daudenak.

• Nekazaritza-intereseko lurzoruak, kanbisol distriko eta eutrikoen gainean garatuak eta 
malda leunen gainean (< %10).

Mungiako erabilera zabalduena basogintza da, %  45eko erabilerarekin. Lurzoru urbanizatuek 
(bizitegi eremuak, industria eremuak, hirugarren sektoreko jarduerak eta azpiegiturak) %11 
hartzen dute, eta larre iraunkorretarako lurrek % 33. Hondarrean, produktibitate handiko 
landalurretarako erabiltzen diren eremuak daude. Lurraldeko banaketa sakabanatua da eta ez 
du egitura zehatzik.

Antzuak Belardiak Larreak Sastrakak
Baso 

zuhaizti 
trinkoa

Baso 
zuhaizti 

urria

Lan 
intentsiboak Guztira

Bizkaia 19.129 50.827 4.114 17.533 121.259 6.985 1.836 221.273
Mungia 553 1.783 69 300 2.129 131 16 4.981

21. irudia. Mungiako lurzoruaren erabileraren azalera (ha) (Iturria: guk geuk egina Eustaten datuetan oinarrituta, 2020).

2.2.5. HIDROLOGIA

Elementu hidrologiko garrantzitsuena eta bereizgarriena Butroe ibaiaren harana da, 
Bizkargi mendian (536 m) jaio eta eskualde osoa zeharkatu ondoren Plentziako itsasadarrean 
(itsasoan) itsasoratzen dena. Baina hau ez da inguru horretan aurki dezakegun ur emari bakarra; 
aitzitik, errekasto eta lurpeko iturburu ugari daude Butroeko ibaiadarrak osatu eta herriko iturri 
ugariak elikatzen dituztenak, Atxuri, Trobika, Lauromendi, Atebarri edo Mantzorriko Erreka 
esaterako. Antzina, 20 errota baino gehiago eragiten zituzten, oraindik hainbat mantentzen 
direnak. Butroe ibaiak udalerrian duen tartean ez du eraginik izango Arbinako presara baino 
iristen ez den mareak.
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IDENTIFIKATZAILEA IZENA
10037198324 Ametxako erreka
10037198542 Anibarri erreka
100371984 Arretabarri erreka
1003719854 Bolintxi erreka
10037198 Butroe ibaia
100371986 Emerando erreka
1003719832 Errotatxu erreka
10037198326 Errotia erreka
100371976 Estepona ibaia
1003719862 Goixelanda erreka
1003719836 Gondra erreka
1003719768 Ipernuko erreka
1003719842 Karabiexa erreka
10037197662 Marrakola erreka
1003719866 Meñaka erreka
1003719864 Meñakabarrena erreka
1003719766 Sarretxoko erreka
1003719838 Trobika erreka

22. irudia. Ibai ibilguen zerrenda (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko datuekin, 2021).

 

Figura 23. Localización de los flujos y láminas de agua. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021)

 

El municipio se enmarca en la unidad hidrográfica de Butron (con un total de 236 km2), dentro de 
la demarcación del Cantábrico Oriental (cuenca interna del País Vasco), limitando en el sur con la 
unidad hidrográfica de Ibaizabal y al este con la de Oka. Dicha unidad incluye las masas del Butron 
(en casi todo el territorio) y del Estepona (en el norte del municipio) en estado más o menos 
natural y del Asua (en el límite sur) de naturaleza muy modificada. El valle fluvial del río Butron 
ofrece como rasgo particular su extenso desarrollo meandriforme. Administrativamente 
pertenece a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

Doméstica Turística Industrial Riego Ganadera Municipal 
Total Urbana 

en Baja 
Total Urbana en 

Bruta

2,07 0,11 0,79 0,02 0,18 0,25 3,43 4,99 
Figura 24. Demanda del agua para uso urbano de la cuenca del Butron (hm3/año). (Fuente: Memoria del Plan 

Hidrológico 2015-2021 de la CH del Cantábrico) 

23. irudia. Ur fluxuen eta ur xaflen  kokapena (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko datuekin, 2021).
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Ikuspegi hidrogeologikotik ibai sarea erabat garatuta dagoela ikusten daiteke, ibar eta haran 
ia guztietan azalduz. Guztira tamaina txikiko 57 erreka daude, horietatik 2 kanalizatuta daudelarik 
(1003719844 eta 980110002749). Erreka eta ubide txikien sare zabalaz gain, Oletako urtegia 
eta gutxi gorabehera naturalizatutako 18 ur xafla identifikatzen dira, horietan zingirak, aintzirak 
eta istildutako eremu ugari bereiziz. Gainera 103 ur xafla artifizial daude, batez ere igerilekuei 
dagozkienak.

Udalerria Butroeko unitate hidrografikoaren barruan dago (236 km2rekin), Kantauri 
Ekialdeko barrutiaren barruan (Euskal Herriko barne arroa), hegoaldean Ibaizabaleko unitate 
hidrografikoarekin eta ekialdean Okakoarekin muga eginez. Unitate horretan sartzen dira gutxi 
gora behera egoera naturalean Butroeko (ia lurralde osoan) eta Esteponako (udalerriaren 
iparraldean) masak eta eraldatutako izaera duen Asuako masa (hegoaldeko mugan). Butroe 
ibaiaren ibai haranak bereizgarri duen garapen meandriforme zabala du. Administratiboki 
Kantauriko Konfederazio Hidrografikoko (KKH) barnean sailkatzen da.

Etxeetakoa Turistikoa Industriala Ureztaketa Abeltzaintza Udalekoa Hiriko guztira 
gutxikakoan

Hiriko guztira 
gordina

2,07 0,11 0,79 0,02 0,18 0,25 3,43 4,99

24. Irudia. Butroeko arroaren hiri erabilerarako ur eskaria (hm3/urte) (Iturria: Kantauriko KHren 2015-2021 Plan Hidrologikoaren 
memoria).

Hiri erabileraz gain, abeltzaintza erabilera (20,8 hm3/urte) eta industria erabilera (1,07 
hm3/urte) nabarmentzen dira. Butroeko unitate hidrografikoko hiri eskariaren bilakaerak 
%0,87ko hazkundea aurreikusten du 2027rako.

Material alubialek iragazkortasun handiak azaltzen dituzte, horiekin lotutako maila 
freatikoaren edukia ahalbidetuz. Kolubio eta betelan materialak ere iragazkortasun handia 
azaltzen dute eta ur fluxu edo poltsak ere izan ditzakete haien barnean. Hareharrizko materialek 
iragazkortasun ertainak edo altuak azaltzen dituzte, gainerako materialen iragazkortasuna 
txikiagoa izango dela uste den bitartean. Karezko kantabriar atlantiko ibai gisa sailkatua.

Geologia Fazies Infiltrazio 
koefizientea Iragazkortasuna

Silizezko hareharrien eta lutiten 
txandakatzea

Konplexu Supraurgoniarra (Fm. 
Deva edo  Flysch Beltza) 0,15 Baxua

Tuparri eta kareharri hareatsuen 
txandakatzea, kareharrizko hareharriak 
eta tuparriak mendebalderantz

Flysch detritiko-karetsua 0,15 Baxua

Tuparrien, margokalizen, kareharri 
mikritikoen eta kalkareniten 
txandakatzea

Flysch karetsua 0,15 Baxua

Buztin nabarrak eta igeltsuak Keuper 0,05 Oso baxua

Lutita maila baxuko silizezko hareharriak Konplexu Supraurgoniarra (Fm. 
Deva edo  Flysch Beltza) 0,3 Ertaina

Hareharriak eta konglomeratuak Konplexu Supraurgoniarra (Fm. 
Deva edo  Flysch Beltza) 0,8 Altua

Hareharriak, lutitak eta brexide mailak 
dituzten tuparriak Konplexu bolkanikoa 0,15 Baxua

Hareharriak, mikrokonglomeratuak eta 
lutitak Flysch tertziarioa 0,8 Altua

Hareharri eta lutita harriak dituzten 
arrail polimiktikoak Flysch karetsua 0,15 Baxua

Harri bolkanikoak dituzten arrail 
polimiktikoak Flysch karetsua 0,15 Baxua

Kareharri dolomitikoak eta dolomia 
xaflatuak Azpilias - Lias Karetsu - Dolomitikoa 0,8 Oso altua
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Kareharri grisak, kareharri dolomitikoak 
eta karniola geruzak. Bereizi gabeko lias Azpilias - Lias Karetsu - Dolomitikoa 0,8 Oso altua

Isuri bolkanikoak (bereizi gabeak) Konplexu bolkanikoa 0,4 Ertaina
Kolubialak - 0,9 Oso altua
Kanglomeratuak eta hareharriak Fazies brexidea 0,8 Altua
Alubioien eta alubioi-kolubialen 
metaketa - 0,8 Altua

Metaketa antropogenikoak - 0,6 Altua
Hondartza metaketak - 1 Oso altua
Metaketa hondakinak - 0,05 Oso baxua
Tuparri gris ilun eskistosoak, kareharri 
hareatsuen tartekatzearekin Flysch karetsua 0,15 Baxua

Ofitak Keuper 0,5 Ertaina
Harri bolkanoklastikoak Konplexu bolkanikoa 0,1 Baxua
Ibai terraza bereizigabeak - 0,8 Altua

25. irudia. Material geologikoen eta fazieen zerrenda iragazketa eta iragazkortasunari dagokionez (Iturria: guk geuk egina 
GeoEuskadiko datuekin, 2021).

Figura 26. Composición geológica de la cuenca del Butron por el municipio de Mungia. (Fuente: Elaboración propia con 
datos de GeoEuskadi, 2021) 

En el municipio de Mungia coexisten dos masas de aguas subterráneas pertenecientes a la 
demarcación Cantábrico Oriental: en el sur el Sinclinorio de Bizkaia, de tipo detrítico consolidado 
y no consolidado, y en el norte el Anticlinorio Norte de tipo detrítico consolidado – kárkstico de 
sentido estricto. Lo cual implica orígenes, composiciones y por tanto características diferentes. 
Los dos acuíferos más importantes son: El acuífero Jata-Sollube (detrítico consolidado) y el 
Getxo-Bergara (de características litologíca mixta: detrítico consolidado y no consolidado y 
otras). 

Margas gris oscuro esquistosas, con 
intercalaciones de calizas arenosas Flysch calcáreo 0,15 Baja 

Ofitas Keuper 0,5 Media

Rocas volcanoclásticas Complejo volcánico 0,1 Baja

Terrazas fluviales indiferenciadas - 0,8 Alta

Figura 25. Listado de material geológico y facies en referencia a la infiltración y permeabilidad. (Fuente: Elaboración 
propia con datos de GeoEuskadi, 2021)

26. irudia. Butroe arroaren konposizio geologikoa Mungia udalerrian (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko datuekin, 2021).

Kantauri Ekialdeko demarkazioko lurpeko ur masa bi daude Mungia udalerrian: hegoaldean, 
Bizkaiko Sinklinorioa, detritiko finkatutakoa eta finkatu gabea, eta iparraldean, Ipar Antiklinorioa, 
detritiko finkatutakoa, karstikoa zentzu hertsian. Horrek jatorri, konposizio eta, beraz, ezaugarri 
desberdinak dituztela esan nahi du. Bi akuifero garrantzitsuenak honako hauek dira: Jata-Sollube 
akuiferoa (detritiko finkatua) eta Getxo-Bergara akuiferoa (litologia mistoko ezaugarriak dituena: 
detritiko finkatua eta finkatu gabea eta beste batzuk).
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Figura 27. Aguas subterráneas de la cuenca del Butron por el municipio de Mungia. (Fuente: Elaboración propia con 
datos de GeoEuskadi, 2021) 

Se contabilizan un total de 118 puntos de captación de agua: para abastecimiento urbano (9), de 
carácter doméstico (28), fuentes públicas (6), minero-medicinal (1), para riego (15), agropecuario 
y ganadero (10 y 8), para actividades industriales (13), sin uso o con uso desconocido (27); de los 
cuales 48 están legalizados, 3 en trámite, 1 denegado y 2 caducados, además de 25 ilegales y 39 
con situación desconocida. 

 

27. irudia. Butroe arroko lurpeko urak Mungian (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko datuekin, 2021).

biztanleria Zk.

Figura 28. Captaciones de agua de la cuenca del Butron por el municipio de Mungia. (Fuente: Elaboración propia con 
datos de GeoEuskadi, 2021) 

La componente hidráulica sectoriza el sistema fluvial en sus correspondientes 2 cuencas: cuenca 
del Butron (que ocupa prácticamente todo el municipio) y cuenca del Ibaizabal (reducido a una 
pequeñísima porción en el límite sur del municipio). Dichas cuencas se conforman en masas y 
tramos, en función de la superficie de aportación:  

• Cuenca del Ibaizabal: Masa Asua-A (tramos Araunotegui 2, Asua 3 y Asua 4). 

• Cuenca del Butron: Masa Butron-A (tramos Oleta 1, Oleta 2, Butron2, Butron 3 y Laukariz 
Embalse), Masa Butron-B (tramos Butron 4, Butron 5 y Larrauri 1) y masa Estepona-A (tramos 
Estepona 1 y Estepona 2). 

Atxuri 3
Basozabal 8
Belako 1
Berreagamendi 1
Billela 13
Elgezabal 13
Emerando 2
Emerando (Mungia) 3
Ergoien 1
Iturribaltzaga 1
Larrabizker 1
Larrauri 10
Laukariz 4
Llona 2
Markaida 2
Maurola 1
Maurola 2
Mungia 3
Telleria-Txikerra 1
Trobika 1
Zabalondo 12
Esleitu gabe 33
Guztira 118

28. irudia. Mungia udalerriak Butroe arroan gauzatutako ur bilketak. (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko datuekin, 2021).

Ura hartzeko 118 puntu zenbatzen dira guztira: hiri hornidurarako (9), etxeko hornidurarako 
(28), iturri publikoetarako (6), meatzaritza-sendagarrirako (1), ureztaketarako (15), nekazaritza 
eta abeltzaintzarako (10 eta 8), industria jardueretarako (13), erabilerarik gabeko edo erabilera 
ezezagunekoetarako (27); horietatik 48 legeztatuta egonik, 3 izapidetzen, 1 ukatuta eta 2 legez 
kanpokoak izanik.
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Osagai hidraulikoak bi arrotan sektorizatzen du ibai sistema: Butroeko arroa (ia udalerri 
osoa hartzen duena) eta Ibaizabaleko arroa (udalerriaren hegoaldeko mugan zati txiki-txiki 
batera murriztuta dagoena). Arro horiek masetan eta tartetan osatzen dira, emariaren azaleraren 
arabera:

• Ibaizabaleko arroa: Asua-A masa (Araunotegui 2, Asua 3 eta Asua 4 tarteak).

• Butroeko arroa: Butroe-A masa (Oleta 1, Oleta 2, Butroe 2, Butroe 3 eta Laukariz-Urtegia 
tarteak), Butron-B masa (Butroe 4, Butroe 5 eta Larrauri 1 tarteak) eta Estepona-A masa 
(Estepona 1 eta Estepona 2 tarteak).

Figura 29. Masas (leyenda) y tramos hidrológicos (etiquetas) del municipio de Mungia. (Fuente: Elaboración propia con 
datos de GeoEuskadi, 2021) 

2.5.1. Estado de conservación 

La componente ambiental ofrece un mapa del estado de conservación de las riberas, 
estableciendo en tan solo un 5,63% las áreas de vegetación bien conservada, un 11% de las riberas 
tienen un nivel importante de degradación y por lo tanto la necesidad urgente de ser restaurados 
y el 83,4% de su longitud reciben el calificativo de situación aceptable con un mediocre estado de 
conservación. 

Masa de Agua Presión Impacto  Riesgo 

Butroe-A Significativa Probable Medio 

Butroe-B No significativa Comprobado Alto 
Figura 30. Valoración del estado de las aguas (2004-2007). (Fuente: Redes de Vigilancia del estado ecológico de los ríos. 

Agencia Vasca del Agua. Medio Acuático en Bizkaia, Anbiotek 2009) 

29. irudia. Mungia udalerriko masak (legenda) eta tarte hidrologikoak (etiketak). (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko datuekin, 
2021).

A. KONTSERBAZIO EGOERA

Ingurumen osagaiak ibaiertzen kontserbazio egoeraren mapa eskaintzen du, %5,63ko 
landaredi eremua bakarrik ezarriz ondo kontserbatutako eremu bezala, erriberen %11k degradazio 
maila handia du eta, beraz, berreskuratzeko premiazko beharra izanik eta haien luzeraren %83,4k 
egoera onargarriaren kalifikazioa jasotzen dute kontserbazio egoera kaskarrarekin.

Ur masa Presioa Inpaktua Arriskua
Butroe-A Nabarmena Gertagarria Ertaina
Butroe-B Ez nabarmena Egiaztatua Altua

30. irudia. Uren egoeraren balorazioa (2004-2007). (Iturria: Ibaien egoera ekologikoa zaintzeko sareak. Uraren Euskal Agentzia. 
Bizkaiko Ur Ingurunea. Anbiotek, 2009).
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Butroeko unitate hidrografikoaren estazio adierazgarrienetan lortutako emaitzek, bai 
2019an bai 2015-2019 aldian, neurrizko egoera ekologikoan diagnostikatzen dituzte Butroeko 
arroko masak (Butroe A eta B) eta egoera onean Estepona-A masa. 2013-2017 bosturtekoan 
masaren egoera nabarmen hobea zen.

Masa Estazioa Adierazlea 2015 2016 2017 2018 2019

Butroe-A BUT137

Makroornogabeak Ona Neurrizkoa Ona Neurrizkoa Neurrizkoa
Fitobentuak Ona Ona Ona Ona Ona
Arrain fauna Ona Ona Ona Neurrizkoa Neurrizkoa
Egoera biologikoa Ona Neurrizkoa Ona Neurrizkoa Neurrizkoa
Fisikokimikoa < Ona Ona Ona Ona < Ona
Hidromorfologia < Oso ona Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe
Egoera ekologikoa Neurrizkoa Neurrizkoa Ona Neurrizkoa Neurrizkoa

Butroe-B BUT226
BUT270

Makroornogabeak Kaskarra Eskasa Kaskarra Kaskarra Neurrizkoa
Fitobentuak Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa
Arrain fauna Ona Neurrizkoa Ona Oso ona Kaskarra
Egoera biologikoa Kaskarra Eskasa Kaskarra Kaskarra Eskasa
Fisikokimikoa < Ona Bueno < Ona < Ona Ona
Hidromorfologia < Oso ona Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe No evaluado
Egoera ekologikoa Kaskarra Eskasa Kaskarra Kaskarra Eskasa
Makroornogabeak Eskasa Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa
Fitobentuak Ona Ona Ona Ona Ona
Arrain fauna Ona Ona Ona Neurrizkoa Ona
Egoera biologikoa Eskasa Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa
Fisikokimikoa < Ona Ona < Ona Ona Ona
Hidromorfologia < Oso ona Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe
Egoera ekologikoa Eskasa Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa

Estepona-A BES042

Makroornogabeak Oso ona Oso ona Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Oso ona
Fitobentuak Oso ona Oso ona Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Oso ona
Arrain fauna Ona Ona Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Neurrizkoa
Egoera biologikoa Ona Ona Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Ona
Fisikokimikoa Ona Ona Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Ona
Hidromorfologia Oso ona Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe
Egoera ekologikoa Ona Ona Ebaluatu gabe Ebaluatu gabe Ona

31.irudia. Uren egoeraren balorazioa (2015-2019) (Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien egoera biologikoaren jarraipena 
egiteko sarea. Emaitzen txostena. 2019ko kanpaina. ANBIOTEK-CIMERA, 2020)

Butroe-A masak 2017an baino ez du egoera ekologiko ona azaltzen; gainerako urteetan, 
egoera ekologiko moderatua du, 2015ean uraren kalitate fisiko-kimiko eskasaren (DQO gehiegi) 
eta gainerako urteetako balio ekologiko handiko taxon gutxiko makroornogabeen komunitatearen 
ondorioz. 2019an, komunitate makrobentonikoaren gabeziak uraren kalitate eskasa berresten 
du (2015ean bezala, DQO gehiegi izateagatik), 2018 eta 2019ko arrain komunitatearen egoera 
moderatuarekin bat etorriz (amuarrainaren gabezia edo eskasia).

Butroe-B masaren datuek adierazten dutenez, makroornogabeen komunitateak, 
aberastasun osoaren balio moderatua eta balio ekologiko handiko taxonen eskasia duena,  
neurrizko kontserbazio egoera azaltzen du, 2015ean eta 2017an uraren kalitate fisiko-kimiko 
eskasaren ondorioetako bat izan ahalik. 2018an arrain faunak ere gabezia txikiak izan zituen, 
baina egoera ekologiko onaren helburua arriskuan jarri gabe.

Esteponaren arro txikian, komunitate bentonikoek kalitate oso ona azaltzen dute eta 
uraren baldintza fisiko-kimikoak onak dira. 2019an arrain faunaren arazo arin eta puntual bat 
baino ez zen erregistratu amuarrain eskasiaren ondorioa izanik (neurrizko diagnostikoa).
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B. IBAIKO UHOLDE ARRISKUAK

Mungia udalerriko sare hidriko osoan uholde arriskuarekin lotutako arriskuak daude 
gertakari historikoen analisiaren arabera, 10, 100 eta 500 urteko errepikatze denbora kontuan 
izanik probabilitate handia (10 urteko errepikatze denbora, T10), ertainak (100 urteko errepikatze 
denbora, T100) eta baxua (500 urteko errepikatze denbora, T500) aurkeztuz.

Kantauri Ekialdeko arro hidrografikoko Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioak (UAAE) 
Uholde Arrisku Handiko Eremu (UAHE) 2 mugatzen ditu Mungia udalerrian:

UAHE: ES017-BIZ-BUT-02

Ur masaren kode ES111R048020
Ibilguak Kiskilluerreka, Telleria, Tosineralde, Butroe, Artzubi, Axolerreka, Bitoriena
Kaltetutako guneak Ergoien
Udalerriak Gatika, Maruri-Jatabe, Mungia
Erregistratutako gertaerak 1993, 2013 eta 2018
Azalera eta luzera 287,83 ha eta 12,94 km

Arriskuak Giza osasuna 
Azpiegiturak

ARRISKUA / PROBABILITATEA ALTUA (T10) ERTAINA (T100) BAXUA (T500)
Kaltea jasan dezaketen biztanleriaren zenbatekoa 17 45 66

Kaltetutako komunikazio bideak BI-634, BI-3111 BI-634, BI-2120, 
BI-3105, BI-3111

BI-634, BI-2120, 
BI-3105, BI-3111

UAHE: ES017-BIZ-BUT-03

Ur masaren kode ES111R048010-ES111R048020
Ibilguak Butroe, Oleta, Trobika
Kaltetutako guneak Mungia
Udalerriak Mungia
Erregistratutako gertaerak 1909, 1915, 1977, 2002, 2018
Azalera eta luzera 78,62 ha eta 4,03 km
Arriskuak Giza osasuna Azpiegiturak: EDAR

ARRISKUA / PROBABILITATEA ALTUA (T10) ERTAINA (T100) BAXUA (T500)
Kaltea jasan dezaketen biztanleriaren zenbatekoa 74 4.361 4.823

Kaltetutako komunikazio bideak BI-3715
BI-3715, BI-3102, 
BI-634, BI-3103,
BI-2120

BI-3715, BI-3102, 
BI-634, BI-3103,
BI-2120, BI-631 
Lotura

UAHE: ES018-BIZ-BUT-02

Ur masaren kode ES111R048020
Ibilguak Butroe, Errotatxu, Elorte
Kaltetutako guneak Gatika/Maruri-Jatabe, Mungia
Udalerriak Gatika/Maruri-Jatabe, Mungia
Erregistratutako gertaerak 1993
Azalera eta luzera 330,19 ha eta 12,94 km

Arriskuak Giza osasuna
Azpiegiturak
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UAHE: ES018-BIZ-BUT-03

Ur masaren kode ES111R048010-ES111R048020
Ibilguak Butroe, Oleta, Sarria
Kaltetutako guneak Mungia
Udalerriak Mungia
Erregistratutako gertaerak 1909, 1915, 1977, 2002
Azalera eta luzera 80,35 ha eta 4,03 km

Arriskuak Giza osasuna
Azpiegiturak

Arriskua drainatze sare zabalaren morfologiarekin eta inguruko mendi hegalen drainatze 
arroen hurbileko antolamendu erradialarekin dago lotuta. Ibarreko hirigintza eta industriaren 
okupazio handia eta ibilguko zenbait puntu eta hauen uholde lautaden estutzearen ondorioz, 
arazoa larriagotzen da. Aztergai dugun eremuko azaleko drainatze sareak bi arro desberdin 
itxuratzen ditu: Estepona ibaiaren kostaldea eta Butroe ibaia, Plentziako itsasadarretik 
itsasoratzen dena. Horietako bat ere ez da bere osotasunean sartzen eremu funtzionalean.

Butroe ibaiaren ibai sistemak, 175 km2-ko azalerarekin, urteko batez besteko 3 m3/s-ko 
ur emaria du eta Bizkaiko ibaien drainatze dentsitaterik altuena du (0,86 km/km2), bere garapen 
meandriforme zabalaren ezaugarri berezia ezagutzera ematen du eta Euskadi atlantikoko bailara 
zabalenetako baten modelatua eskaini.

ARPSI: ES018-BIZ-BUT-03 

Código de masa de agua ES111R048010-ES111R048020 

Cauces Butron, Oleta, Sarria 

Núcleos afectados Mungia 

Municipios Mungia 

Eventos registrados 1909, 1915, 1977, 2002 

Área y longitud 80,35 ha y 4,03 km 

Riesgos 
Salud humana 
Infraestructuras 

 

El riesgo está relacionado con la morfología de la extensa red de drenaje y la disposición cercana 
y radial de las cuencas de drenaje en las laderas del entorno. El problema se agrava por la intensa 
ocupación urbano-industrial de la vega y el estrangulamiento en algunos puntos del cauce y sus 
llanuras de inundación. La red de drenaje superficial del ámbito de estudio configura dos cuencas 
diferenciadas: la costera del río Estepona y la del río Butron, que desemboca por la ría de Plentzia. 
Ninguna de ellas se incluye íntegramente en el área funcional.  

El sistema fluvial del río Butron, con una superficie de 175 km2, aporta un caudal medio 
hiperanual de 3 m3/s, y presenta la densidad de drenaje más alta (0,86 km/km2) de los ríos 
bizkaino, ofreciendo el rasgo particular de su extenso desarrollo meandriforme y el modelado de 
uno de los valles más amplios de Euskadi atlántico.  

T10    T100    T500

Figura 32. Predicción de inundabilidad a 10, 100 y 500 años de retorno y resumen de las 3 predicciones. (Fuente: 
Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021) 

2.5.3. Planes de cuenca 

Los planes de cuenca que afecta a los elementos hidrológicos del municipio de Mungia son los 
siguientes: 

• ACI2014: Actualización de la cartografía de inundabilidad, Mapas de Peligrosidad y Riesgos 
de Inundación (2014). 

• CPR2013: 2ª fase de la Directiva 2007/60/CE (2013). 

• Deslinde de zona de policía del tramo urbano del río Butron. 

32. irudia. Uholde 
arriskuaren aurreikuspena 
10, 100 eta 500 urteko 
errepikapen denborarako 
eta 3 aurreikuspenen 
laburpena (Iturria: guk 
geuk egina GeoEuskadiko 
datuekin, 2021).
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C. ARROETAKO PLANAK

Mungia udalerriko elementu hidrologikoei eragiten dieten arroetako planak honako hauek 
dira:

• ACI2014: Uholde arriskuen kartografiaren eguneratzea, Arrisku mapak eta Uholde arriskuak (2014). 

• CPR2013: 2007/60/CE zuzentarauaren bigarren fasea (2013).

• Butroe ibaiaren hiriguneko zatiaren poliziaren eremuaren mugaketa.

2.2.6. BIOGEOGRAFIA ETA LANDAREDIA

Mungia eskualde biogeografiko eurosiberiarraren zati da, honen kantabriar-euskaldun 
(edo baskoniar) sektorean kokatua eta barruti Santander-Bizkaitar barrutian, azpiprobintzia 
Kantabria-Atlantikoaren barruan. Azken hau, Portugalgo iparraldetik Bretainia frantseseraino 
hedatzen dena, ia Galizia osoa eta Kantauriar itsasertzeko zatirik handiena hartzen du bere 
barne zerrenda nahiko zabala osatuz. Bioklima epel ozeanikoa edo hiperozeanikoa aurkezten du, 
itsasoaren eragin handia izanik, muturreko tenperaturak leundu eta urte osoan prezipitazio ugari 
eragiten dituena. Santander-Bizkaitar barrutiak Kantabria erdialdetik Deba arroraino hedatzen 
da, onbrotipo heze eta hiperhezeak ditu eta termotipo termotenplatuak, mesotenplatua eta 
supratenplatua hartzen ditu goiko horizonteraino (Nerbioiko korridorea osatzen duena).

Floraren karakterizazioari dagokionez, Santander-Bizkaitar barrutiak oso endemismo gutxi 
ditu. Aipatzekoak dira Apium graveolens subsp. butronensis eta, batez ere, Cytisus commutatus 
zuhaixka nabarmena, kantabriar-euskaldun sektoreko endemismoez gain: Armeria euscadiensis, 
Armeria pubinervis subsp. orissonensis eta Soldanella villosa.

Oro har, udalerria, Nemoral VI (V) azpieskualde fitoklimetikoaren barruan sailkatzen da: 
Erkameztiak, ameztiak, artadi alsinarrak, harizti ilaundunak eta kandudunak, pagadiak.

Estai supratenplatuan pagadien serieak dira nagusi, pagoaren serie azidofiloa, Saxifrago 
hirsutae-Fago-S. (substratu silizeo edo deskarbonatatuen gainean) eta serie basofiloa, Carici 
sylvaticae-FagoS. (kareharrizko substratuen gainean) aurkituz. Komunitate azpiserialak Pteridio-
Ericetum arboreae elkartearen orlekin datoz bat lehen kasuan, lurzoru degradatuenetan Erico 
vagantis-Ulicetum europaei edo Pteridio aquilini-Ericetum vagantis txilardiez ordezkatuak izanik. 
Substratu basikoei dagokienez, basoa ordezkatzen duten sastrakak Helictotricho cantabrici-
Genistetum occidentalis edo Teucrio-Genistetum occidentalis motatakoak dira.

Estai mesotenplatuetako zoru azido edo lixibiatuetan, Hyperico pulchri-Querco roboris-S 
haritzaren serie azidofiloa garatzen da, honen serie burua harizti bati dagokiola eta degradazio 
etapak Salici atrocinereae-Betuletum celtibericae delakoaren bigarren mailako basoek eta 
Erico vagantis-Ulicetum europaei eta Ulici gallii-Ericetum ciliaris txilardiek osatzen dituzte. 
Lurraldea nagusiki basogintzarako erabiltzen denez, serie horri dagokion lursailaren ia osotasun 
guztia Pinus radiata edo Eucalyptus globulus landaketekin dago okupatuta. Eguterako egoera 
xerikoenetan, gehienetan hareharri iragazleetan, Melampyro-Querco pyrenaicae-S ametzaren 
serieak haritz kandudunaren seriea ordezkatzen du. Lurzoru eutrofoagoetan Polysticho setiferi-
Fraxino excelsioris-S lizarraren serie mesofitikoa instalatzen da. Serie honen oinarri diren 
lurzoruen emankortasuna dela eta, seriearen buruan dauden basoak oso murriztuta geratu dira, 
aztarna gutxi batzuk eta paisaia zipriztintzen duten zuhaitz batzuk baino ez geratu, gainerako 
lurraldea erauzketa jardueretarako erabiliz: Nekazaritza edo abeltzaintza intentsiboa. Gaur 
egun, serie honen espazioa Lino-Cynosuretumeko sega belardiek hartzen dute gehienbat. Rubo-
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Tametumeko orlak belardiak mugatzen dituzten heskaiak dira. Ur ibilguak Hyperico androsaemi-
Alno glutinosae-S haltzaren serieko komunitate edafohigrofiloek inguratzen dituzte.

A. LANDAREDI POTENTZIALA

Kokapen biogeografikoak eta altitude baxuko eta klima heze-epel ozeanikoko ingurumen 
balioek, substratu geomorfologikoarekin eta deskribatutako udalerriko litologiarekin batera, 
inguruko landaredia baso landaredi modura garatzera bultzatuko luke naturaltasunez, baso 
epel mota desberdinen ordezkapenarekin, Mungiako landaredi potentzial edo naturala osatuz 
gizakiaren ekintza eraldatzailerik gabe.

Figura 33. Series de Vegetación Potencial del municipio de Mungia. (Fuente: Elaboración propia con datos de 
GeoEuskadi, 2021) 

Las formaciones de las series de vegetación más representativas son las siguientes: 

• La aliseda cantábrica forma los llamados bosques de ribera, que jalonarían los cursos de la red 
hidrológica del territorio, hasta ocupar el 12,63 % del mismo. El aliso (Alnus glutinosa) es la 
especie dominante, acompañada de otras plantas leñosas y herbáceas que se adaptan a las 
condiciones ripícolas y nemorales, y a la inestabilidad natural propia de la dinámica fluvial 
(encharcamientos, inundaciones, sedimentos). Originariamentet con un gran desarrollo en el 
municipio dada su capacidad para colonizar la amplia vega del río Butrón, remontando incluso 
los barrancos laterales. Las alisedas, en condiciones naturales, se integrarían en los bosques de 
su entorno (robledales acidófilos), dando lugar a unos biodiversos bosques mixtos. En la 
actualidad han visto reducir drásticamente su distribución potencial, persistiendo como simples 
arbolados lineales de ribera, con un sotobosque igualmente simplificado.  

33. irudia. Mungia udalerriko landaredi potentzialaren serieak. (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiren datuetan oinarrituta, 2021).

Landaredi serie adierazgarrienen egiturak honako hauek dira:

• Haltzadi kantauriarrak erriberako basoak deiturikoak osatzen ditu, lurraldeko sare 
hidrologikoaren ibilguak zedarrituko lituzketenak, haren % 12,63 hartuz. Haltza (Alnus 
glutinosa), harekin batera beste landare egurtsu eta belarkara batzuekin, urbazterreko 
baldintzetara, baldintza basotarrera eta ibai dinamikaren berezko ezegonkortasun 
naturalera (istiltzeak, uholdeak, sedimentuak) egokitzen diren espezie nagusienetarikoa da. 
Jatorriz garapen handikoa udalerrian Butroe ibaiaren ibar zabala kolonizatzeko gaitasuna 
dela eta, baita alboko sakanetan gora eginez ere. Haltzadiak, baldintza naturaletan 
inguruko basoetan integratuko lirateke (harizti azidofiloak), baso bioanitz mistoak sortuz. 
Gaur egun, haien banaketa potentziala izugarri murriztu da eta erriberako zuhaitz lineal 
soil gisa iraun dute, oihanpe sinplifikatu batekin.
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Figura 34. Tipos de vegetación actual del municipio de Mungia. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 
mapas de vegetación 1:10.000 y 1:25.000, 2021). 

 

34. irudia. Mungia udalerriko egungo landaredi motak (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiren datuetan oinarrituta, landaredi 
mapak 1:10.000 eta 1:25.000, 2021).

Figura 35. Vegetación actual del municipio de Mungia. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, mapas de 
vegetación 1:10.000 y 1:25.000, 2021) 

 

 

TIPO VEGETACIÓN PRINCIPAL VEGETACIÓN ACOMPAÑANTE 

Aliseda cantábrica 
Prados y cultivos atlánticos 

Vegetación ruderal-nitrófila 

Sauceda Zonas sin vegetación 

Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto 
atlántico 

Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales 
mixtos 

Marojal 

Plantaciones forestales 

Plantaciones forestales (Pinus pinaster) 

35. irudia. Mungia udalerriko egungo landaredia (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiren datuetan oinarrituta, landaredi mapak 
1:10.000 eta 1:25.000, 2021).



59Informazio-memoria

• Harizti kantauriarra eta harizti kantauriar mistoa haritz kandudunak (Quercus robur) 
osatzen du, tokiko landaredian matrize dominatzaile modura nagusi den baso jarrai bat 
osatuz. Mendi hegaletan, hariztiak aldaera azidofiloa hartzen du lurzoruaren lixibiatu 
naturalagatik, prezipitazio indartsuak, malda eta tenperatura leunak direla eta. Haran 
hondoetan berriz, substratu buztintsu handiagoarekin, zuhaiztia hidromorfiaren 
baldintzetara egokitzen da, espazioa beste espezie hostotsu egokitu batzuekin partekatuz, 
hala nola lizarra, astigarra, ezkia, eta abar, harizti baso misto kaduzifolioa deiturikoa eratuz. 
Honek, halaber, ur bazterreko haltzadiekin partekatzen du txoko ekologikoa, baita artadi 
kantauriarrarekin ere mendi hegaletan. Gaur egun, esku hartze antropikoaren ondorioz 
azalera oso txikia hartzen du, eta jatorrizko flora degradatua azaltzen da. Horren ordez, 
belardiak eta labore lurrak, sasi larreak eta, batez ere, baso sail artifizialak dira nagusi.

• Artadi kantauriarra artea (Quercus ilex) zuhaitz espezie nagusi gisa osaturiko baso 
naturala da. Espezie perennifolioen, landare igokarien eta garapen trinkoko fisionomiaren 
aldiberekotasunak ezaugarritutako landaredi masak dira. Artadi kantauriarra izaera 
termofiloko hondar landareditzat hartzen da, Kantauri isurialdeko estazio babestuetan 
gordeta egon dena, lurzoruan ur gutxi atxikitutako leku (irtengune harritsuak) haizetsuak 
kolonizatuz eta udako eguzki bero handiak jasan ditzakeena.

B. GAUR EGUNGO LANDAREDIA

Mungia udalerriko egungo landaredia gizakiaren denboran zehar emandako jardueraren 
emaitza da, eta aldaketa handiak eragin ditu landare estalki potentzialean edo naturalean: baso 
natural guztiek nabarmen murriztu dute jatorrizko azalera, belardiek hedadura handia hartzen 
dute gaur egun, eta baso landaketak dira nagusi baso lurzoruan. Azken batean, jatorrizko landare 
paisaiak naturaltasuna galdu du eta landarediaren unitate guztien gaur egungo ordezkapenak 
degradazio maila handia erakusten dute gizakiaren esku hartzearen ondorioz.

LANDAREDI MOTA NAGUSIA LANDAREDI LAGUNTZAILEA

Haltzadi kantauriarra
Belardi eta laborantza atlantikoak
Landaredi erruderal nitrofiloa

Sahastia Landaredi gabeko eremuak

Harizti azidofiloa eta harizti baso misto 
atlantikoa

Harizti azidofiloen edo harizti mistoen fase gazte edo degradatua
Ameztia
Baso landaketak
Baso landaketak (Pinus pinaster)
Baso landaketak (Pinus radiata)

Harizti azidofiloen edo harizti mistoen 
fase gazte edo degradatua

Txilardi-otadi-iraleku atlantikoa
Arantzadi edo sasitza
Baso landaketak (Eucaliptus sp.)

Artadi kantauriarra, barrualdekoa edo 
artadi lizartarra
Bortala edo sastraka altu 
termoatlantikoa
Txilardi-otadi-iraleku atlantikoa Harizti azidofiloen edo harizti mistoen fase gazte edo degradatua
Aurretxilardi atlantikoa
Arantzadi edo sasitza
Baso landaketak Harizti azidofiloa eta harizti baso misto atlantikoa

Baso landaketak (Eucaliptus sp.)
Baso landaketak (Pinus pinaster)
Baso landaketak (Pinus radiata)
Harizti azidofiloa eta harizti baso misto atlantikoa

Baso landaketak (Pinus pinaster)
Baso landaketak (Chamaecyparis lawsoniana)
Baso landaketak (Eucaliptus sp.)
Baso landaketak (Pinus radiata)



60 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

Baso landaketak (Pinus radiata)
Baso landaketak (Eucaliptus sp.)
Baso landaketak (Pinus pinaster)
Harizti azidofiloa eta harizti baso misto atlantikoa

Baso landaketak (Populus sp)
Baso landaketak (Quercus rubra)
Baso landaketak (Robinia pseudoacacia) Sahastia
Brachypodium pinnatum larreak edo 
beste larre mesofilo batzuk

Txilardi-otadi-iraleku atlantikoa
Landaredi erruderal nitrofiloa

Ihi belardiak, zingirak edo urpean gera 
daitezkeen sakonuneak

Belardi edo laborantza atlantikoak
Harizti azidofiloen edo harizti mistoen fase gazte edo degradatua
Brachypodium pinnatum larreak edo beste larre mesofilo batzuk
1:25000 mapan ageri ez diren beste mota batzuk

Baratze eta fruta arbolak Landaredi erruderal nitrofiloa
Mahastia
Hiri parkeak eta lorategiak
1:25000 mapan ageri ez diren beste 
mota batzuk
Landaredi erruderal nitrofiloa Hiri parkeak eta lorategiak
Landaredi gabeko eremuak Belardi edo laborantza atlantikoak

36. irudia. Mungia udalerriko gaur egungo landarediaren zerrenda (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiren datuetan oinarrituta, 
landaredi mapak 1:10.000 eta 1:25.000, 2021).

Gaur egungo landaredi formazioen artean, honako hauek nabarmentzen dira:

• Haltzadi kantauriarra: haltza (Alnus glutinosa) nagusi den galeria baso formazioak, ur 
ibilguak inguratu eta putzu iraunkorrez betetako sakonuneak edo lurzoru oso hezeak 
okupatzen dituztenak. Gaur egun izugarri eraldatuta azaltzen dira, ilara bat edo gutxi 
batzuk osatuz, platanondo (Platanus hibrida), makal, zurzuri edo urkiekin (Populus 
sp.) bat landatuz edo hauekin ordezkatuak izanik, lur hauek belardi eta laborantza gisa 
aprobetxatzen dira. Tarteka kontserbatzen dira ahokatuta doazen ibai eta erreka tarteetan.

• Sahastia: haltzadiak inguratzen eta ibaietako hartxintxarrak kolonizatzen agertzen diren 
sahats multzoak, muturreko baldintzak jasaten dituztenak, hala nola uholdeak, uholdeen 
oldarraldiak eta baita lehorte epe luzeak ere uda batzuetan.

• Harizti azidofiloa eta harizti baso misto atlantikoa: haritz kandudunaren (Quercus robur) 
formazioak beste zuhaitz espezie batzuekin batera, baso masa oso trinko eta oihanpe oso 
garatu eta anitzak osatuz.

• Artadi kantauriarra: basoko formazio mediterraneo akotatua, nagusiki arteaz (Quercus 
ilex) osatutako formazio trinko eta itxiak, beste espezieak Smilax aspera, Phillyrea latifolia, 
Arbutus unedo, eta abar izanik.
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• Bortala edo sastraka altu termoatlantikoa: lehen degradazio egoeran artadiaren 
soilguneak bere orlako zuhaixka eta zuhaiztietatik bizi dira eta baso heldua zipriztintzen 
dutenetatik.

• Txilardi-otadi-iraleku atlantikoa: txilarrak (Erica spp.), oteak (Ulex spp.) eta hainbat 
alderdi fisionomiko ezberdineko iratze arrunta (Pteridium aquilinum) nagusi diren 
landaredi multzoa. Kantauriko isurialdeko sastrakadi mota ugariena da eta baso azidofilo 
desberdinak ordezkatzen ditu, hala nola hariztiak, pagadiak eta abar.

• Arantzadia edo sasitza: sastraka handi, zuhaixka eta zuhaitz txikiez ezaugarritutako 
baso bihurtu arte edo hainbat basotako orlak eratu arteko segidaren lehen etapa izan 
daitekeena.

• Harizti azidofiloen edo harizti mistoen fase gazte edo degradatua: zuhaitz edo zuhaixka 
kolonizatzaileek osatzen dute hein handi batean, zuhaitz helduen proportzioa txikia izanik.

• Brachypodium pinnatum larreak eta beste larre mesofilo batzuk: lasto motatako larreek 
(Brachypodium sp., Carex sp., Festuca sp., eta beste batzuk) osatzen dute, baso soilguneak, 
belardi eta larre ez oso zainduak, lur baztertuak eta abar inbaditzen dituen belarrik 
ugarienetako bat da, lurzoru azidoenak soilik saihesten dituena eta batzuetan landaredi 
mota ezberdinetako (otadi, txilardi edo aurretxilardi) landareekin batera agertzen dena.

• Belardi eta laborantza atlantikoak: paisaiaren elementu nagusiak dira baso berritzeen 
parean, haritz kandudunaren zoruan ezarriz.

• Landaredi erruderal nitrofiloa edo landaredi gabeko eremuak: erabat eraldatutako 
edo gizatiartutako eremuetan, hala nola hiri aglomerazioak, komunikazio bide handiak, 
harrobiak, hondakindegiak, industria guneak, lugorriak eta abar, landare multzo ugari 
eta heterogeneoa da, errepideen eta errepide ertzetan, pareta eta horma zaharretan, 
mugitutako lurretan eta abarretan bizitzera egokitutakoak, eta nitrogenoz aberats den 
ingurunetan lehenetsitako landareek osatutakoak. Formazio pobreak dira espezieetan eta 
hauek portaera nonahikoa, kolonizatzailea eta oso banaketa zabalekoa azaltzen dute, hau 
da, landare oso ugariak dira eta natura balio txikikoak.

• Baso landaketak: belardi eta labore atlantikoekin batera Mungiako paisaiaren elementurik 
bereizgarriena osatzen dute. Oro har, formazio homogeneo monoespezifikoak dira, 20 
eta 30 urte bitarteko txandak dituztenak. Landaredi laguntzailearen egitura egoeraren 
eta tratamenduen araberakoa da. Udalerrian, intsignis pinua edo Monterrey pinua (Pinus 
radiata) eta eukalipto arrunta (Eucaliptus globulus) nabarmentzen dira, baina itsas pinua 
(Pinus pinaster), karrasko pinua (Pinus halapensis) eta altzifre faltsua (Chamaecyparis 
lawsoniana) ere aipatzen dira, baita hurritza (Corylus avellana), gaztainondoa (Castanea 
sativa), lizarra (Fraxinus excelsior) edo makala (Populus sp.) ere.
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Figura 37. Inventario Forestal. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021) 

 

Otra de los tipos de vegetación actual son los bosques y vegetación de ribera que se circunscribe 
al entorno de los arroyos y ríos del municipio, pero habiendo sufrido un importante retroceso 
debido a la presión antrópica, principalmente en el cauce del río Butron. 

37. irudia. Baso inbentarioa (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko datuekin, 2021).

Figura 38. Vegetación de Ribera. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021) 

 

 

La revisión de la vegetación ofrece una visión de la degradación de la vegetación en la situación 
actual, siendo las zonas más urbanizadas y aledañas al valle del Butron las que más pérdida de las 
características naturales de la vegetación han sufrido, y manteniéndose algunas islas con un mayor 
valor de conservación natural. 

LA FLORA 

La situación actual de la flora existente es extraordinariamente diferente respecto a la situación 
potencial de la misma. Ello se debe a la intervención humana a través de procesos agrícolas, 
explotaciones de canteras y de las deforestaciones necesarias para la ubicación de asentamientos 
para hacer frente a la demanda de población y las repoblaciones forestales madereras. La mayor 
parte del municipio, cerca del 50% de la superficie, está ocupado por superficie de repoblación 
forestal (mayoritariamente Eucaliptus sp. y Pinus radiata), con algún enclave de robledal acidófilo y 
robledal-bosque mixto atlántico y manchas de Aliseda cantábrica ligada a los ríos y arroyos del 
municipio.  

38. irudia. Ibaiertzeko landaredia (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko datuekin, 2021).
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Gaur egungo beste landaredi mota bat udalerriko erreka eta ibaien ingurura mugatzen 
diren ibaiertzeko baso eta landaredia dira, baina atzerapen handia pairatu izan dute presio 
antropikoaren ondorioz, batez ere Butroe ibaiaren ibilguan.

Landarediaren berrikuspenak egungo egoeran landarediaren degradazioaren ikuspegi 
bat eskaintzen du, Butroe haranaren inguruko eremuak eta eremu urbanizatuenak izanik 
landarediaren ezaugarri naturalen galera handiena jasan dituztenak. Hala ere, kontserbazio 
naturaleko balio handiagoko uharte batzuk mantentzen dira.

2.2.7. FLORA

Gaur egun dagoen floraren egoera zeharo desberdina da haren egoera potentzialarekiko. 
Gizakiak esku hartutako nekazaritza prozesu, harrobien ustiapen eta biztanle eskaria asetzeko 
kokalekuen eraketak bultzatutako eta zuraren beharrak emandako baso berritzeak eragindako 
baso soiltzearen ondorioa da. Udalerriaren zatirik handiena, azaleraren %50 inguru, baso 
berritze azalerak hartzen dute (gehienbat Eucaliptus sp. eta Pinus radiata), harizti azidofiloko eta 
harizti baso misto atlantikoko kokaguneren baten batekin eta haltzadi kantauriarreko taldekatze 
txikiekin udalerriko ibai eta erreken inguruan.

Harizti azidofiloen edo harizti mistoen fase gazte edo degradatuen eta txilardi-otadi-
iraleku atlantikoen unitateek okupatutako eremuak aurki daitezke. Gainerako lurraldea udalerria 
iparraldetik hegoaldera zeharkatzen duten belardi eta laborantza atlantiko gisa katalogatutako 
unitatearen parte da. Populatutako guneen inguruan, berriz, landaredi erruderal nitrofiloaren 
serieak ageri dira.

LPParen arabera mehatxatutako flora zerrendaren barnean dauden hurrengo flora 
espezien presentzia egiaztatu da Mungia udalerrian.

• Woodwardla Radicans (Interes berezia)
• Pingula lusitánica (Interes berezia)
• Dryopterls Aemula (Arraroa)

Kasu honetan, kategoriek ez dute inolako kudeaketa edo kontserbazio planik inplikatzen, 
udalerriari batek ere ez baitio eragiten.

Anthus Programaren Iberiar penintsulako floraren 10 x 10 lauki sarearen araberako 
inbentarioaren arabera, udalerriari dagozkion laukietan 512 espezie aipatzen dira, Euskal 
Autonomia Erkidegoko espezieen jarraipena egiteko programan, zientzia plataforma herrikoi 
ezberdinetan emandako aipuei buruzko informazioaren arabera, 229 espezie bakarrik adierazten 
direlarik (guztira 579 aipamen).

ESPEZIEAK
Acacia dealbata Cistus salviifolius Inula conyzae Reynoutria japonica
Acacia melanoxylon Clematis recta Ipomoea indica Robinia pseudoacacia
Acanthus mollis Clinopodium vulgare Ipomoea purpurea Roemeria hybrida
Acer campestre Cochlearia aestuaria Isolepis cernua Rosa canina
Acer negundo Coleostephus myconis Isolepis fluitans Rosa sempervirens
Acer pseudoplatanus Conium maculatum Juncus acutus Rosmarinus officinalis
Achillea maritima Cornus sanguinea Juncus acutus Rubia peregrina
Acinos arvensis Cornus sanguinea Juncus bulbosus Rubus caesius
Adonis aestivalis Coronilla glauca Juncus effusus Rumex conglomeratus
Aegonychon purpurocaeruleum Coronilla minima Juncus inflexus Rumex cristatus
Agrimonia eupatoria Coronopus didymus Juncus inflexus Ruscus aculeatus
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Agrostis capillaris Cortaderia selloana Juncus maritimus Ruta chalepensis
Agrostis curtisii Cotula australis Kickxia elatine Sagina maritima
Agrostis durieui Cotula coronopifolia Lamarckia aurea Sagina nodosa
Agrostis stolonifera Crepis lampsanoides Lamium maculatum Salix alba
Ailanthus altissima Crocosmia crocosmiflora Laserpitium prutenicum Salix atrocinerea
Alcea rosea Crocus nudiflorus Lathyrus hirsutus Salix aurita
Alisma lanceolatum Crucianella maritima Lathyrus nudicaulis Salix caprea
Alisma plantago-aquatica Cruciata laevipes Lathyrus ochrus Salix eleagnos
Allium ericetorum Cucurbita pepo Lavandula latifolia Salix viminalis
Allium neapolitanum Culcita macrocarpa Lavatera trimestris Salpichroa origanifolia
Allium paniculatum Cutandia maritima Lepidium graminifolium Salvia verbenaca
Allium roseum Cynodon dactylon Lepidium latifolium Sambucus ebulus
Allium triquetrum Cyperus eragrostis Lepidium virginicum Sanguisorba minor

Allium ursinum Cyperus fuscus Leucanthemum 
ircutianum Sanicula europaea

Alnus glutinosa Cyperus longus Ligustrum ovalifolium Sarcocornia fruticosa
Althaea officinalis Cytisus cantabricus Ligustrum vulgare Saxifraga tridactylites
Alyssum loiseleurii Cytisus commutatus Limbarda crithmoides Scabiosa atropurpurea
Amaranthus albus Daboecia cantabrica Limniris pseudacorus Schoenoplectus pungens
Amaranthus blitum Daphne cneorum Limonium binervosum Scilla verna
Amaranthus deflexus Daphne laureola Limonium vulgare Scrophularia auriculata 
Amaranthus graecizans Datura stramonium Linaria supina Scrophularia lyrata
Amaranthus hypochondriacus Dianthus armeria Linum catharticum Scrophularia nodosa
Amaranthus powellii Dianthus hyssopifolius Linum trigynum Scutellaria galericulata
Amaranthus retroflexus Dianthus hyssopifolius Lithospermum officinale Scutellaria minor
Amaranthus viridis Digitaria ischaemum Lonicera japonica Sedum dasyphyllum
Ambrosia artemisiifolia Digitaria sanguinalis Lonicera periclymenum Senecio aquaticus
Ammi majus Diplotaxis tenuifolia Lotus tenuis Senecio jacobaea
Ammophila arenaria Dipsacus pilosus Lupinus albus Senecio vulgaris
Anacamptis pyramidalis Dittrichia graveolens Lycopersicon esculentum Serapias cordigera
Anacyclus radiatus Dittrichia viscosa Lycopus europaeus Serratula tinctoria
Anagallis tenella Dorycnium rectum Lysimachia nemorum Seseli cantabricum
Angelica sylvestris Dryopteris aemula Lysimachia vulgaris Seseli libanotis
Anogramma leptophylla Dryopteris affinis Lythrum acutangulum Seseli montanum
Anthriscus caucalis Echinochloa crus-galli Lythrum salicaria Setaria parviflora
Antirrhinum majus Eleusine indica Malva nicaeensis Setaria verticillata
Antirrhinum tortuosum Eleusine tristachya Meconopsis cambrica Setaria verticilliformis
Apium graveolens Elymus athericus Melilotus altissimus Setaria viridis
Arabidopsis thaliana Elymus farctus Melilotus indicus Sideritis hyssopifolia
Arbutus unedo Elymus hispidus Mentha aquatica Silene dioica
Arenaria leptoclados Elymus pungens Mirabilis jalapa Silene nutans
Armeria maritima Epilobium hirsutum Misopates orontium Silene uniflora 
Artemisia annua Epilobium parviflorum Molinia caerulea Sinapis arvensis
Artemisia campestris Epilobium tetragonum Nicandra physalodes Sisymbrium orientale
Artemisia verlotiorum Epilobium tetragonum Nigella damascena Sium latifolium
Arum italicum Equisetum palustre Nigella gallica Smilax aspera

Asphodelus fistulosus Equisetum telmateia Oenanthe crocata Solanum 
chenopodioides

Asplenium marinum Erica ciliaris Oenanthe lachenalii Soleirolia soleirolii
Asplenium ruta-muraria Erica cinerea Oenothera glazioviana Solidago virgaurea
Asplenium trichomanes Erica lusitanica Ononis reclinata Sonchus oleraceus
Asplenium trichomanes Erica vagans Ononis spinosa Sonchus tenerrimus
Aster tripolium Erigeron canadensis Ophrys lutea Sorghum bicolor
Astragalus glycyphyllos Erigeron karvinskianus Orchis mascula Sorghum halepense
Atriplex patula Erigeron sumatrensis Orchis provincialis Sparganium erectum
Atriplex prostrata Erysimum cheiri Orchis purpurea Spartina alterniflora
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Avenula pratensis Eucalyptus camaldulensis Origanum vulgare Spartina maritima
Baccharis halimifolia Euonymus europaeus Orobanche hederae Spergula arvensis
Beta maritima Eupatorium cannabinum Orobanche minor Spergularia media
Betula pubescens Euphorbia amygdaloides Osyris alba Spiranthes spiralis
Bidens aureus Euphorbia helioscopia Oxalis acetosella Sporobolus indicus
Bidens frondosus Euphorbia helioscopia Oxalis latifolia Stachys alpina
Bidens tripartitus Euphorbia hirsuta Oxalis pes-caprae Stachys arvensis
Blackstonia perfoliata Euphorbia hyberna Parapholis strigosa Stachys officinalis
Blechnum spicant Euphorbia paralias Parnassia palustris Stachys palustris

Brachypodium pinnatum Euphorbia platyphyllos Parthenocissus 
quinquefolia Stachys sylvatica

Brachypodium pinnatum Euphorbia portlandica Paspalum dilatatum Stegnogramma pozoi
Brassica nigra Euphrasia stricta Paspalum paspalodes Stellaria holostea
Bromus catharticus Fallopia dumetorum Paspalum vaginatum Stellaria media

Bromus commutatus Festuca arundinacea Pastinaca sativa Stenotaphrum 
secundatum

Bromus ramosus Festuca gigantea Petasites pyrenaicus Stipa offneri
Buddleja davidii Festuca juncifolia Phagnalon sordidum Suaeda albescens
Calamintha nepeta Ficus carica Phalaris aquatica Suaeda maritima

Calamintha nepeta Filago gallica Phillyrea latifolia Symphyotrichum 
squamatum

Calendula officinalis Filipendula ulmaria Phragmites australis Symphytum tuberosum
Calluna vulgaris Frangula alnus Phytolacca americana Tamarix gallica
Calystegia sepium Frankenia laevis Pimpinella major Tamus communis

Calystegia silvatica Fumaria bastardii Pimpinella saxifraga Tetragonia 
tetragonoides

Campanula glomerata Fumaria muralis Pinguicula grandiflora Tetragonolobus 
maritimus

Campanula patula Galactites tomentosus Pinguicula lusitanica Teucrium scorodonia
Cannabis sativa Galinsoga quadriradiata Piptatherum miliaceum Thesium humifusum
Capsella bursa-pastoris Galium mollugo Plantago coronopus Torilis arvensis

Cardamine hirsuta Galium palustre Plantago maritima Tradescantia 
fluminensis

Cardamine impatiens Galium parisiense Poa annua Trifolium fragiferum
Cardamine raphanifolia Gastridium ventricosum Poa compressa Trifolium incarnatum
Cardaria draba Genista hispanica Poa trivialis Trifolium medium
Carduus bourgeanus Gentiana pneumonanthe Polycarpon tetraphyllum Trifolium pratense
Carduus defloratus Geranium dissectum Polygonum persicaria Trifolium resupinatum
Carex cuprina Geranium molle Polypodium cambricum Triglochin maritima
Carex distans Geranium sanguineum Polystichum aculeatum Tropaeolum majus
Carex divulsa Geum urbanum Polystichum setiferum Tuberaria guttata
Carex extensa Glandora diffusa Potentilla erecta Typha latifolia
Carex lepidocarpa Glandora prostrata Potentilla montana Ulex europaeus
Carex pendula Glaucium flavum Potentilla reptans Ulex gallii
Carex pulicaris Glaux maritima Primula acaulis Urtica dioica
Carex punctata Glechoma hederacea Primula elatior Valerianella locusta 
Carex riparia Gleditsia triacanthos Prunella hyssopifolia Valerianella locusta
Carlina vulgaris Halimione portulacoides Prunus laurocerasus Vandenboschia speciosa
Carpobrotus edulis Hedera helix Prunus spinosa Verbascum lychnitis

Castanea sativa Helianthemum 
nummularium

Pseudarrhenatherum 
longifolium Verbascum virgatum

Catabrosa aquatica Helianthus annuus Pseudarrhenatherum 
pallens Verbena bonariensis

Centaurea debeauxii Helianthus tuberosus Pteridium aquilinum Veronica agrestis
Centaurea debeauxii Helleborus foetidus Puccinellia distans Veronica beccabunga
Centaurea nigra Helleborus viridis Puccinellia maritima Veronica montana
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Centaurium pulchellum Helminthotheca 
echioides Puccinellia rupestris Veronica persica

Centranthus ruber Hepatica nobilis Pulicaria dysenterica Veronica polita
Cerastium glomeratum Herniaria ciliolata Pulicaria odora Viburnum lantana
Ceterach officinarum Holcus lanatus Pulmonaria longifolia Vicia angustifolia
Chamaeiris foetidissima Holcus mollis Pycreus flavescens Vicia bithynica
Chamaesyce peplis Honckenya peploides Quercus coccifera Vicia cracca
Chelidonium majus Humulus lupulus Quercus ilex Vicia sativa

Chenopodium ambrosioides Hymenophyllum 
tunbrigense Quercus ilex Vicia sepium

Chenopodium polyspermum Hyparrhenia hirta Quercus robur Vicia tenuifolia
Cicendia filiformis Hypecoum procumbens Ranunculus bulbosus Viola alba

Circaea lutetiana Hypericum 
androsaemum Ranunculus flammula Viola hirta

Cirsium eriophorum Hypericum pulchrum Ranunculus hederaceus Woodwardia radicans
Cirsium filipendulum Hypericum tetrapterum Ranunculus repens Zannichellia palustris
Cirsium palustre Ilex aquifolium Ranunculus sardous Zannichellia peltata
Cirsium vulgare Impatiens balfourii Reichardia picroides Zostera marina

39. irudia. Anthos programaren arabera 10x10 lauki sarearen araberako flora taxonen zerrenda (Iturria: guk geuk egina MITECO 
datuetan oinarrituta, 2021).

Figura 40. Citas de flora del municipio de Mungia. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi y Eustat, 2021) 

 

LA FAUNA 

Las variables climatológicas y parámetros ambientales que caracterizan el dominio biogeográfico 
de la región eurosiberiana modelan la fauna de vertebrados actualmente presente en el lugar, en la 
que predominan los taxones de origen y distribución europeos, extendidos en amplias regiones 
del continente, reducidos a zonas centrales y meridionales del mismo o confinados en la región 
occidental, limítrofe de la península Ibérica. Por el contrario, son raras en el territorio de estudio 
las especies endémicas de la Península, y no abundan los elementos mediterráneos. 

Se toma como referencia el Inventario Español de Especies Terrestres (IETT), que tiene como 
base las cuadrículas UTM 10x10, en este caso son 3 las cuadrículas en las que se encuentra 
enmarcado el municipio de Mungia: 30TWN09, 30TWN19 y 30TWP10. Se citan 9 taxones de 
invertebrados, 11 de anfibios, 17 de reptiles, 10 taxones de peces continentales, 125 de aves y 43 
de mamíferos. 

40. irudia. Mungia udalerriko flora aipamenak. (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko eta Eustateko datuekin, 2021).
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2.2.8. FAUNA

Eurosiberiako eskualdearen nagusitasun biogeografikoa ezaugarritzen duten aldagai 
klimatologikoek eta ingurumen parametroek gaur egun bertan dagoen ornodunen fauna 
modelatzen dute, Europar jatorri eta banaketako taxonak direlarik nagusi, kontinenteko eskualde 
zabaletan hedatuta, eskualde horren erdialdeko eta hegoaldeko eremuetara murriztuta edo 
Iberiar penintsularen mugakide den mendebaldeko eskualdean mugatuta. Aitzitik, aztertzen 
ari garen lurraldean bakanak dira Penintsulako espezie endemikoak, eta ez da elementu 
mediterraneo askorik ageri.

Lurreko Espezieen Espainiako Inbentarioa (IETT) hartzen da erreferentziatzat, oinarritzat 
UTM 10x10 lauki sarea izanez. Kasu honetan, Mungia udalerria 3 laukiren barnean kokatuta 
dago: 30TWN09, 30TWN19 eta 30TWP10. Ornogabeen 9 taxon, anfibioen 11, narrastien 17, 
arrain kontinentalen 10 taxon, hegaztien 125 eta ugaztunen 43 aipatzen dira.

Ornogabeak Anfibioak Narrastiak Arrainak
Alzoniella montana Alytes obstetricans Anguis fragilis Anguilla anguilla
Brychius elevatus Bufo calamita Caretta caretta Barbatula barbatula
Cerambyx cerdo mirbecki Hyla arborea Chalcides striatus Barbatula quignardi
Coenagrion mercuriale Lissotriton helveticus Coronella girondica Chelon labrosus
Coenagrion scitulum Pelodytes punctatus Lacerta bilineata Luciobarbus graellsii
Elona quimperiana Pelophylax perezi Lacerta schreiberi Parachondrostoma miegii
Euphydryas aurinia Rana iberica Lacerta vivipara Phoxinus bigerri
Lucanus cervus Rana perezi Malpolon monspessulanus Phoxinus phoxinus
Potomida littoralis Rana temporaria Mauremys leprosa Salmo salar

Salamandra salamandra Natrix maura Salmo trutta
Triturus marmoratus Natrix natrix

Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Trachemys scripta
Vipera seoanei
Zamenis longissimus
Zootoca vivipara

Hegaztien taldea da adierazgarriena, zerrenda honetan jasoa den bezala:

Hegaztiak
Accipiter gentilis Cettia cetti Falco peregrinus Motacilla cinerea Pyrrhula pyrrhula
Accipiter nisus Ciconia ciconia Falco subbuteo Motacilla flava Rallus aquaticus
Acrocephalus 
arundinaceus Circaetus gallicus Falco tinnunculus Muscicapa striata Regulus ignicapilla

Acrocephalus 
scirpaceus Circus aeruginosus Fringilla coelebs Oenanthe leucura Riparia riparia

Actitis hypoleucos Circus cyaneus Fulica atra Oenanthe oenanthe Saxicola torquatus
Aegithalos caudatus Circus pygargus Galerida cristata Oriolus oriolus Scolopax rusticola
Alauda arvensis Cisticola juncidis Gallinula chloropus Otus scops Serinus serinus

Alcedo atthis Columba domestica Garrulus glandarius Parus ater Streptopelia 
decaocto

Alectoris rufa Columba livia Himantopus 
himantopus Parus caeruleus Streptopelia turtur

Anas platyrhynchos Columba livia/
domestica Hippolais polyglotta Parus cristatus Strix aluco

Anthus campestris Columba oenas Hirundo rustica Parus major Sturnus unicolor
Anthus pratensis Columba palumbus Jynx torquilla Parus palustris Sturnus vulgaris
Anthus trivialis Corvus corax Lanius collurio Passer domesticus Sylvia atricapilla
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Apus apus Corvus corone Lanius excubitor Passer montanus Sylvia borin
Ardea cinerea Coturnix coturnix Lanius senator Pernis apivorus Sylvia cantillans
Ardea purpurea Cuculus canorus Larus michahellis Petronia petronia Sylvia communis

Asio otus Delichon urbicum Locustella naevia Phalacrocorax 
aristotelis

Sylvia 
melanocephala

Athene noctua Dendrocopos major Lullula arborea Phoenicurus 
ochruros Sylvia undata

Bubo bubo Dendrocopos minor Luscinia 
megarhynchos Phylloscopus bonelli Tachybaptus ruficollis

Buteo buteo Emberiza calandra Melanocorypha 
calandra

Phylloscopus 
collybita/ibericus

Troglodytes 
troglodytes

Caprimulgus 
europaeus Emberiza cirlus Merops apiaster Phylloscopus ibericus Turdus merula

Carduelis cannabina Emberiza citrinella Milvus migrans Pica pica Turdus philomelos
Carduelis carduelis Emberiza hortulana Milvus milvus Picus viridis Turdus viscivorus
Carduelis chloris Emberiza schoeniclus Monticola solitarius Prunella modularis Tyto alba
Certhia 
brachydactyla Erithacus rubecula Motacilla alba Pyrrhocorax 

pyrrhocorax Upupa epops

Ugaztunak
Apodemus sylvaticus Myodes glareolus
Arvicola sapidus Neomys anomalus
Crocidura russula Neomys fodiens
Crocidura suaveolens Neovison vison
Eliomys quercinus Nyctalus leisleri
Eptesicus serotinus Oryctolagus cuniculus
Erinaceus europaeus Pipistrellus kuhlii
Genetta genetta Pipistrellus pipistrellus
Lepus granatensis Pipistrellus pygmaeus
Lutra lutra Plecotus auritus
Martes foina Plecotus austriacus
Meles meles Rattus norvegicus
Micromys minutus Rattus rattus
Microtus agrestis Rhinolophus ferrumequinum
Microtus duodecimcostatus Sciurus vulgaris
Microtus gerbei Sorex coronatus
Microtus lusitanicus Sorex minutus
Mus musculus Sus scrofa
Mus spretus Talpa europaea
Mustela lutreola Talpa occidentalis
Mustela nivalis Vulpes vulpes
Mustela putorius

41. irudia. IETTaren arabera 10x10 lauki sarearen araberako fauna taxonen zerrenda (Iturria: guk geuk egina MITECO datuetan 
oinarrituz, 2021).

Aipatutako espezieen artean igel hankaluzea (Rana iberica) eta musker berde-
beltza (Lacerta schreiberi) nabarmentzen dira, interes bereziko espezie katalogatu eta ipar-
mendebaldeko iberiar endemismo gisa, hauen populazioa urria izanik Euskal Herrian. Espezieen 
Euskal Katalogoaren arabera arriskuan dauden interes bereziko beste espezie batzuk hauek 
dira: miru beltza (Milvus migrans), belatz handia (Falco peregrinus), antzandobi arrunta (Lanius 
collurio), mirotz urdina (Circus cyaneus) eta etze-txinboa (Sylvia undata).

Ferra-saguzar handia (Rhinolophus ferrumequinum) eta saguzar belarridun grisa (Plecotus 
austriacus) eta urre kolorekoa (Plecotus auritus) desagertzeko arriskuan dauden espezie kaltebera 
modura daude katalogaturik, hauen populazioek atzera egin dutelako kutsatu gabeko babesleku 
eta inguruneen beharrean. Desagertzeko arrisku larrian dagoen kategorian bisoi europarra 
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(Mustela lutreola) katalogatzen da espezie exotiko inbaditzaile bat (bisoi amerikarra) sartzearen 
ondorioz eta haientzat egokiena den habitata suntsitzearen mehatxuagatik, egoera oneko eta 
uraren kalitate ona duten ibai ibilguak. Espezie horiek kalitate handieneko elementuetan daude 
eta ondo kontserbatutako inguruneak ezaugarritzen dituzte.

Baso faunak (igel hankaluzea, bisoi europarra, saguzarrak) Estepona ibaiko (Infernu, 
Eizaga, Azega) azaleko eta baso ur babestuetako eremuetan ditu habitat onenak. Anfibioek, 
hezeguneetako narrastiek, saguzarrek eta baso ekotonoan ohikoak diren hegaztiek (paseriformeen 
espezie migratzaileak barne) Butroe ibaiko belardi eta ihitokiak (Gatika, Maruri eta Mungia) 
hartuko lituzkete eremu egokitzat, bertan hobekien finkatuta dauden populazioetako batzuk 
mantenduz.

El murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y los murciélagos orejudo dorado 
(Plecotus auritus) y gris (Plecotus austriacus) se encuentran catalogados con la categoría de 
vulnerable a la extinción debido a la regresión de sus poblaciones por la necesitad de refugios y 
ambientes no contaminados. En la categoría de en peligro crítico de extinción se cataloga el visón 
europeo (Mustela lutreola) que se encuentra amenazado por la introducción de una especie 
exótica invasora (el visón americano) y destrucción de su hábitat más propicio, los cauces fluviales 
con riberas en buen estado y calidad en sus aguas. Estas especies se encuentran en los elementos 
de mayor calidad, y caracterizan los ambientes bien conservados.  

La fauna forestal (rana patilarga, visón europeo, murciélagos) encuentran sus mejores hábitats en 
las áreas de protección de aguas superficiales y forestales del río Estepona (Infernu, Eizaga, Azega). 
Los anfibios, reptiles de zonas húmedas, murciélagos y aves habituales en el ecotono forestal-
pratícola (incluidas especies migratorias de paseriformes), tendrían en los prado-juncales del río 
Butrón (Gatika, Maruri y Mungia) unas áreas propicias para mantener algunas de las poblaciones 
mejor asentadas en el lugar. 

 

Figura 42. Citas de fauna del municipio de Mungia. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi y Eustat, 
2021) 

- 

42. irudia. Mungia udalerriko faunaren aipamenak (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko eta Eustateko datuekin, 2021).

Taxonak ingurunean identifikatutako fauna komunitateetan taldekatu daitezke, habitat 
mota desberdinak osatzen dituzten landarediaren egiturak bereizita:

• Belardietako eta laborantzetako fauna komunitatea
• Baso landaketetako fauna komunitatea
• Txilardi-Otadi-Iraleku atlantikoetako fauna komunitatea
• Landaredi erruderal nitrofiloetako fauna komunitatea
• Haltzadi kantauriarretako fauna komunitatea
• Harizti eta baso mistoetako fauna komunitatea
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2.2.9. LEHENERATZE ETA KONTSERBAZIO PLANAK ETA KONEKTIBITATE PLANA (KORRIDORE 
EKOLOGIKOEN SAREA)

Butroeko ibai ibilguak eta haren ibaiadarrek Bisoi Europarraren (Mustela lutreola) 
Kudeaketa Plana aplikatzekoa den eremu zabal bat hartzen dute barne, ekainaren 19ko 118/2006 
Foru Dekretuaren bidez Bizkaiko Lurralde Historikorako onartua izan zena. Kudeaketa planaren 
aplikazio eremuaren barruan Butroe ibaia interes bereziko eremu gisa katalogatzen da ugaztun 
horren kontserbaziorako. Mungia udalerriari ez dio inolako kontserbazio edo leheneratze planik 
eragiten, ezta linea elektrikoak babesteko eremuen inbentarioa edo konektagarritasun planik 
ere.

Faunaren gain emandako inpaktu nabarmenen artean, banakoen harrapatzea 
nabarmentzen da, errepide bateko bi gune aipagarri direlarik kontzentrazio tarte gisa (BI-631, 
12,3-14,4 eta 20-21.4 kp-ak).

Figura 43. Zonas de concentración de atropellos de fauna. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi y 
Eustat, 2021) 

 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC): 

La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a aquellas 
áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que en el territorio europeo de los 
Estados miembros de la Unión Europea: 

• se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 
• presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que 

es intrínsecamente restringida, o bien 
• constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de 

la Unión Europea. 

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están 
amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una 
responsabilidad especial para la UE.  

En el municipio de Mungia se citan 8 hábitats de interés comunitario, de los cuales uno está 
considerado como prioritario en su conservación, el hábitat 91E0 Alisedas y Fresnedas: 

43. irudia. Faunaren harrapaketa kontzentrazio guneak (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko eta Eustateko datuekin, 2021).

2.2.10. BATASUNEKO INTERESEN HABITATAK (BIH):

Habitat Zuzentarauak Batasuneko interesen habitat naturalen motatzat definitzen ditu, 
eremu naturalak eta sasi naturalak, lehorrekoak edo uretakoak, Europar Batasuneko estatu 
kideetako Europako lurraldean aurkitzen diren honako hauek:

• desagertzeko arriskuan daude haien distribuzio eremu naturalean, edo

• distribuzio naturaleko eremu txikia dute, atzera egin dutelako edo berez mugatua delako, 
edo
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• Europar Batasuneko eskualde biogeografiko baten edo batzuen adibide adierazgarriak dira. 

Horien artean, Zuzentarauak lehentasunezko habitat natural motatzat hartzen ditu 
Europar Batasuneko lurraldean desagertzeko arriskuan daudenak eta horiek kontserbatzeak 
EBrentzat erantzukizun berezia azaltzen dutenak.

Mungia udalerrian Batasunaren intereseko 8 habitat aipatzen dira, eta horietako bat 
lehentasunezkotzat jotzen da kontserbaziorako: 91E0 habitata, Haltzadiak eta Lizardiak:

Haltzadia ibilguarekiko lehen lerroan kokatutako ibaiertzeko baso bat da, aldizkako 
goraldien eraginez lurzoru oso heze edo istilduetan dagoena. Baso itxia eta iluna da, batez ere 
amildegi meharretan, galeriak osatuz bi ertzetako adaburuak elkartzen direnean. Argi faltak 
zurezko elementuen presentzia mugatzen du, nahiz eta irekienetan zuhaixka itxurako espezie 
batzuk ikus daitezkeen, baita belar geruza edo klima epel edo subtropikaletako iratzeak ere. 
Fauna uraren presentziarekin oso lotuta dago, besteak beste, buztanikara horia edo ur-zozoa 
bezalako hegaztiak eta Cabrerako ur-satitsua  edo igaraba bezalako ugaztunak.

• 91E0* Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae): haltzez (Alnus glutinosa) eta lizarrez (Fraxinus) osatutako iberiar iparraldeko 
eta mendebaldeko erdietako basoak.

• 9230 Baso galaiko portugaldarrak, Quercus robur eta Quercus pirenaica dituztenak: ametza 
(Quercus pyrenaica) nagusi duten harizti zimelkor mediterraneoak edo submediterraneoak, 
batzuetan haritz kandudunarekin (Q. robur) nahastuta.

• 9340 Quercus ilex eta Quercus rotundifolia basoak: klima kontinental eta lehor samarrean 
artea (Quercus rotundifolia = Q. ilex subsp. balota) edo klima ozeaniko edo hezeagoetan 
alzina (Quercus ilex subsp. ilex) nagusi den baso esklerofilo mediterraneoak.

• 4030 Txilardi lehor europarrak: lur azido lehor samarretako txilardi, txaraka-txilardi eta 
txilardi-otadi iberikoak, batez ere Erica, Calluna, Ulex, Cistus edo Stauracanthus espezieak 
nagusi direla.

• 4090 Txilardi oromaneo endemikoak, otearekin: goi eta erdi mendi iberiarreko eta irletako 
sastrakadiak, elementu endemikoetan oso aberatsak, azken zuhaitz mailaren gainetik 
hazten direnak edo basoen degradazioaren ondorioz altuera txikiagotara jaisten direnak.

• 6210 Larre lehor sasi naturalak eta kare substratuetako sastrakadiak (Festuco- Brometalia) 
(*orkidea nabarmenak dituzten parajeak): larre natural eta erdinatural iraunkorrak, 
sastrakadien eta baso formazioen aldaketetatik eratorritako kare substratu lehorretan 
garatuak.

• 6510 Altitude baxuko sega belardi pobreak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis): 
abeltzaintza intereseko belardiak, lurzoru ongarrietan garatuak eta artifizialki ureztatuak 
era aldakorrean, eta urtean sega bat edo bi jasaten dituztenak, batzuetan zuzenean 
pastoreatuak, berezkoak eremu erdi altu eta baxuetan.

• 3260 Lautadatik menditarrera bitarteko solairuetako ibaiak, Ranunculion fluitantis 
eta Callitricho-Batrachion landaredia dutenak: ibaien erdiko eta beheko zatiak, emari 
aldakorrekoak, urpeko komunitate urtarrak edo hosto flotatzaileak dituztenak.



72 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

La aliseda es un bosque ribereño que se sitúa en primera línea respecto al cauce, en suelos muy 
húmedos o encharcados, influidos por las crecidas periódicas. Se trata de un bosque cerrado y 
umbroso, sobre todo en los barrancos angostos, donde forma galerías al contactar las copas de 
ambas orillas. La falta de luz limita la presencia de elementos leñosos, aunque en las más abiertas 
se pueden observar algunas especies de porte arbustivo, además de un estrato herbáceo y 
helechos de climas templados o subtropicales. La fauna está muy ligada a la presencia de agua, con 
aves como la lavandera cascadeña o el mirlo acuático, y mamíferos como el musgaño de Cabrera 
o la nutria. 

Figura 44. Hábitats de Interés Comunitario. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi y MITECO, 2021) 

 

• 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae): Bosques de ribera de aliso (Alnus glutinosa) y fresno (Fraxinus) 
propios de la mitad septentrional y occidental ibérica. 

• 9230 Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica: Robledales 
marcescentes mediterráneos o submediterráneos dominados por el melojo (Quercus 
pyrenaica), a veces en mezcla con el carballo (Q. robur). 

• 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia: Bosques esclerófilos mediterráneos 
dominados por la encina (Quercus rotundifolia = Q. ilex subsp. ballota), en clima continental 
y más o menos seco, o por la alzina (Quercus ilex subsp. ilex), en clima oceánico y más 
húmedo. 

• 4030 Brezales secos europeos: Brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos de 
suelos ácidos más o menos secos, dominados mayoritariamente por especies de Erica, 
Calluna, Ulex, Cistus o Stauracanthus. 

• 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga: Matorrales de alta y media 
montaña ibérica y de las islas, muy ricos en elementos endémicos, que crecen por encima 
del último nivel arbóreo o descienden a altitudes menores por degradación de los 
bosques. 

• 6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-
Brometalia) (*parajes con notables orquídeas): Prados naturales y seminaturales perennes 
desarrollados sobre sustratos calcáreos secos procedentes de la alteración de matorrales 
y formaciones forestales. 

• 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis): 
Prados de interés ganadero desarrollados sobre suelos fertilizados y regados 
artificialmente en grado variable, y sometidos a una o dos siegas al año, a veces 
pastoreados directamente, propios de zonas medias y bajas. 

44. Irudia. Batasuneko interesen habitatak (Iturria: guk geuk egina GeoEuskadiko eta MITECO datuekin, 2021).
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2.3. LURZORUAREN ERABILERAK

Lurzoruaren erabileren kartografia Espainiako Lurzoruaren Okupazioari buruzko Informazio 
Sisteman (SIOSE) oinarrituta dago. Sistema hori Lurraldea Behatzeko Plan Nazionalaren (PNOT) 
barruan dago. Plan horren helburua Espainia osorako Lurzorua Okupatzeari buruzko datu-base 
bat sortzea da, 1: 25.000 erreferentzia eskalan, autonomia-erkidegoen eta Estatuko Administrazio 
Orokorraren informazioa modu deszentralizatu eta koordinatuan integratuz, Europako INIRE 
printzipioei jarraituz. Aldian-aldian eguneratzen da, eta azkena 2017koa da, bereizmen handikoa.

• 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion: Porciones medias y bajas de los ríos, con caudal variable, que 
contienen comunidades acuáticas sumergidas o de hojas flotantes. 

LOS USOS DEL SUELO 

La cartografía de los usos del suelo está basado en el Sistema de Información sobre Ocupación del 
Suelo de España (SIOSE), integrado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio 
(PNOT) cuyo objetivo es generar una base de datos de Ocupación del Suelo para toda España a 
escala de referencia 1:25.000, integrando la información disponible de las Comunidades 
Autónomas y la Administración General del Estado de forma descentralizada y coordinada, 
siguiendo los principios INSPIRE de la Unión Europea. Se actualiza periódicamente, y la última es 
de 2017 en alta resolución. 

25. Irudia: Lurzoruaren erabilerak. 
(Iturria: Guk geuk egina, SIOSEren 
datuekin, 2021)

Figura 45. Usos del Suelo. (Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2021) 

 

Se definen los siguientes usos:  

Forestal: Se han definido los ámbitos de arbolado, tanto de repoblación como de especies 
autóctonas, que conforman zonas homogéneas. A pesar de la posible heterogeneidad de las 
especies, el uso del suelo es el mismo, y la especie no condiciona su uso.  

Agroganadero y campiña: Se han incluido las zonas en las que se combinan los pastos, zonas 
de cultivo, arbolado y edificaciones residenciales tipo caserío, relacionadas con la explotación 
productiva de los valores medioambientales.  

Protección de aguas superficiales: Se ha considerado que la vegetación de ribera, y los 
márgenes deben ser diferenciados del resto de usos naturales, ya que su tratamiento posterior 
debe ser consecuente con sus condiciones específicas. Por lo tanto, a pesar de que el uso pueda 
ser similar al forestal, se ha distinguido de éste en las zonas de ribera de los cauces fluviales más 
importantes del municipio.  

Explotaciones de alto valor: Se han definido aquellas zonas cuyo uso es el de cultivos de alta 
productividad. Su situación en el territorio es dispersa y no responde a una estructura concreta.  

Monte ralo: Se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado (zonas de matorral, 
zonas kársticas o elevada pendiente, montes públicos roturados e illecos alaveses, etc.)  

Residencial: Se han descrito las zonas homogéneas, cuyo uso principal es el residencial con un 
carácter urbano principalmente.  

Residencial rural: Se han definido aquellos ámbitos cuyo uso residencial no adquiere un 
carácter urbano, siendo la estructura típicamente rural la predominante.  

Industrial: Se han considerado los ámbitos cuyos usos edificados son propiamente industriales.  

Actividades terciarias: Se han distinguido ámbitos homogéneos cuyas actividades no se 
consideran industriales, pero su actividad implica un proceso económico.  

Figura 45. Usos del Suelo. (Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2021) 

 

Se definen los siguientes usos:  

Forestal: Se han definido los ámbitos de arbolado, tanto de repoblación como de especies 
autóctonas, que conforman zonas homogéneas. A pesar de la posible heterogeneidad de las 
especies, el uso del suelo es el mismo, y la especie no condiciona su uso.  

Agroganadero y campiña: Se han incluido las zonas en las que se combinan los pastos, zonas 
de cultivo, arbolado y edificaciones residenciales tipo caserío, relacionadas con la explotación 
productiva de los valores medioambientales.  

Protección de aguas superficiales: Se ha considerado que la vegetación de ribera, y los 
márgenes deben ser diferenciados del resto de usos naturales, ya que su tratamiento posterior 
debe ser consecuente con sus condiciones específicas. Por lo tanto, a pesar de que el uso pueda 
ser similar al forestal, se ha distinguido de éste en las zonas de ribera de los cauces fluviales más 
importantes del municipio.  

Explotaciones de alto valor: Se han definido aquellas zonas cuyo uso es el de cultivos de alta 
productividad. Su situación en el territorio es dispersa y no responde a una estructura concreta.  

Monte ralo: Se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado (zonas de matorral, 
zonas kársticas o elevada pendiente, montes públicos roturados e illecos alaveses, etc.)  

Residencial: Se han descrito las zonas homogéneas, cuyo uso principal es el residencial con un 
carácter urbano principalmente.  

Residencial rural: Se han definido aquellos ámbitos cuyo uso residencial no adquiere un 
carácter urbano, siendo la estructura típicamente rural la predominante.  

Industrial: Se han considerado los ámbitos cuyos usos edificados son propiamente industriales.  

Actividades terciarias: Se han distinguido ámbitos homogéneos cuyas actividades no se 
consideran industriales, pero su actividad implica un proceso económico.  

Erabilera hauek zehazten dira:

• Basogintza: eremu homogeneoak osatzen dituzten zuhaitz-eremuak definitu dira, bai 
birpopulaketakoak, bai espezie autoktonoenak. Espezieak heterogeneoak izan daitezkeen 
arren, lurraren erabilera berbera da, eta espezieak ez du haien erabilera baldintzatzen.

• Nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala: larreak, laborantza-eremuak, zuhaitzak eta 
baserri motako bizitegi-eraikinak konbinatzen diren eremuak sartu dira, ingurumen-
balioen ustiapen produktiboarekin zerikusia dutenak.

• Lurrazaleko uren babesa: ibaiertzeko landaredia eta ertzak gainerako erabilera naturaletatik 
bereizi behar direla uste izan da, ondorengo tratamenduak baldintza espezifikoekin bat 
etorri behar baitu. Beraz, erabilera basoaren antzekoa izan daitekeen arren, udalerriaren 
ibai-ibilgu garrantzitsuenen erriberako eremuetan  hauekiko bereizketa egin da.

• Balio handiko ustiategiak: produktibitate handiko laboreen erabilera duten eremuak 
definitu dira. Lurraldean sakabanatuta dago eta ez du egitura zehatzik.
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• Mendi barbana: zuhaitzik gabeko edo zuhaitz bakan edo degradatuak dituzten eremuak 
dira (sastrakadiak, eremu karstikoak edo malda altukoak, luberritutako mendi publikoak 
eta arabar illecoak, eta abar).

• Bizitegikoa: eremu homogeneoak deskribatu dira, nagusiki bizitegi-erabilera dutenak, eta 
nagusiki hiri-izaera dutenak.

• Landa-bizitegiak: bizitegi-erabilera hiri-izaera hartzen ez duten eremuak definitu dira, eta 
landa-egitura da nagusi.

• Industriala: Eraikitako erabilerak berez industrialak dituzten eremuak dira kontuan hartu 
direnak.

• Hirugarren sektoreko jarduerak: industriatzat jotzen ez diren jarduerak dituzten eremu 
homogeneoak bereizi dira, baina jarduera horiek prozesu ekonomikoa eskatzen dute.

• Ekipamenduak: eremu homogeneo independenteak sartu dira, ekipamendu-erabilera 
dutenak eta lurralde osoan balioa izateko adinako garrantzia dutenak.

• Espazio libreak:  Tokiko erabilera gainditzen duten jolas-erabilerako espazioak definitu 
ditu.

• Azpiegiturak: alde horretatik, bereizi egin dira komunikazio-bideen berezko azpiegiturak 
eta zerbitzu orokorretarako azpiegiturak.

• Komunikazioak: ibilgailuentzako bideak, trenbideak.

• Zerbitzu orokorrak: elektrizitatea, hornidura, saneamendua, gasa.

• Ibilbide interesgarriak: oinezkoentzako ibilbideak eta bizikletentzako ibilbideak.

2.3.1. ONURA PUBLIKOKO MENDIAK ETA ONDARE-MENDIAK:

Mungiako udalerrian ez da egiaztatu onura publikoko mendirik edo ondare-mendirik, 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren Onura Publikoko Mendien Katalogoaren 
arabera, ez eta Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren informazio kartografikoan ere.

2.4. PAISAIA

Espainiako Paisaien Atlasaren arabera, Mungiako udalerria 90.07 Bilboko itsasadarraren 
eta Oka ibaiaren arteko Kanpa, haran eta itsasertzeko paisaia-unitatearen barruan dago, 
Kantauriko itsasertzeko itsas paisaiaren, mendien eta haranen barruan.

Mungiako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala, ibai-sistemen barneko hezeguneen 
tipologiaren barruan, Butroe ibaiaren hezeguneak sartzen ditu (B102 kodea), Mungiako ibarreko 
belardi-ihitokietako eta Laukariz-Oleta urtegiko (EB20) habitatei dagozkienak. Ibai-sistemako 
eremuetarako, Lurraldearen Arloko Planak lur gaineko ura babesteko kategoria definitzen du. 
Itsasadarraren eremu osorako gidalerroen eta gomendioen artean, LPPak proposatzen du 
aurreko zatiko ertzetako hegaletako mozketa intentsiboak kontrolatzea, higadura saihesteko eta, 
ondorioz, eremu horietako ibaiertzetan eraginik ez izateko. Mungiako FAn, LPPak Estepona eta 
Butroe ibaien ibai-sistemak aztertzen ditu.
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Mungiak aurkezten duen paisaia-motak eragin antropogeniko handia du, hiriguneekin, eta 
landa-izaera nabarmena dauka ibarraren inguruan, eta baita egur-ekoizpenerako basoetan ere.

Figura 46. Unidades de Paisaje de Mungia. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021) 

 

La consideración del paisaje como componente del estudio del medio físico permite avanzar en la 
sectorización del territorio. El análisis del paisaje puede abordarse desde distintos ángulos. Por un 
lado, desde la descripción “objetiva” como síntesis de la interacción del medio con la evolución 
histórica en la ocupación y uso del suelo; por otro, como percepción de un patrimonio estético y 
etnográfico-cultural cercano al mundo de las sensaciones subjetivas. 

• El macizo de Jata-Sollube, constituye una unidad muy reconocible, que además de ser 
el fondo visual paisajístico de muchas panorámicas del territorio presenta características 
internas homogéneas, como las de su carácter montañoso de relieves suaves pero 
claramente definidos por las cumbres y la ocupación forestal con masas extensas de 
plantaciones con fisonomía siempre verde (pinos y eucaliptos), ofreciendo también 
terrenos removidos y calveros de bordes rectilíneos, y antenas y construcciones en las 
cimas que desnaturalizan el paisaje, además de la erosión debida al trasiego de vehículos. 
Incluido en el Sector II, que incluye las subunidades: Cumbres y zonas altas, Laderas y 
barrancos de la vertiente N, Laderas y barrancos de la vertiente Sur y Barrancos costeros 
del NW. 

46. irudia. Mungiako paisaia-unitateak. (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiko datuekin, 2021)

Paisaia ingurune fisikoaren azterketaren osagaitzat hartzeak lurraldearen sektorizazioan 
aurrera egitea ahalbidetzen du. Paisaiaren azterketari hainbat angelutatik hel dakioke. Alde 
batetik, deskribapen «objektiboa», ingurunearen eta lurzoruaren okupazioaren eta erabileraren 
bilakaera historikoaren arteko interakzioaren sintesi gisa; eta, bestetik, sentsazio subjektiboen 
mundutik hurbil dagoen ondare estetiko eta etnografiko-kulturalaren pertzepzio gisa.

• 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 baso okupazioan 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 joan-etorriak 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 
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lauan sakabanatutako ibar-eremuak. Populazio sakabanatuko jarraitua eskaintzen du, eta 
mosaiko hauek ditu: baratzeak, fruta-arbolak, belardiak, zuhaiztiak eta heskai marjinalak, 
eta eraikin tradizionalak eta modernoagoak eta lurzoruaren jarraibide berriak, hala nola 
lorategiak eta itxiturak. III. Sektorean sartuta dago, eta honako azpiunitate hauek barne 
hartzen ditu: ibai-sistema/sare hidrografikoa, Ibarreko Landazabalak, muinoetakoak eta 
trantsiziokoak, Ibarrak eta Mendiak.

Mungiako harana hegoaldetik inguratzen duten perimetroko lurrek altuera ertaineko 
mendi-mazelak eta muinoak eratzen dituzte, landazabaleko elementuekin eta landaketa 
exotikoetako baso-paisaiarekin nahastutako paisaia eskainiz. Ezaugarri nagusia da bizitegi-
etxebizitza isolatuko urbanizazio handiak daudela, dentsitate handikoak eta mendi-hegalean 
daudenak. Hegoaldeko erlaitzak izeneko IV. Sektorea osatzen du, honako azpiunitate hauekin: 
Unbe eta Berreaga urbanizazioak, oinaldeko trantsizio-landazabala, Atxispe- Urkulu sakana eta 
Unbe-Gamizmendi kordala, eta mendi-hegaletako goiko aldeak.

2.5. 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.

• Butroe ibaiko hezeguneak, Butroe ibaiaren haraneko natura- eta paisaia-balio handieneko 
uholde-belardiak biltzen dituztenak.

• Berriagako urtegia

• Laukarizko 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 diren lekuak. Mungiako udalerrian ez da gune horietako bat ere aurkitu.
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• Embalse de Laukariz (Oleta) 

• Laguna de Egotalde 

La información pública disponible sobre espacios naturales protegidos del País Vasco y de la Red 
Natura 2000, que incluyen Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) y Lugares de Interés Comunitario (LIC) sin localizar ninguno de dichos 
espacios en el municipio de Mungia. 

Figura 47. Espacios naturales protegidos. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi y Eustat, 2021) 

47. irudia Naturagune babestuak. (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiren eta Eustaten datuekin, 2021)

2.6.  INGURUMEN-ARRISKUAK ETA -KALTEBERATASUNA

Jatorri antropikoko edo naturaleko fenomenoek eragina izan dezakete ingurumen-
aldagaietan, eta, ondorioz, nabarmen alda ditzakete elementu fisikoen eta biologikoen baldintzak 
eta aldaketak, eta, azken batean, biztanleriarentzako, ondasunentzako eta azpiegiturarentzako 
kalteberatasuna edo arriskua, bai eta biodibertsitatea ere. Inguruneak etorkizunean izan ditzakeen 
ondorioen ereduak aztertzean eta ezaugarritzean, honako hauek nabarmentzen dira:

• Baso-suteen arriskua: Euskal Autonomia Erkidegoko landarediaren kartografian eta baso-
erregaien ereduan oinarrituta, udalerriak arrisku txikia du landaredi erruderal-nitrofiloa, 
belardiak eta labore atlantikoak dituzten eremuetan; arrisku ertaina harizti degradatuen 
orbanen batean; eta arrisku handia hariztietan, artadietan eta baso-landaketetan.

• Arrisku sismikoa: arrisku sismikoaren maparen arabera, Mungiako udalerrian arriskua 
IV-V intentsitatekoa da, eta horrek adierazten du 500 urteko aldi batean gradu horretako 
lurrikara bat izateko probabilitatea, Mercalli eskala aldatuan.

• Akuiferoen kutsadura-kalteberatasuna: oro har, txikia edo oso txikia da.

• Uholde-arriskua: eskualdeko administrazioak emandako informazioa alde batera utzita, 
Uholde Guneen Kartografiako Sistema Nazionalak uholde-arriskuko eremuak definitzen 
ditu, uren, lurralde-antolamenduaren eta Babes Zibilaren arloko agintari eskudunek 
egindako azterlanetan. Mungian, hala badagokio, 500 urteko birgertatze-aldirako uholde-
lamina handi bat dago, Butroe ibaiaren bi aldeetan banatua, iparraldetik hegoaldera.
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Figura 48. Encarte de las zonas inundables sobre el núcleo urbano de Mungia. Fuente: Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

• Erosión: según el modelo USLE. En el mapa se aprecia que en la mayor parte del municipio 
apenas existe riesgo de erosión y que las zonas de mayor riesgo se encuentran en zonas de 
gran pendiente en el que la vegetación es escasa o junto a los cursos fluviales más importantes.  

• Suelos Potencialmente Contaminados: el Inventario de Suelos con Actividades Potencialmente 
Contaminantes del suelo, elaborado por el IHOBE, marca la localización de 123 
emplazamientos en el municipio de Mungia.  

48. irudia. Mungiako herrigunean urak har ditzakeen eremuen  kokapena. Iturria: trantsizio Ekologikorako Ministerioa.

49. irudia. Lurzoruaren erabilerak. (Iturria: guk geuk egina, SIOSEren datuekin, 2021)
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• Higadura: USLE ereduaren arabera. Mapan ikus daitekeenez, udalerriaren zatirik 
handienean ez dago ia higadura-arriskurik, eta arrisku handieneko eremuak malda handiko 
eremuetan edo ibai-ibilgu garrantzitsuenen ondoan daude.

• Kutsa daitezkeen lurzoruak: lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten Lurzoruen 
Inbentarioa IHOBEk egin du, eta Mungiako udalerrian 123 kokaleku daudela adierazten 
du.

Kutsadura atmosferikoa: kutsadura-igorpenak batez ere ibilgailuen trafikoak, industria- 
eta abeltzaintza-jarduerek eta berokuntza-sistemek sortzen dituzte. Udalerrian, 833/1975 
Dekretuaren arabera atmosfera kutsa dezaketen jarduera gisa katalogatutako industriak daude.

Presio akustikoa: 
zarataren Mapa 
Estrategikoaren arabera 
(BFAko Herri Lan Saila, 
2007), Derio-Mungia 
korridoreak 70 dB 
(A) -tik gorako soinu-
mailak ditu udalerritik 
igarotzen diren errepide-
zatietatik gertu dauden 
bandetan. Gainera, 
hiri-eremu nagusian 
zarata-maila handiagoa 
ikusten da industria-
jardueraren, obra 
publikoen, ostalaritza-
establezimenduen eta, 
modu esanguratsuagoan, 
ibilgailuen joan-etorrien 
ondorioz, Tokiko Agenda 
21en diagnostikoan 
jasotzen den bezala.

Mungiako mapa akustikoak zarata-igorpenaren bi foku handi islatzen ditu: hiri-eremuak 
eta bide-sarea, toki-administrazioak berak 2013an egindako azterlanean jasotzen den bezala.

Ondorioen artean, honako hauek aipatu behar dira:

Ingurumen-zarata gehien jasaten duten eremuak (bide-trafikoa eta industria-jarduera 
Mungiaren kasuan), kalitate akustikoko helburuak baino maila akustiko handiagoak dituztenak, 
honako hauek dira nagusiki:

• BI-631 errepideko trafikoarekiko arrisku handiena duten fatxadak, batez ere herrigunetik 
kanpoko auzoei eragiten dietenak, hala nola Larrauri eta Atxuri. Baita beste errepide 
batzuetatik oso gertu dauden etxebizitzak ere, hala nola BI-2120 (Plentziarako errepidea) 
eta BI-2121 (Aritz Bidea).

• Sarrerako/irteerako kaleetako (Lauaxeta Olerkaria eta Erri-Bide) zirkulaziorako arrisku 
handiena duten fatxadak. Akustikoki zerbait gutxiago eragindakoak, kale nagusien trafikoak 

Entre sus conclusiones hay que señalar las siguiente: 

Las zonas más expuestas a ruido ambiental (tráfico viario y actividad industrial en el caso de 
Mungia), con niveles acústicos superiores a los objetivos de calidad acústica, son principalmente:  

• Las fachadas más expuestas al tráfico de la carretera BI-631 que afecta sobre todo a los barrios 
exteriores al casco urbano como Larrauri y Atxuri. Y también las viviendas situadas muy 
próximas a otras carreteras como BI-2120 (carretera a Plentzia) y BI-2121 (Aritz Bidea). 

• Las fachadas más expuestas al tráfico de las calles de entrada/salida como Lauaxeta Olerkaria y 
Erri-Bide. Y algo menos expuestas acústicamente las fachadas afectadas por el trafico de calles 
principales como: Zubiaga, Concordia- Alkartasuna, Elorduigoitia, Arana Goiri Tar Sabin y 
Aritz Bidea (tramo proximo a la rotonda). 

Riesgos tecnológicos: principalmente el riesgo por transporte de mercancías peligrosas por la 
rede de carreteras del municipio (BI-634: desde Urduliz hasta Mungia, en sentido O-E y BI-2120: 
desde Gorliz a Mungia, en sentido NO-SE; ambas caracterizada de riesgo muy bajo, con un flujo 
entre 0-10.000 Tm/año). En el municipio no existe ninguna empresa bajo la normativa SEVESO II. 
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eragindako fatxadak; hala nola, Zubiaga, Concordia-Alkartasuna, Elorduigoitia, Arana Goiri 
́ Tar Sabin eta Aritz Bidea, (biribilgunearen ondoko zatia).

Arrisku teknologikoak: gai arriskutsuak garraiatzeagatiko arriskua, batez ere, udalerriko 
errepideengatik (BI-634: Urduliztik Mungiaraino, M-E eta BI-2120 noranzkoan: Gorlizetik 
Mungiara, IM-HE noranzkoan; biak ala biak oso arrisku txikikoak dira, urteko 0-10.000 tona 
arteko fluxuarekin). Udalerrian ez dago SEVESO II araudiaren araberako enpresarik.

2.7. INGURUMEN-AKTIBOAK ETA UNITATE HOMOGENEOAK

Natura-aniztasuna eta ekosistemen zerbitzuak estuki lotuta daude. Natura-aniztasunean 
gertatzen diren aldaketek zuzenean edo zeharka giza ongizatean eragiten dutela argi dago, 
ekosistemen funtzionamendua eta gizartearentzat funtsezkoak diren zerbitzuak (elikagaiak, 
uholdeak moteltzea, olgeta, etab.) sortzeko gaitasuna arriskuan jartzen baitute. Ingurumen-
aktiboen egoera Nazio Batuek egindako Milurteko Ekosistemen Ebaluazioaren (EEM) 
tutoretzapean dago, eta Mungiako udalerriari dagokionez, honako elementu hauek ekarri behar 
dira argitara:

• Elikagaien hornikuntzari dagokionez (nekazaritza eta abeltzaintza): Mungian, basoko 
elikagaiak (perretxikoak, ehiza, fruituak, etab.) eta landatutakoak (nekazaritza eta 
abeltzaintza) hornitzen diren eremuak udalerriaren azaleraren % 35 hartzen dituzte 
gutxienez. Ahal dela, eremu horiek lurzoru sakonenak dituzten ibar-eremuetan kokatzen 
dira.

LOS ACTIVOS AMBIENTALES y LAS UNIDADES 
HOMOGÉNEAS 

La diversidad natural y los servicios de los ecosistemas están estrechamente ligados. Existen claras 
evidencias de que los cambios en la diversidad natural repercuten directa o indirectamente sobre 
el bienestar humano, ya que comprometen el funcionamiento de los ecosistemas y su capacidad 
de generar servicios esenciales para la sociedad (alimento, amortiguación de inundaciones, recreo, 
etc.). El estado de los activos ambientales viene tutorizado por la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio (EEM) elaborado por Naciones Unidas y en relación al municipio de Mungia se deben 
traer a la luz los siguientes elementos:  

• Sobre el Abastecimiento de alimentos (agricultura y ganadería): las zonas abastecimiento de 
alimentos tanto silvestres (setas, caza, frutos, etc.) y como cultivados (agricultura y ganadería) 
representan en Mungia al menos un 35% de la superficie municipal. Preferentemente, estos 
ámbitos se ubican en las zonas de valle donde los suelos son más profundos. 

Figura 50. Abastecimiento de alimentos. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021)   

Se delimitan las zonas que incluye tanto los ejemplos propios de la agricultura tradicional -sus 
nuevas versiones ecológica, orgánica, etc., que podemos caracterizar por su adaptación y ajuste a 
las posibilidades que ofrece la naturaleza, intentando mantener sus procesos básicos- como las 
situaciones típicas de la agricultura convencional e industrial, en las que el objetivo dominante se 
asocia a maximizar la rentabilidad. Incluye también los sistemas ganaderos extensivos, con 
presencia o no de árboles; buena parte de los cuales mantienen usos mixtos y pueden calificarse 
como agrosilvopastorales. 

50. irudia. Elikagaien hornidura. (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiko datuekin, 2021)
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Nekazaritza tradizionalaren berezko adibideak –Bertsio ekologiko, organiko eta abar 
berriak, naturak eskaintzen dituen aukeretara egokitu eta egokitu daitezkeenak, oinarrizko 
prozesuei eusten saiatuz– eta nekazaritza konbentzionalaren eta industrialaren ohiko 
egoerak –Helburu nagusia errentagarritasuna maximizatzearekin lotzen da– mugatzen 
dira. Abeltzaintza-sistema estentsiboak ere sartzen dira, zuhaitzak egon ala ez; horietako 
askok erabilera mistoak dituzte eta Nekazaritza, Basogintza eta Abeltzaintza arloko gisa 
kalifika daitezke.

Ematen dituzten zerbitzuak, jakina, elikagaiak hornitzea da, eta kultura-zerbitzua eta 
klima- eta ur-erregulazioko eta karbono-finkapeneko zerbitzua ere nabarmendu behar 
dira.

• Zuraren hornidurari dagokionez: Euskadiko baso-ekosistemek erabilera askotarako 
(altzariak, papera, egurra, etab.) erabiltzen den zurez hornitzen dute biztanleria. Mungia ez 
dago tokiko ekonomian eragiten duen basogintza-jarduera horretatik kanpo.

Kaltetutako eremuak, funtsean, eremu altuenekin eta malda handienekin lotuta daude, 
beste baratze-labore batzuk izateko aukera ia ezinezkoa den lekuetan. Mungiako 
paisaiarentzat eta izaerarentzat ere aktibo dira.

Los servicios que proporcinan son evidentemente el abastecimiento de alimentos, debiendo 
también resaltar el servicio cultural y de regulación climática, hídrica y fijación de carbono. 

En relación al abastecimiento de madera: Los ecosistemas forestales de Euskadi abastecen a la 
población de madera que es utilizada para muchos usos (muebles, papel, leña, etc.). Mungia no es 
ajena a esta actividad forestal que incide en la economía local. 

Las áreas afectadas están relacionada fundamentalmente con las zonas más elevadas y de mayor 
pendiente, allí donde la posibilidad de otros cultivos hortícolas es casi imposible. Suponen también 
un activo para el paisaje y el carácter de Mungia. 

Figura 51. Abastecimiento de madera. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021) 

El mantenimiento del hábitat: Los diferentes ecosistemas ofrecen las condiciones adecuadas o 
hábitats para alimentarse, reproducirse, descansar o vivir de un determinado número de especies 
de flora, fauna o microorganismos autóctonos. Por lo que, la conservación de estos hábitats es 
necesaria para la supervivencia de estas especies. Se valora la riqueza de las plantas vasculares 
autóctonas, el estado de sucesión y los espacios protegidos o áreas de interés natural. 

A pesar de la extensión que ocupan en Mungia, la representatividad y calidad ecológica de los 
ecosistemas tienen una relevancia menor como activo ambiental en el conjunto del sistema. 

51. irudia. Zur-hornidura. (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiko datuekin, 2021)

• Habitata mantentzea: ekosistemek bertako flora, fauna edo mikroorganismo espezie 
kopuru jakin batetik elikatzeko, ugaltzeko, atseden hartzeko edo bizitzeko baldintza 
egokiak edo habitatak eskaintzen dituzte. Beraz, habitat horiek kontserbatzea beharrezkoa 
da espezie horiek bizirik irauteko. Landare baskular autoktonoen aberastasuna, segida-
egoera eta gune babestuak edo interes naturaleko eremuak baloratzen dira.

Mungian hedadura handia duten arren, ekosistemen adierazgarritasunak eta kalitate 
ekologikoak garrantzi txikiagoa dute ingurumen-aktibo gisa sistema osoan.
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Figura 52. Mantenimiento del hábitat. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021)  

En relación al almacenamiento de carbono: La vegetación actúa como almacén o sumidero de 
carbono al extraer CO2 de la atmósfera y fijar el carbono en su biomasa. El almacenamiento de 
carbono en el ecosistema se encuentra distribuido principalmente en tres compartimentos: 
biomasa viva (troncos, hojas, ramas y raíces), biomasa muerta (ramas y frutos, hojarasca, tocones) 
y suelo (humus y materia orgánica). Las áreas de mayor calidad y cantidad para cumplir esta 
función se relacionan directamente con la presencia de bosque y matorral en las zonas más 
elevadas. 

Figura 53. Almacenamiento de carbono. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021)  

52. irudia.  Habitata mantentzea. (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiko datuekin, 2021)

• Karbonoa biltegiratzeari dagokionez: karbonoaren biltegi edo hustubide gisa jarduten 
du landaretzak, atmosferatik CO2 ateratzen baitu eta karbonoa bere biomasan finkatzen 
baitu. Karbonoaren biltegiratzea hiru konpartimentutan banatuta dago nagusiki: biomasa 
bizia (enborrak, hostoak, adarrak eta sustraiak), biomasa hila (adarrak eta fruituak, orbela, 
motzondoak) eta lurzorua (humusa eta materia organikoa). Funtzio hori betetzeko kalitate 
eta kantitate handieneko eremuek lotura zuzena dute eremu garaienetan basoa eta 
sastraka egotearekin.

Figura 52. Mantenimiento del hábitat. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021)  

En relación al almacenamiento de carbono: La vegetación actúa como almacén o sumidero de 
carbono al extraer CO2 de la atmósfera y fijar el carbono en su biomasa. El almacenamiento de 
carbono en el ecosistema se encuentra distribuido principalmente en tres compartimentos: 
biomasa viva (troncos, hojas, ramas y raíces), biomasa muerta (ramas y frutos, hojarasca, tocones) 
y suelo (humus y materia orgánica). Las áreas de mayor calidad y cantidad para cumplir esta 
función se relacionan directamente con la presencia de bosque y matorral en las zonas más 
elevadas. 

Figura 53. Almacenamiento de carbono. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021)  53. irudia.  Karbonoa biltegiratzea. (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiko datuekin, 2021)

• Erregulazio hidrikoa: euri asko egiten duen garaietan, landarediak arindu egiten du euria 
lurrean erortzea eta moteldu egiten du bere fluxua, eta, horrela, lurzoruan iragazten 
laguntzen du, azaleko jariatze-ura murriztuz eta ibaiak husteko denbora emanez, kontuan 
hartuta hau oztopatu egiten dutela landarediak, lurzoruaren iragazkortasunak, lurzoruaren 
biltegiratze-ahalmenak, maldak, ur-sistemek eta lurzoruaren iragazgaizteak.
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Landaretza duten eremuek Mungian gaur egun hiri-gune nagusian urpean gera daitekeen 
aztarna gutxitzen laguntzen dute.

• Aisialdia: ekosistemek eskaintzen dituzten aire zabaleko jolas- eta aisialdi-jarduerak egiteko 
aukera lurraldeak aisialdirako duen ahalmenaren (jolaserako azpiegiturak eta erabili 
beharreko lekuen irisgarritasuna) eta potentzialaren (berezko ezaugarriak) araberakoa da, 
naturaltasun-indizea, babes-maila, azaleko ur-masen presentzia, interes turistikoko ondare 
geologikoa eta gailurren presentzia (mendiak) kontuan hartuta. Edukiera azpiegituren, 
paisaia-mugarrien eta hegaztien behaketa-puntuen arabera neurtzen da.

 

Regulación hídrica: En periodos de fuertes lluvias la vegetación amortigua la caída de lluvia en el 
suelo y ralentiza su flujo, favoreciendo su infiltración en el suelo, reduciendo la escorrentía 
superficial y dando tiempo a la descarga de los ríos teniendo en cuenta la intercepción por la 
vegetación, la permeabilidad del suelo, la capacidad de almacenamiento del suelo, la pendiente, los 
sistemas acuáticos y la impermeabilización del suelo. 

Las zonas vegetadas contribuyen en Mungia a la minoración de la huella inundable actualmente 
sobre el núclo urbano principal. 

Recreo: La posibilidad de realizar actividades recreativas y de ocio al aire libre que ofrecen los 
distintos ecosistemas depende tanto de la capacidad que posee el territorio para el uso recreativo 
(infraestructuras para el recreo y la accesibilidad de los lugares a utilizar) como de su potencial 
(características intrínsecas), teniendo en cuenta el índice de naturalidad, el grado de protección, la 
presencia de masas de agua superficiales, el patrimonio geológico de interés turístico y la 
presencia de cimas (montañas). La capacidad se mide según la presencia de infraestructuras, hitos 
paisajísticos y puntos de observación de aves. 

Figura 54. Recreo potencial y capacidad total. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021) 

 

 

Disfrute estético del paisaje: El disfrute estético que ofrecen los distintos paisajes a la sociedad 
depende tanto de la percepción del paisaje que posea la sociedad como del tipo de paisaje y de 
los elementos que contenga el mismo. Así, se considera que los paisajes con presencia de masas 
de agua superficiales, presencia de hitos paisajísticos, relieves abruptos y paisajes diversos poseen 
un valor estético añadido a aquellos que no los poseen, teniendo en cuenta la percepción de la 
sociedad, el tipo de relieve, el tipo de paisaje, la presencia de masas de agua superficiales, la 
influencia de hitos paisajísticos y la influencia de elementos negativos. 

54. irudia. Aisialdien potentziala eta edukiera osoa. (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiko datuekin, 2021)

• Paisaiaren gozamen estetikoa: paisaiek gizarteari eskaintzen dioten gozamen estetikoa 
gizarteak duen paisaiaren pertzepzioaren eta paisaia-motaren eta paisaiak dituen 
elementuen araberakoa da. Horrela, uste da lurrazaleko ur-masak, paisaia-mugarriak, 
erliebe malkartsuak eta askotariko paisaiak dituzten paisaiek balio estetiko erantsia dutela 
ez dituztenekiko, kontuan hartuta gizartearen pertzepzioa, erliebe mota, paisaia mota, 
azaleko ur-masen presentzia, paisaia-mugarrien eragina eta elementu negatiboen eragina.

Figura 55. Disfrute estético del paisaje. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi, 2021)  

 

LAS UNIDADES AMBIENTALES 

De esta forma quedan definidas las nuevas unidades ambientales 

En base a las unidades ambientales de la metodología EUNIS, se obtienen, con la correspondencia 
de los resultados del  Plan Territorial Sectorial Agroforestal en el municipio de Mungia las 
siguientes unidades homogéneas: 

• Las unidades forestales: incluye las masas de vegetaciónción natural y aquellos ámbitos 
dedicados a los cultivos forestales. 

• Las unidades de fondo o fluviales: representan los fondo de valle con la presencia de agua es 
permanente o semipermanente donde el río Butroe es el máximo exponente. 

• Las unidades agropecuarias: suponen una extensión importante al albergar los pastos, prados 
y las zonas hortícolas más amplias 

• Las unidades artificiales: el suelo urbano y los equipamientos e infraestructuras necesarias 
para el funcionamiento de la ciudad y su metabolismo. 

Una primera aproximación a la delimitación de las unidades, procede de la metodología EUNIS 
mestizada con los resultados del Plan Sectorial Forestal. 

55. irudia. Paisaiaren gozamen estetikoa. (Iturria: guk geuk egina, GeoEuskadiko datuekin, 2021)
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2.7.1. INGURUMEN-UNITATEAK

Horrela geratzen dira definituta ingurumen-unitate berriak:

EUNIS metodologiaren ingurumen-unitateetan oinarrituta, honako unitate homogeneo 
hauek lortzen dira Mungiako Nekazaritza eta Basogintzaren Lurralde Plan Sektorialaren emaitzen 
arabera:

• Baso-unitateak: landaretza naturaleko masak eta baso-laborantzarako eremuak hartzen 
ditu.

• Hondoko unitateak edo ibai-unitateak: ibar-hondoak irudikatzen dituzte, eta ura iraunkorra 
edo erdi-iraunkorra da; Butroe ibaia da adierazlerik handiena.

• Nekazaritza eta abeltzaintzako unitateak: azalera handia dute, larreak, belardiak eta 
baratze-eremu zabalenak hartzen baitituzte.

• Unitate artifizialak: hiri-lurzorua eta hiriaren funtzionamendurako eta metabolismorako 
beharrezkoak diren ekipamendu eta azpiegiturak.

Unitateen mugaketara egindako lehen hurbilketa EUNIS metodologia eta Basogintzako 
Plan Sektorialeko emaitzak konbinatzetik dator.

Figura 56. Unidades Ambientales del Plan Territorial Sectorial Agroforestal. (Fuente: Elaboración propia con datos de 
GeoEuskadi, 2021) 

66. irudia. Nekazaritza eta 
Basozaintzako Lurralde Plan 
Sektorialeko ingurumen-
unitateak. (Iturria: guk geuk egina, 
GeoEuskadiko datuekin, 2021)



85Informazio-memoria

IM.3/
LURRALDEAREN BALDINTZA SOZIOEKONOMIKOAK. 
BIZTANLERIA, ETXEBIZITZA ETA JARDUERA 
EKONOMIKOAK.

3.1. DEMOGRAFIA

BIZTANLERIA-PROZESUA

Mungiak 17.665 biztanlerekin itxi 
zuen 2020a, eta horrek, aurreko urtearekin 
alderatuta, -0,15eko uzkurtze moderatua 
ekarri zuen. Uzkurtze arin hori ordura 
arte positiboa izan zen migrazio-saldoaren 
(-2,21) emaitza negatiboak azaltzen du. 
Faktore hori izan behar da, funtsean, 
erabakigarria, hazkunde naturala ez baita 
nabarmentzen eskualdean eta probintzian 
gertatzen den bezala.

Hala ere, 2020ko datu negatibo hori 
ez da nahastu behar, oro har, ordura arteko 
hazkunde-dinamika luzeak ikusten baitira. 
Hazkunde iraunkorraren dinamika hori ez 
da udalerrikoa bakarrik, Plentzia-Mungia 
eskualde osoan ere gertatzen baita. Mungia 
izan da, Sopela eta Etxebarrirekin batera, 
biztanleria hazteko ahalmen handiena izan 
duen probintziako udalerrietako bat.

Mungiako biztanleriaren eraldaketa-
prozesuak hainbat etapa bizi izan 
ditu, hainbat alderdi sozioekonomikok 
markatuta. Orainaren ezaugarri baldintzatzaileak zedarritzen saiatuz, azken bi hamarkadetan 
zentratzen dugu azterketa, eta etorkizunean eragiteko gaitasuna duten errealitateak jasotzen 
dira bertan. 

Azterketa-aldi horretan, funtsean, hiru   etapa  begiztatzen dira: hazkunde handiko aldia, 
2001etik 2012ra bitartekoa; hazkunde moderatuko aldia, 2013tik 2019ra bitartekoa; eta uzkurtze-
aldia, data horretatik gaur egunera artekoa. Prozesua oro har ulertuta, uler daiteke azken etapa 
horrek Covid-19aren osasun-krisiaren eragin berezia duela, biztanleria-mugimenduak murriztu 
dituelako eta, oro har, Mungiako populazio-dinamika hazkundearena delako.  Hazkunde hori, 
gainera, hirurogeiko hamarkadatik aurrera gertatu zen, eta horrek joera asko finkatu zela 
erakusten du. 1991-1996 bosturtekoan baino ez zen gelditu hau. Horregatik, esan daiteke 
hazkunde iraunkorreko prozesu bat bizi dela, geldialdi edo uzkurtze une txikiekin.

Irudia: eskualdeko hazkundea. Iturria: Eustat. 

Biztanleriaren hazkundea. Errolda jarraitua.
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Dinamikak aztertzeko, 
2019ra arte izandako 
prozesua aztertuko dugu, 
batez ere 2020ko datuen 
salbuespenagatik. Hala ere, 
Mungian ere ez da erabat 
ukatu behar joera-aldaketa 
bat; izan ere, inguruko beste 
udalerri batzuek (Sopela, 
Lemoiz, Gorliz, Laukiz, Fruiz 
eta Urduliz) joera positiboa 
aurkeztu dute une berean, 
nahiz eta 2020ko baldintzak 
antzekoak izan. Kasu horretan, 
galdetu behar da zer faktorek 
eragin duten azken urtean 
aipatutako udalerriak 
erakargarriagoak izatea.

Orain arte izan 
den hazkunde positiboa 
biztanleria erakartzeko 
gaitasunari zor zaio batez ere, 
zehazki eskualde-inguruneari; 
izan ere, oro har, jaiotza-tasa 
murriztu egin da, eskualdean 
eta probintzian gertatu 
den bezalaxe. Ugaltzeko 
adinean dagoen biztanleria 
erakartzeko gaitasuna izan 
arren, jaiotza-indizeak ez dira 
altuak, garatutako testuinguru 
guztietan bezala.

Irudiak: jaiotza-tasak eta hazkunde begetatiboa. Iturria: Eustat. 

Irudia: biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan. Iturria: Eustat.
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2019an, zehazki, 
6,19ko jaiotza-tasa gordina 
izan zen, eta -0,79ko 
hazkunde begetatiboa; 
datu hori osasun-krisiak 
eragindako mugikortasunaren 
murrizke-tari gehituz gero, 
dokumentatutako azken 
urteko beherakada arina 
azaltzen da, noizbehinkakoa 
baita, azaldu dugun bezala. 
Izan ere, Eustaten 2018ko 
Panorama Demografikoa 
dokumentuko datuei 
erreparatzen badiegu, 
osasun-krisiaren eraginik 
gabe, Mungiaren eta haren 
ingurunearen ezaugarritzat 
aipatzen ditugun populazio-
joerei, migrazio-saldo 
positiboan oinarritutako 
hazkundeari, eusten zaiela 
ikus daiteke orain arte. 
Dokumentuak jasotzen 
duen bezala, Plentzia-
Mungia eskualdean bizi da, 
konparaketa eginez, Euskadiko 
beste udalerri batzuetatik 
etorritako pertsona gehien, 
gainerako eskualdeetan 
baino. % 58 inguru dira, eta 
udalerri berean jaiotako 
egoiliarren proportzioa ere 
gainditzen dute. Horien 
barruan, atzerrian jaiotako 
biztanleriaren % 11 aipatu 
behar da, gutxi gorabehera 
(horien artean % 88 Europako 
erkidegoan jaiotakoak dira),  
zeinekin Mungiak 2019a  itxi 
zuen, Eustaten arabera.

Irudia: atzerritarren ehunekoa. Iturria: Eustat.

Bztanleriaren % -a, jatorrizko probintziaren arabera.

Irudia: migrazio-saldoa. Iturria Eustat.
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Ikus daiteke jatorriaren 
araberako biztanleriaren ehunekoen 
grafikoa, non Bizkaiko probintzian 
jaiotakoen lerroak behera egin 
duen, atzerrian jaiotakoenak gora 
egin duen bitartean eta, batez ere 
2010etik aurrera, beste probintzia 
batzuetan jaiotakoen ehunekoak 
mantendu diren.

Biztanleriaren hazkundea 
taldeka aztertuz gero, ikusten da 
2012ra arte hazkunde handiagoa 
izan duela “lan egiteko adinekotzat” 
hartutako adin-taldeak. Kurba 
nabarmenagoa da 20 urtetik 
beherakoen edo 60 urtetik gorakoen 
hazkundeetan baino. Kurba horrek 
erakusten du Mungiak 2001etik 
2011ra bitarte leku erakargarria izan 
zuela lanera joateko. Aldi berean, 65 
urtetik gorakoen kurbak kontrakoa 
islatzen du; izan ere, 2011tik 
aurrera, udalerria erretirorako gune 
erakargarri gisa aurkezten duen 
altxamendu bat ikusten da.

Bi fenomeno horiek egoera duala adierazten dute; izan ere, alde batetik, ekoizpen-gaitasun 
erakargarria dagoela ulertzen da, eta, bestetik, udalerriaren bizitegi-izaera handitzea, nahiz eta 
datuak, jarraian azalduko dugun bezala, ez diren batere kezkagarriak.

Horrek azaltzen du hurrengo atalean azaltzen den biztanleria-egitura, mendekotasun 
txikia dagoela baieztatzean laburbiltzen dena.

BIZTANLERIAREN EGITURA

Mungiak leku garatuetan ematen den bezala, populazio erregresiboaren piramide bat 
erakusten du, baina ez da probintzia osoan ematen dena bezain estua.

Irudia: biztanleria atzerritarraren zonifikazioa.

Biztanleriaren bilakaera adin-talde handien arabera.
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Eustatek 2018aren itxieran eskaintzen duen piramide honek ezin hobeto islatzen ditu 
biztanleria-dinamikak.

Piramidearen formaren bidez, lotutako bi tontor daudela ikusten da, bata erdian eta bestea 
oinarrian. Piramidearen behealdea aztertuz gero, ikusten da 2011. urtetik aurrera gazteen 
kopuruak nabarmen egin duela gora. Urte horren inguruan jaiotako gazteak dira, eta, lehen 
azaldu dugun bezala, lan egiteko eta ugaltzeko adin-tartean dauden biztanle berrien bizitegi-
prozesua gertatu zen. Aldi berean, 20 eta 25 urte bitarteko adin-tarteetan, laurogeita hamarreko 
hamarkadaren erdiko urteetako beheranzko aldiari dagokion uzkurdura bat ikusten da.

Hurrengo gailur positiboa 40 urte inguruko biztanlerian ikus daiteke. Asaldura hori 
migrazioen ondorioa da, eta migrazio horiek, adinaren arabera, azaltzen dute lehen azaldu dugun 
gazteen gorakada. Gainetik, gailurrean, bizi luzeagoak diren emakumeen bolumen handiagoa 
ikusten da.

Mungiak eta bere eskualdeak 
partekatzen duten erakarpen-
ahalmen deskribatuak zahartu 
gabeko populazio-egitura ekarri 
du. Mungia 65 urtetik gorakoen % 
16,95 inguru da; datu hori eskualde 
osokoaren oso antzekoa da, % 16,2; 
bi datu horiek Bizkaia ( % 22,92) eta 
Euskadi ( % 22,49) baino txikiagoak 
dira.

Azterketa gehiago finduz gero, 
ikus daiteke udal zahartze maila (75 
urtetik gorakoena) % 7,61ekoa dela, 
eta ehuneko hori ere Bizkaikoa ( 
% 11,67) eta Euskadikoa ( % 11,29) 
baino txikiagoa da. Beraz, esan 
daiteke, oro har, Mungiak ez duela 
zahartze-arazorik.

Biztanleriaren piramidearen beste aldean, 15 urtetik beherakoak aipatu behar dira: % 
16,44, probintziakoa baino ia % 4 handiagoa da eta Euskadi osokoa baino % 3 handiagoa. Horrek 
esan nahi du Mungian ez dagoela mendekotasun nabarmenik ( % 63 ), hau ere probintziakoa  ( 
%67,7) eta Euskadi osokoa  ( %68,7) baino txikiagoa izanik.

Biztanleriaren errealitatearen azterketa bat egin daiteke, bere lurraldean kokatzeko 
moduen arabera. Horrela, udalerriaren errealitatea, oro har, erreferentetzat hartuta, zenbait 
aldakuntza dituzten udalerriaren zati batzuk ikus daitezke. Zehazki, Iturribaltzagan, Laukarizen, 
Larraurin eta Billelan gazteen tasa txiki bat aitortzen da (16 urtetik beherakoen ehunekoa), 
nolabaiteko zahartzea erakusten duena. Alderantziz, multzoaren batez bestekoan baino 
ordezkaritza handiagoa dute Emerandon eta Larrauri-Markaidan. Gainerako dinamikak oso 
antzekoak dira kokaleku guztietan, Belakon izan ezik, non deigarria den gizonen eta emakumeen 
arteko orekaren desoreka ( % 63,63 gizonak eta % 36,36 emakumeak), multzoaren errealitatetik 
urrun dagoena, non sexuen arteko aldea ez den ehuneko bi puntu baino gehiagokoa, gainerako 
lurralde-esparruko ohiko dinamiketatik bereizi gabe.

Irudia: sekzioen batezbesteko adinaren planoa. Iturria: Hiri Foroa.
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Mungial (nagusia)
G eta E % 48,11/51,86

1. 15 urtetik beherakoak 2063 16,74
2. 65 urtetik gorakoak 2061 16,72
3. 75 urtetik gorakoak 973 7,89
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 8185 66,40

Guztira 12327
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Laukariz (Berreagamendi)
G eta E % 49,16/50,83

1. 15 urtetik beherakoak 308 14,69
2. 65 urtetik gorakoak 358 17,07
3. 75 urtetik gorakoak 99 4,72
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 1428 68,10

Guztira 2097
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Larrauri-Markaida
G eta E % 49,01/50,98

1. 15 urtetik beherakoak 69 16,91
2. 65 urtetik gorakoak 80 19,61
3. 75 urtetik gorakoak 43 10,54
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 259 63,48

Guztira 408
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Mungia (Barreiatua)
G eta E % 52,72/50,94

1. 15 urtetik beherakoak 74 18,32
2. 65 urtetik gorakoak 91 22,52
3. 75 urtetik gorakoak 49 12,13
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 239 59,16

Guztira 404
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Billela
G eta E % 49,05/50,94

1. 15 urtetik beherakoak 45 12,20
2. 65 urtetik gorakoak 95 25,75
3. 75 urtetik gorakoak 42 11,38
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 227 61,52

Guztira 369
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera
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Trobika
G eta E % 51,09/48,90

1. 15 urtetik beherakoak 61 19,12
2. 65 urtetik gorakoak 49 15,36
3. 75 urtetik gorakoak 27 8,46
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 209 65,52

Guztira 319
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Larrauri-Markaida
G eta E % 51,17/48,82

1. 15 urtetik beherakoak 65 21,74
2. 65 urtetik gorakoak 32 10,70
3. 75 urtetik gorakoak 14 4,68
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 202 67,56

Guztira 299
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Atxuri
G eta E % 47,93/52,06

1. 15 urtetik beherakoak 39 13,45
2. 65 urtetik gorakoak 69 23,79
3. 75 urtetik gorakoak 28 9,66
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 181 62,41

Guztira 290
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Laukariz
G eta E % 45,07/54,92

1. 15 urtetik beherakoak 35 12,32
2. 65 urtetik gorakoak 71 25,00
3. 75 urtetik gorakoak 28 9,86
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 177 62,32

Guztira 284
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Laukariz (Zabalondo)
G eta E % 53,36/46,63

1. 15 urtetik beherakoak 30 15,54
2. 65 urtetik gorakoak 37 19,17
3. 75 urtetik gorakoak 16 8,29
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 126 65,28

Guztira 193
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera
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Belako
G eta E % 63,63/36,36

1. 15 urtetik beherakoak 21 11,23
2. 65 urtetik gorakoak 19 10,16
3. 75 urtetik gorakoak 11 5,88
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 147 78,61

Guztira 187
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Belako (Llona)
G eta E % 46,66/53,33

1. 15 urtetik beherakoak 28 16,97
2. 65 urtetik gorakoak 38 23,03
3. 75 urtetik gorakoak 15 9,09
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 99 60,00

Guztira 165
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Belako (Iturribaltzaga)
G eta E % 51,53/48,46

1. 15 urtetik beherakoak 20 12,27
2. 65 urtetik gorakoak 28 17,18
3. 75 urtetik gorakoak 11 6,75
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 115 70,55

Guztira 163
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Laukariz (Elgezabal)
G eta E % 47,65/52,34

1. 15 urtetik beherakoak 17 11,41
2. 65 urtetik gorakoak 30 20,13
3. 75 urtetik gorakoak 13 8,72
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 102 68,46

Guztira 149
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

Emerando
G eta E % 48,8/51,2

1. 15 urtetik beherakoak 21 26,25
2. 65 urtetik gorakoak 25 31,25
3. 75 urtetik gorakoak 9 11,25
4. 15 eta 64 urte bitartekoak 79 42,50

Guztira 125
Biztanleriaren egitura adin-talde handien arabera

ETXEETAKO EGITURA

Etxekoen unitateen egiturari dagokionez, biztanleriaren eta etxebizitzaren azken erroldako 
(2011) datuak baino ez ditugu, desagregazio-mailaren araberakoak; horri esker, hirigintzaren 
bidez batez besteko tamainari buruzko datuetatik haratago heltzeko aukera dugu.
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Zifretatik haratago dagoen errealitatea ezagutzea beharrezkoa da, konposizioen 
konplexutasunak baldintzatzaile baitira bizitegi-parke egokia, ekipamenduak eta zuzkidurak 
planifikatzeko orduan. Gai honek, gainera, genero-politikei buruzko osagai sendoa du, guraso 
bakarreko familia izatea batez ere emakumezkoetan ematen baita, zahartzaroari lotutako 
bakardadearekin gertatzen den bezala. Bi pobretze-faktore horiek arreta berezia eskatzen dute.

Oro har, biztanleriaren bolumenaren (16.740) eta etxekoen unitate kopuruaren (6.290) 
arteko erlaziotik 2,6 pertsonako batez besteko tamaina ateratzen da 2011n. Hala ere, datu hori 
tamainak eta egiturak aztertuz ikusi behar da.

Ateratako batez bestekora hurbilduko litzatekeen egitura duten etxekoen unitateak seme-
alabak dituzten bikoteek eta seme-alabak beste pertsona batzuekin batera dituzten bikoteek 
osatutakoak dira. Guztizkoaren (6.290), 2.655 dira hau da, % 42.

Etxeko unitatearen osaera (2011ko errolda) Etxebizitza kopurua Guztizkoaren %
Emakumea bakarrik (-65) 280 4,45
Gizonezkoa bakarrik (-65) 475 7,55
Emakumea bakarrik (65 edo gehiago) 370 5,88
Gizonezkoa bakarrik (65 edo gehiago) 135 2,15
Familiabakarrekoa, 25 urtetik beherakoarekin 510 8,11
Familiabakarrekoa, 25 urtetik gorakoarekin 230 3,66
Bikotea seme-alabarik gabe 1115 17,73
Bikotea seme-alabekin  (25etik behera) 1850 29,41
Bikotea seme-alabekin  (25etik gora) 500 7,95
Bikotea, seme-alaba eta beste pertsona batzuk 305 4,85
Bestelako etxe-motak 515 8,19

Pertsona bakarreko etxeak 1.262 dira (% 20). Horietan, 65 urtetik beherako adin-tarteen 
kasuan, gizonak emakumeak baino bi aldiz gehiago dira (475 eta 280, hurrenez hurren); 65 
urtetik gorakoen kasuan, berriz, egoera alderantzikatu egiten da (135 gizon eta 370 emakume). 
Datu horiek generoari buruzko desoreka erakusten dute; izan ere, gizonek lan egiteko adinean 
etxebizitza eskuratzeko aukera handiagoa dute, eta emakumeak, berriz, bakarrik daude pentsioen 
mendetasun-maila propioetan, eta horrek pobreziaren nolabaiteko feminizazioa dakar berekin.

Bi pertsonako etxeak 1.760 dira (% 27); horietatik, guraso bakarrekoak dira (aita edo ama 
seme-alabarekin) 510, eta seme-alabarik gabeko bikoteak dira 1115 ( % 17). Guraso bakarreko 
beste familia eredu bat, aita edo ama, seme edo alaba bat baino gehiago ardurapean, 230 
dira. Beraz, sostengatzaile bakarra duten etxeak 740 dira (% 11,7). Sostengarriaren sexuari 
dagokionez, feminizazio handia dago. Guraso Ezkongabeen Elkarteen Federazioaren arabera, 
2021eko datuetan oinarrituta, sostengatzaile bakarra duten familien % 81 ama ezkongabeenak 
dira. Ia guraso bakarrekoak direla esan daiteke, eta familia horien % 46ren errealitatea pobrezia-
arriskukoa da. Konparazioz, 2021ean Haurren Pobreziaren Aurkako Goi Komisarioak azaldu 
bezala, emakumeak buru dituzten guraso bakarreko etxekoen unitateetan pobrezia-arriskua 
gizonen arriskuaren bikoitza da, gizonek errenta pertsonal handiagoak baitituzte.

Bestalde, “Bestelako etxe-motak” kategoriarekin (familia-loturarik gabeko etxekoen 
unitateak eta bestelako formak barne hartzen dituena) % 8 inguruan ematen da.

Ehuneko horiek erreferentzia gisa erabil daitezke etorkizuneko premiak ulertzeko gaur 
egungo etxekoen unitate moten errealitatea zein den ulertzeko. Gaiari buruzko berariazko 
atalean proiektatutako biztanleriari aplikatuko zaizkio.
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3.2. UDALERRIAN EZARRITAKO JARDUERA EKONOMIKOAREN ETA 
KONTSUMITZEKO GAITASUNAREN AZTERKETA EGUNERATUA

SEKTORE EKONOMIKOAK

Eustatek Balio Erantsi Gordinaren bidez aztertzen dituen sektore ekonomikoen pisuak 
(prezio arrunten ehunekoa udalerriaren balio osoaren gainean) EJSNk tipifikatzen dituen 
kategorien arabera (lehen sektorea, industria eta energia, eraikuntza eta zerbitzuak, hainbat 
azpikategoriarekin) erakusten du industria eta energiaren sektorea uzkurtzeko eta zerbitzuen 
sektorea handitzeko prozesua bizi duen udalerria dela. Eustatek argitaratutako azken behin 
betiko datuen arabera (2018), Industriaren Balio Erantsi Gordinaren ehunekoa % 38,8koa 
da, zerbitzuena % 55,2koa, eraikuntzarena 3,9koa eta lehen sektorearena (nekazaritza eta 
abeltzaintza) 0,4koa.

Errealitate hori azken 
bi hamarkadetan aldaketa 
nabarmenak izan dituen 
prozesu baten emaitza 
da. Joeren aldaketa-puntu 
nabarmen bat antzeman 
daiteke 2005. urtean, 
i n d u s t r i a - s e k t o r e a r e n 
beherakada-prozesua eta 
zerbitzuen sektorearen 
hazkundea areagotu zirenean, 
zeinaren ordezkapenak 
2010etik aurrera ordezten 
baitira. Urte horretan bertan, 
etengabeko hazkundea bizi zuen eraikuntza-sektorearen inflexio-puntu gisa ikusten da. Lehen 
sektorearen pisu minimoa aipatu behar da, 2000-2005 bosturtekoan behera egin baitzuen, 
egungo ehunekoaren inguruan egonkortu eta mantendu arte, guztizkoaren aldean portzentajezko 
puntu erdira iritsi gabe.

Desindustrializazio- prozesu hau ez da Mungiakoa soilik, lurralde osoa bizitzen ari den 
errelitatea baizik. Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) 2018ko azken hiruhilekoko datuen 
arabera, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako industria barne produktu gordinaren (BPG) % 49 
izatetik (1977an) % 29 izatera igaro da 2007an, eta % 24 izatera iritsi da 2018an. Beherakada hori 
bereziki nabarmena izan da Bizkaian; izan ere, azken hamarkadan 24.000 lanpostu sektorean. 
2015ean eta 2016an suspertze-aldi labur bat gertatu zen nazioarteko eskariaren hazkundeagatik, 
2008ko porrotaren ondoren ezarritako austeritate-politiken urteen ondoren, baina galera-joera 
berriro nagusitu da Bizkaiko industrian, 16.000 lanpostu galduko bailituzke 2016tik 2018ra, 
INEren arabera. Fabrikak itxi eta deslokalizazioak egin dira probintzia osoan. Mungiaren kasuan, 
adibidez, Zardoya-Otisen kasua edo Baltogarren esku-hartze publikoaren beharra. Hala ere, 
industriaren pisua, eta bereziki manufaktura-industriaren azpikategoriarena, askoz handiagoa 
da Mungian gainerako esparruetan baino; ( % 38,8koa da, eskualdeko % 21aren, probintziako % 
15aren edo Euskadi osoko % 20aren aldean.

Sektoreen pisua (Eustat) 2018
Industria  BEG % 38,8
Zerbitzuak BEG % 55,2
Eraikuntza BEG % 3,9
Lehen sektorea BEG % 0,4

Lehen sektorea energiaren-industria Eraikuntza Zerbitzuen

Sektore ekonomikoen pisua (BEG %).
Irudia: sektore ekonomikoen bilakaera Eustat-INEren arabera. 
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Industria-jarduerak murrizteko prozesu horrek ez du eragin zuzenik lurzoruko jarduerak 
jarduera ekonomikoetatik husteko, baina zenbait eremu degradatu ditu. Industrialdeetan 
merkataritza-erabileren kokalekuak ematen ari dira, zona horien eraikuntza-tipologiak behar 
dituztenak.

Uzkurtze horrek ez du esan nahi Mungian eta haren inguruan zentralitate ekonomikoa 
galdu denik, demografikoki hazten jarraitu baitute biztanleria erakarri dutelako eta zerbitzuen 
merkataritza-sektorea hedatu egin baita. Udalerriaren berezitasun gisa, “merkataritza, ostalaritza 
eta garraioa” azpikategoriaren ehunekoa eskualde osokoa baino pixka bat txikiagoa da ( % 1), eta 
probintziako eta Euskadi osoko batez bestekoa baino nabarmen txikiagoa ( % 5 inguru). Izan 
ere, zerbitzuen sektorearen hazkundeari esker, udalerria eta eskualdea egoera onean daude 
enpleguari eta errentei dagokienez.

Irudian jasotzen den bezala, merkataritza-lokalak gune nagusian erabilera desberdinak 
dituzten eraikinetan kokatzen dira. Bi azalera handi daude jendea bizi den inguruneetan, eta 
zenbait puntu industrialdeetan. Planoan, lursail bakoitzeko merkataritza-lokalen kopurua ere 
ikus daiteke.
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Irudiak: hirigune nagusiko merkataritza-lokalak. Beste zona batzuetako merkataritza-lokalak.

Eustatek establezimenduen arabera sektoreka eskaintzen duen enpresa-egiturari 
dagokionez, 2018ko datuekin, Mungia-Plentzia ez dago oso urrun probintziaren dinamikatik eta 
Euskadi osotik: lehen sektoreko establezimenduen % 15,79, Industrian % 6,82 eta zerbitzuetan 
% 77,38. Mikroenpresek sortutako enpleguaren pisuarekiko berezitasun bat erakusten du, % 
44,11ra iristen baita probintzia eta Euskadi osoa % 8an gaindituz.

Mungiaren beste berezitasun bat sektoreen pisuaren banaketan nabarmendu behar da, 
zehazki, lehen sektorearen pisu minimoa, % 0,4rekin; eskualdearen ( % 1,1) , probintziaren ( 
% 0,8) eta Euskadi osoaren ( % 0,9) atzetik geratzen baita. Lurzoru Urbanizaezineko jarduera 
ekonomikoen erregistrotik atera daitekeenez, jarduerek ia ez dute nekazaritza-jarduerarik 
jasotzen (guztizko 20 establezimenduetatik 4).

ENPLEGURAKO SARBIDEA

Eustatek eskaintzen dituen 2020ko behin 
betiko datuen arabera, Mungiak 8,9ko langabezia-
tasarekin itxi zuen urtea. Datu horren arabera, 
udalerria egoera positiboan dago bere inguruan, 
Bizkaian (11,1) baino langabezia txikiagoa 
baitu. Mungia langabezia gutxien duten 10.000 
eta 40.000 biztanle arteko bigarren udalerria 
da, Amorebietaren atzetik, puntu erdi baino 
gutxiagoko aldearekin. Buru den eskualde osoak 
dituen enplegu-mailak partekatzen ditu. Euskadin 
(10,1) baino enplegu-maila hobeak ditu. Ondorioz, 
esan daiteke Mungiak, oro har, lanerako sarbide 
egokia duela.

Irudia: langabezia-mapa (Eustat)
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Bilakaerari erreparatuz gero, duela gutxiko maximotik (2013an izan zen) etengabeko 
susperraldia izan dela esan dezakegu. Hala ere, esparru guztietan bezala, azken urteko osasun-
krisiaren ondorioak ikus daitezke. Ordura arte, enplegu-maila oso positiboak mantendu dira. 
Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoak egindako Bizkaiko Lan Merkatuaren Txostenak jasotzen 
duenez, 2019an afiliazioa “% 1,81 handitu zen 2018aren aldean. Igoera positiboak izan ziren 
udalerrien erdietan, eta kopuru handi batek probintziako ehunekoa gainditu zuen: Elantxobe 
nabarmentzen da, ( % 15,15), Ubide ( % 11,76), Garai ( % 9,52), Lezama ( % 9,21) eta Mungia 
( % 8,46).” Txostenak udalerrirako jasotzen duen aldakuntza zehatza, afiliazioei dagokienez, 
8,46koa da (7.730 afiliatu), aurreko urtean baino 2,35 gehiago erregistratutako kontratuetan 
(6.742). Eskualdea eta probintzia % 3an gainditzen ditu, bai jarduera-tasari dagokionez ( % 51), 
bai okupazio-tasari dagokionez ( % 53,8). Langabezia-aldi laburragoak ere ematen dira.

Langabezia 16 urtetik 
gorakoetan 2015 2016 2018 2019 2020

Euskadiko  A.E.
Guztira 16,1 15,4 11,8 10,7 10,1
Gizonezkoak 16,7 14,5 10,5 9,6 9,2
Emakumeak 15,5 16,3 13,1 12,0 11,1

Araba/Álava
Guztira 15,7 14,8 11,7 11,0 10,4
Gizonezkoak 16,3 13,6 9,9 9,4 9,0
Emakumeak 15,1 16,1 13,7 12,8 11,9

Bizkaia
Guztira 17,4 16,9 13,0 11,9 11,1
Gizonezkoak 18,1 16,3 11,9 10,8 10,4
Emakumeak 16,6 17,5 14,2 13,0 11,9

Gipuzkoa
Guztira 14,4 13,2 9,8 8,8 8,4
Gizonezkoak 14,8 12,1 8,5 7,7 7,4
Emakumeak 13,9 14,4 11,2 10,0 9,5

Plentzia-Mungia
Guztira 14,6 13,6 10,3 9,5 8,9
Gizonezkoak 14,7 12,7 9,0 8,4 8,2
Emakumeak 14,5 14,6 11,7 10,6 9,7

Mungia
Guztira 14,8 14,1 10,3 9,5 8,9
Gizonezkoak 14,8 12,5 8,7 7,6 7,3
Emakumeak 14,7 15,8 12,0 11,5 10,6

Berezitasun gisa, Mungiak alde handiagoa du sexuen artean langabeziarekin alderatuta 
(7,3 gizonen artean eta 10,6 emakumeen artean). Erreferentziazko eremu guztietan langabezia 
handiagoa da emakumeen artean, baina aldaketa txikiagoekin. Horrela, langabezia-mailari 
dagokionez, gizonen eta emakumeen arteko aldea % 1 eta % 2 artekoa da Euskadi osoaren mailan, 
probintzietan eta Plentzia-Mungia eskualdean, baina udalerrian, bestalde, % 3tik gorakoa da.

ERRENTAK

Eustaten azken datuen arabera (2018), kontsumo unitate pertsonaleko batez besteko 
errentak 24.188 eurokoak dira; kopuru hori Plentzia-Mungia eskualde-multzoaren oso antzekoa 
da, probintziako batez bestekoa baino ia 4.000 euro handiagoa eta Euskadi osoa baino 2.700 
euro handiagoa baita. Batez besteko errenta pertsonala, berriz, 19.547 eurokoa izan zen, eta 
hortik 19.547 euroko errenta erabilgarria atera zen, Bizkaian (17.337) eta Euskadi osoan (17.860) 
baino handiagoa. Errenta mota horiek hartu behar ditugu erreferentziatzat kalteberatasun-maila 
posibleak kuantifikatzeko; izan ere, familia-errentei erantzuteak pobretze potentzialeko egoerak 
saihesten ditu, hala nola sostengatzaile bakarreko etxeak, bereziki feminizatuak. Hala ere, esan 
bezala, familien batez bestekoa 42.749 eurokoa izan zen.
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Beraz, aurrean dugun udalerri honetan, aurretik aipatutako dinamikek lurralde barruan 
agertoki positibo bat ekarri dute, erakarpen-gaitasuna eta hazkunde iraunkorra neurri handi 
batean azaltzen dituena.

Errealitate hori bilakaerari dagokionez aztertuz gero, ikusten da Mungiaren eta bere 
eskualdearen eta gainerako azterketa-eremuen arteko desberdintasunen barruan ez dela ziklo 
desberdinik ematen, hazkunde-lerroek erritmo berberak bizi baitituzte. Espero den bezala, 
hazkunde orokorreko urteetan gorakada handia izan da, higiezinen sektorearen kredituaren 
eta hazkundearen erraztasunaren ondorioz, eta, ondoren, uzkurtze arineko aldia izan da, eta 
susperraldi motela baina ia etengabea 2014tik.

Irudia: batez besteko 
errenta pertsonalen 
bilakaera. Eustat.

Azaldutako sektoreen dinamismotik eta horietan enplegua lortzetik ateratzen dira errenta 
gehienak, horien guztien % 65,09 lanetik eratorritakoak baitira. Mungiako zenbateko hori, 
Plentzia-Mungia eskualde mailan ere errepikatzen dena, ia % 5ean nabarmentzen da probintzian 
eta Euskadi osoan, eta hortik atera dezakegu udalerri bereziki aktibo baten aurrean gaudela. Hori 
baieztatzen da jardueretatik eratorritako errentak (zergadunaren aldetik ekoizpen-bitartekoen 
edo ondasunak edo zerbitzuak emateko giza baliabide propioen norberaren konturako 
antolamendua dakartenak) ia bi puntu handiagoak direla probintzian eta Euskadi osoan baino. 

Errenten jatorria (Eustat) 2001 2003 2006 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Guztira 13.922 15.572 19.673 22.113 22.373 22.457 21.996 22.675 22.739 23.605 24.188
Gizonezkoak 19.277 21.169 26.031 28.167 28.721 28.924 27.751 28.623 28.516 29.697 30.263
Emakumeak 8.816 10.213 13.648 16.377 16.403 16.422 16.619 17.139 17.369 17.990 18.586

Lana
Guztira 9.861 11.051 13.186 14.927 15.019 15.121 14.838 14.919 15.099 15.462 15.746
Gizonezkoak 13.923 15.303 17.780 19.194 19.310 19.204 18.793 18.982 19.031 19.442 19.699
Emakumeak 5.988 6.980 8.832 10.883 10.984 11.309 11.143 11.139 11.444 11.795 12.101

Kapital 
higigarria

Guztira 699 961 2.140 2.156 1.996 1.893 1.483 1.669 1.439 1.719 1.794
Gizonezkoak 847 1.132 2.573 2.479 2.465 2.698 1.712 2.000 1.744 2.125 2.097
Emakumeak 558 797 1.729 1.849 1.555 1.141 1.270 1.361 1.156 1.345 1.515

Kapital 
higiezina

Guztira 243 237 344 416 479 445 499 531 548 560 551
Gizonezkoak 230 202 320 377 469 460 482 522 537 528 567
Emakumeak 255 271 367 454 490 431 515 538 559 590 536

Jarduerak
Guztira 1.223 1.199 1.288 1.150 1.186 1.109 1.124 1.202 1.213 1.263 1.347
Gizonezkoak 1.752 1.716 1.789 1.546 1.573 1.441 1.488 1.620 1.613 1.795 1.873
Emakumeak 719 704 814 776 821 799 783 813 842 773 861

Transferentziak
Guztira 1.896 2.123 2.715 3.464 3.693 3.890 4.052 4.354 4.439 4.600 4.750
Gizonezkoak 2.525 2.816 3.569 4.570 4.904 5.121 5.276 5.499 5.591 5.806 6.027
Emakumeak 1.296 1.460 1.906 2.416 2.554 2.741 2.908 3.288 3.368 3.488 3.573
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Eskuragarri
Guztira 11.531 12.997 16.141 18.428 18.449 18.343 18.022 18.570 18.575 19.289 19.547
Gizonezkoak 15.745 17.414 21.095 23.173 23.379 23.323 22.384 23.135 22.978 23.889 24.144
Emakumeak 7.513 8.769 11.447 13.931 13.812 13.694 13.947 14.323 14.482 15.049 15.307

Era berean, gainerako azterketa-eremuei dagokienez, kapital higiezinetik eratorritako 
errenten ehunekoa nabarmentzen da (alokairuak edo erabilera-lagapenak eta gozamenak), 
nahiz eta dinamika orokorra puntu bakar batean gainditzen duen. Datu hori biztanlegune 
handietan etxebizitza mantentzeko eta eskuratzeko gaitasunaren galera gisa ulertu behar da, 
tokiko ekonomiaren ezaugarri estrategiko edo tradizional gisa baino gehiago. Eragin turistiko 
handiena duten eremuak dira, oro har, mota horretako errenta pertsonal txikienak dituztenak.

Hala ere, errenten batez besteko datuek barne hartzen dituzten aldeak aztertu behar dira, 
desberdintasun sozialak ikusten baitira, bereziki sexuen artean; eta lurraldekoak, sekzioen eta 
barrutien arteko porrotekin.

Gizonen eta emakumeen arteko aldeari dagokionez, jatorriaren araberako errenta mota 
guztietan konstante bat dagoela egiaztatzen da: gizonek emakumeek baino aukera gehiago 
dituzte errentak eskuratzeko. Gizonen errenten batez bestekoa bakarrik eginez gero, batez 
bestekoa 30.000 euro ingurukoa izango litzateke, eta emakumeen kasuan, berriz, 18.500 euro 
ingurukoa. Egoera horrek, egungo hiri-plangintzarako diagnostikoaren esparruan, bereziki 
kontuan hartzen du emakumeek etxebizitza eskuratzeari eta proiektatu beharreko zerbitzuei 
dagokienez duten errealitatea.

Guztizko errentak 2018. Sexuaren araberako aldeak. Laneko errentak. Sexuaren araberako aldeak.

Kapital higigarriaren errentak. Sexuaren araberako aldeak. Kapital higiezinaren errentak. Sexuaren araberako aldeak.

Jardueren  errentak. Sexuaren araberako aldeak. Transferentziak. Sexuaren araberako aldeak.
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Barrutien araberako barne-
desberdintasunei dagokienez, 1. barrutiaren 
arteko arrakala ikusten da: pertsona 
bakoitzeko eta kontsumo-unitate bakoitzeko 
batez besteko errenta udal-errenta baino ia 
2.000 euro txikiagoa da, 5.000 euro familia-
errenten kasuan; 2. barrutiko errentak, berriz, 
batezbestekoa baino ia 8.000 euro handiagoak 
dira errenta pertsonalak eta kontsumo-
unitatekoak baino, eta 22.000 euro ingurukoak 
familietakoen kasuan. Datu positibo gisa, ez 
da erregistratzen inolako errentak murrizteko 
prozesuak bizi izan dituen barne-esparrurik.

Errentak 2018 (Eustat): Batez- 
bestepertsonako

Batez-
besteko 

garbia etxeko

Errentaren 
batezbestekoa 

kontsumo-
unitateko

Errentaren 
mediana 

kontsumo-
unitateko

Batez-besteko 
errenta gordina 

pertsonako

Batez-besteko 
errenta gordina 
etxe bakoitzeko

Mungia 16.115 42.749 24.679 21.350 19.863 52.693

Mungia 01 barrutia 14.294 37.005 21.547 19.950 17.139 44.369

4806901001  01001 sekzioa 16.789 41.783 24.986 22.050 20.539 51.114

4806901002 01002 sekzioa 13.438 33.074 19.817 18.550 15.892 39.113

4806901003 01003 sekzioa 13.196 33.757 19.897 19.250 15.541 39.756

4806901004 01004 sekzioa 15.708 44.079 24.382 21.350 19.289 54.125

4806901005 01005 sekzioa 14.291 36.534 21.416 19.250 16.992 43.438

4806901006 01006 sekzioa 12.829 33.024 18.923 17.850 15.143 38.978

4806901007  01007 sekzioa 13.311 34.684 20.328 19.250 15.848 41.293

4806901008  01008 sekzioa 14.575 39.697 22.344 21.350 17.574 47.865

Mungia 02 barrutia 22.493 65.330 35.652 26.950 29.407 85.411

4806902001 02001 sekzioa 16.979 46.254 26.106 24.150 20.996 57.196

4806902002 02002 sekzioa 25.183 75.071 40.710 29.750 33.497 99.857

4806902003 02003 sekzioa 24.829 74.645 39.341 31.150 32.982 99.155

Errenta eskuragarria. Sexuaren araberako aldea



101Informazio-memoria



102 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

3.3. UDALERRIAK ETXEBIZITZAREN ARLOAN DITUEN BENETAKO PREMIEN 
AZTERKETA ZEHATZA

BIZTANLERIAREN PROIEKZIOA

Eustatek  Biztanleriaren Proiekzioak 2031, Emaitzen analisia dokumentua garatu du, 
eta hiru faktoretara jo du Euskadi osorako eta bere probintzietarako biztanleria-proiekzioak 
egiteko: bizi-itxaropena, seme-alaba kopurua emakumeko eta migrazio-saldoa (bost urteko 
batezbestekoa). Bizi-itxaropena 83,7 urte ingurukoa da gizonentzat, eta 88,8 urtekoa 
emakumeentzat 2030ean; emakume bakoitzeko seme-alaben kopurua 1,53koa da, eta migrazio-
saldoa, faktore erabakigarriena, urteko 0,04 ingurukoa da.

Mungiaren kasuan bezala, biztanleriaren hazkundea migrazioen erakarpenak azaltzen 
du, hazkunde naturalak saldo gero eta negatiboagoak ematen baititu, heriotzen igoeragatik eta 
jaiotzen jaitsieragatik. Migrazio-saldo positiboa da biztanleriaren hazkundea bultzatuko duena. 
Bilakaera horrek aldaketak ekarriko ditu populazio-egituran, piramidearen gailurra zabalduz, 
oinarria estutuz eta 30 eta 50 urte bitartekoen  artean biztanleria galduz.

EAEko biztanleriaren hazkundearen osagaien bilakaera eta proiekzioa 1991-2030.

Faktore horiek 6 agertokitan aplikatzen ditu, eta horietako bitan bakarrik proiektatzen 
da hazkundea Bizkaiaren kasuan, zeinahi agertokitan gainerakoen hazkundea baino 3,6 puntu 
beherago egongo litzatekeena. Izan ere, honako hau azaldu du:

“Bizkaiak 29 mila biztanle gutxiago izango ditu, hau da, % 2,6 biztanle gutxiago. 
2012an hasi zen biztanleriaren jaitsiera-ibilbide hori epe labur eta ertainean 
mantenduko da, baina azken urteetan baino erritmo motelagoan. Dinamika 
demografikoak hazkunde natural gero eta negatiboagoa izango du 2016-2030 aldiko 
urte guztietan, eta 56 mila biztanle baino gehixeago galduko ditu guztira. Migrazio-
saldoa positiboa izango bada ere, migrazio-tasa garbi txikiena duen lurraldea da, 
eta migrazioagatiko biztanleriaren hazkundea 27 mila pertsonakoa da.”
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Testuinguru horren barruan, Mungiaren 
kasua zehaztu behar dugu; izan ere, bere 
eskualdeak bezala, berezitasunak ditu, 
batez ere biztanleria erakartzeko gaitasuna, 
gainerakoen gainetik nabarmentzen baita eta 
multzoarekiko onuragarriak diren agertokiak 
ezartzea ahalbidetzen baitu. Probintziarako 
proiekzioen analisien eta udalerriko 
prozesuaren kontrastetik hainbat agertoki 
ateratzen dira. Hauek dira:

• Ezkorra (2020): -%0,15
• Baikorra (00-20): % 1,4.
• Ertaina (2010-2020): % 0,55.
• Euskadiko batezbestekoa (2016-2031): 

0,4
• Zuhurra (2020 eta hamarkada): % 0,20.

2020 -0,15 2000-egun 1,4 2010etik
2020ra 0,55 Zuhurra  

(batezbeste) 0,2

Guztira Batura Guztira Batura Guztira Batura Guztira Batura
2020 17.771 -27 18.047 249 17.896 98 17.834 36
2021 17.745 -27 18.300 253 17.994 98 17.869 36
2022 17.718 -27 18.556 256 18.093 99 17.905 36
2023 17.691 -27 18.816 260 18.193 100 17.941 36
2024 17.665 -27 19.079 263 18.293 100 17.977 36
2025 17.638 -26 19.346 267 18.393 101 18.013 36
2026 17.612 -26 19.617 271 18.495 101 18.049 36
2027 17.586 -26 19.892 275 18.596 102 18.085 36
2028 17.559 -26 20.170 278 18.699 102 18.121 36
2029 17.533 -26 20.453 282 18.801 103 18.157 36
2030 17.507 -26 20.739 286 18.905 103 18.193 36
2031 17.480 -26 21.029 290 19.009 104 18.230 36
2032 17.454 -26 21.324 294 19.113 105 18.266 36
2033 17.428 -26 21.622 299 19.219 105 18.303 37
2034 17.402 -26 21.925 303 19.324 106 18.339 37
2035 17.376 -26 22.232 307 19.431 106 18.376 37
2036 17.350 -26 22.543 311 19.537 107 18.413 37
2037 17.324 -26 22.859 316 19.645 107 18.450 37
2038 17.298 -26 23.179 320 19.753 108 18.487 37
2039 17.272 -26 23.503 325 19.862 109 18.524 37
2040 17.246 -26 23.832 329 19.971 109 18.561 37

1,4 0,55 0,2
2030 2941 Biztanleak 1106 Biztanleak 395 Biztanleak

2011 2,6 Per/Etx 1131 Etxebizitza 
berriak 425 Etxebizitza 

berriak 152 Etxebizitza 
berriak

Bizkaia’19 2,4 Per/Etx 1225 Etxebizitza 
berriak 461 Etxebizitza 

berriak 164 Etxebizitza 
berriak

•
•
•
•
•

Irudia: Eustatek Bizkairako proiektatutako piramidea 2030
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ETXEBIZITZA-ESKAERAREN KALKULUA

LPPren eta LAGen etxebizitza-premien proiekzioak, harrotze faktorerik aplikatu gabe, 
desoreka txikia du 8 urterako proiekzioan. LPPak 1.209 etxebizitza eskaintzen ditu guztira, eta 
LAGek, berriz, 1.398 etxebizitza behar direla adierazten dute. 189 etxebizitzen arteko aldea ez 
da handia, eta, beraz, ulertzen da, bi dokumentuak onartu zireneko aldia gorabehera, antzeko 
joerak onartzen direla, biak hazkunde iraunkorraren dinamikan.

Era berean, etxebizitza eskariaren kalkuluaren analisiaren emaitzak, biztanleriaren 
proiekzioan oinarrituta, errolda jarraituaren datuen arabera, emaitza berberak dira. Hurbilketa 
hori bi faktoretan oinarritzen dugu: asebetetzen ez den egungo eskaria eta biztanleriaren 
hazkundea.

Gaur egun betetzen ez den eskaria emantzipatzeko adinean dauden eta etxebizitza 
egokia eskuratzeko ezintasunagatik emantzipatzen ez diren biztanleek osatzen dute. Gazteriaren 
Euskal Behatokiaren “Gazteak, emantzipazioa eta etxebizitza-premia Euskadin 2019” txostena 
hartzen da erreferentziatzat, eta hiru aldi bereizten dira: 18 urtetik 24ra bitarteko gazteen taldea 
( % 8k baino ez du lortzen emantzipatzea, logikoa da prestakuntza-etapak luzatzeagatik eta 
lan-merkatuan sartzea atzeratzeagatik), 25 urtetik 29 urtera bitartekoa ( % 33k emantzipatzea 
lortzen dute, eta, gutxienez, norberaren baliabideak izateko borondate eta denboralizazio 
egokia ziurtzat jotzen da), eta 30 uretik 34 urtera bitartekoa ( % 70ean, erabat helduak eta lan-
merkatuan sartuak diren gazteak izanik). Biztanleria-tarte horietako biztanleriaren batura 1.702 
biztanlekoa da, 816 (25-29 urte) eta 886 (30-35 urte).

Horrela, ulertzen dugu lehen tartearen % 67 (25-29 urte, 546 biztanle guztira) eta 
bigarrenaren % 30 (30-35 urte, 265 guztira), emantzipatzea lortu ez dutenez, arreta berezia 
eman beharreko taldea direla etxebizitza-eskariaren kalkuluan. Gaur egun, etxebizitza-eskatzaile 
izan daitezkeen 881 gazte daude. Bizkaiko batez besteko familia-tamainak aplikatuta, 2019an 
(2,4) eta Mungian (2,6) 367 eta 338 etxebizitza berri behar dira.

Hazkunde demografikoak eragindako eskaria, funtsean, berehala emantzipatzeko beharra 
duten biztanle berrien etorrerak eragindakoan oinarritzen da. Kalkulu hori, gai honi heltzen 
dion atal espezifikoan azaldu den bezala, hainbat egoera posibletan oinarrituta zenbatetsi 
daiteke. 10 urteko epean (2030 horizontea) aztertutako guztietatik ateratzen denez, zuzeneko 
zenbatespenaren egoerak (1,4 urteko hazkundea) 1225 etxe (2,4 pertsona etxeko) edo 1131 
etxe (2,6 pertsona etxeko) batzen ditu, eta, horrez gain, gaur egun betetzen ez den eskaerarekin 
batera, udalaz gaindiko antolamendu-dokumentuetako (LPP eta LAG) emaitzetara egokitzen da.

Biztanle berrien araberako eskaria: 1.225 (edo 1.131) + gaur egun betetzen ez den 
eskaria: 367 (edo 338) = 1.592 (edo 1.469)

LPParen (1.209) eta LAGen (1.398) batura eztabaidaezinen antzekoak dira 8 urtetan, 
kalkulatzen ditugun 10 urteen ordez.
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EGUNGO BIZITEGI PARKEAREN IRUDIA

Mungiako bizitegi-errealitatearen azterketak ohiko zailtasunak ditu, dokumentu-iturrien 
arteko desorekaren ondorioz. Hauek dira Foru Aldundiaren katastroa, Eustat eta Erroldak, eta 
azken iturri horrek datuak hartzearen antzinatasunaren gaia alderdi negatibo gisa aurkezten 
du, baina hurrengo argitalpenaren hurbiltasuna, 2022rako aurreikusia, faktore positibo gisa 
aztertzen ari garen Plan Orokorra egiteko eta onartzeko bidean.

Datuen zehaztasuna eta ofizialtasuna kontuan hartuta, gainerako azterketetan bezala, 
Eustaten zenbakiak hartu dira erreferentziatzat. Hala ere, hurrengo erroldaren azterketa xehatua 
argitaratuta, bizitegi-parkeari buruzko datuak eguneratu ahal izango dira, eta informazio hori 
aldi berean funtzionatzen ari da Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren Estatistika 
Organo Bereziaren kasuan.

Beraz, Eustaten kuantifikaziotik abiatuta, 2020an 7.830 etxebizitza zenbatzen ditu 
guztira; horietatik 6.587 etxebizitza nagusitzat hartzen dira, eta 1.239 beste mota batekoak 
(bigarren mailakoak edo hutsak). Horrek esan nahi du guztizkoaren % 84,17 eta % 15,83 direla. 
Lehenengoek, biztanleria osoarekin lotutakoek, 2,7 biztanle dituzte batez beste.

Etxebizitza hutsen kasu espezifikoari dagokionez, aipatu behar da berriki onartu dela 
149/2021 Dekretua, ekainaren 8koa, jenderik gabeko etxebizitzari eta etxebizitzaren funtzio 
soziala betetzeko neurriei buruzkoa. Jenderik gabeko etxebizitzatzat hartuko dira bizitegi-
erabilerarako erabiltzeari utzi eta hurrengo egunetik aurrera bi urtez jarraian hutsik mantzentzen 
direnak. Udalek eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak garatuko dituzte kanona ezartzeko 
geolokalizazio-lanak.

Iturri berberen arabera, batez besteko antzinatasuna 36,9 urtekoa da, eta batez besteko 
azalera 106,4koa. Era berean, % 82,6k berogailua dute, eta % 55ek igogailua. Azalerari 
dagokionez, aipatu behar da batez bestekoa 180m2-tik gorako etxebizitza kopuru handi batek 
eragiten duen polarizazioak barne hartzen duela. Etxebizitza horiek landa-eremuko eremu 
sakabanatuetan gertatzen dira batez ere, eta, egia esan, etxebizitza gehienak 61 m2-tik 90 m2-
ra bitarteko tartean daude. Azken hamarkadako hazkunde-eremuei eta bizitegi-zaharberritzeari 
dagokienez, joera maila hori indartzea da.

Etxebizitzak azaleraren 
arabera.
(Errolda2011)
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Adinari dagokionez, esku-hartzea 
eska dezaketen etxebizitzatzat hartzen dira 
50 urtetik gorako antzinatasuna dutenak; 
Mungiaren kasuan, etxebizitza guztien % 23 
dira, probintziako batezbestekoa (% 39,94) 
eta Euskadi osokoa (% 35) baino proportzio 
txikiagoa.

Katastroko datuetan oinarritutako 
azterketa bat eginez gero, antzinatasunen plano 
hau atera daiteke, eta horrek udal-bizitegien 
garapena denboran ulertzea ahalbidetzen du.

Batezbesteko antzinatasuna 2020 (Eustat)
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Bilakaerari erreparatu 
ezkero, ikusiko dugu 
e r a i k u n t z a - e r r i t m o a , 
espero bezala, ziklo 
demografikoarekin batera 
joan dela, eta hirurogeiko 
eta hirurogeita hamarreko 
hamarkadak direla higiezinen 
burbuila deritzonaren 
hamarkadetara arte erritmo 
handiena izan dutenak.

Antzinatasuna, tamaina eta berokuntza, parkearen egokitzapena ebaluatzeko aukera 
ematen duten faktoreak dira, eta ez dute batez besteko ehuneko kezkagarririk erakusten. Izan 
ere, azken erroldako datuen arabera, Mungiako erosotasun-indizeak ( % 74,70) gainerako 
erreferentzia-eremuetakoa gainditzen du. Azterketa hori zenbait parametrotan oinarritzen da 
(bainugelak, antzinatasuna, ur beroa, berokuntza, telekomunikazioak, gas-hornidura eta azalera 
erabilgarria), eta udalerria tartearen ertzean jartzen du, «Goi-mailakotzat» jotzen baitu (75 
puntutik gora). Gainera, litekeena da bizitegi-parkearen hazkundeak, egungo estandarretara 
nahitaez egokitutakoak, puntuazioa handitzea maila lortu arte. Baieztapen hori Eustatek 
azken bosturtekoan (2015-2020) biztanle bakoitzeko emandako etxebizitza berrien lizentzia-
emakidei buruz ematen duen datuan oinarritzen da, % 10,5ekoa baita; beraz, probintziako eta 
erkidegoko errealitateak gainditzen ditu, guztiak oso antzekoak, gutxienez puntu batean. Datu 
horrek kanpoan uzten du osasun-krisiaren ondoriozko geldialdia, unean unekotzat hartzen 
baita dinamika zabalagoen barruan, eta Ascobi txostenak jasotzen duen bezala, eraikuntza % 11 
murriztu da Bizkaian, eta higiezinen transakzioak % 16 jaitsi dira.

Bestalde, etxebizitza irisgarrien proportzioa txikia bada ere ( % 55, 2011ko erroldako 
datuen arabera), irisgarritasun-indize alturik ez dagoen zonak mugatuz gero, zifra logikoa dela 
ulertuko da, landa-eremuetako edo dentsitate txikiko etxeak ez baitaude egokituta.

Udalerrien barneko errealitatera jaitsiz, errealitate desberdinak ikusten dira. Azterketa 
hori bi mugape erabiliz egin daiteke: kokalekuena, hiriguneune nagusitik kanpoko errealitatea 
ulertzeko, eta atalena, hiriguneunearen errealitatea aztertzeko.

Guztira Nagusiak Besteak Nagusiak% Besteak
Batezbesteko 

azalera 
erabilgarria

Berogai-
luarekin 

(%)

Igogailu-
arekin 

(%)
Mungia  7.826 6.587 1.239 84,17 15,83 106,4 82,6 55
0004  Emerando 69 46 23 66,67 33,33 126,0 65,2 .
0101  Atxuri 116 90 26 77,59 22,41 133,1 64,4 2,2
0102  Billela 170 128 42 75,29 24,71 134,6 62,5 4,7
0103  Mungia 5.672 4.942 730 87,13 12,87 86,8 84,4 71,1
0104  Trobika 141 104 37 73,76 26,24 141,3 80,8 3
0201  Atela 48 36 12 75,00 25,00 128,7 61,1 .
0202  Iturribaltzaga 59 47 12 79,66 20,34 141,8 55,3 11
0203  Llona 79 60 19 75,95 24,05 143,3 66,7 .
0301  Larrauri 218 151 67 69,27 30,73 121,9 64,9 21,9
0302  Markaida 122 85 37 69,67 30,33 173,0 68,2 2
0401  Basozabal 145 107 38 73,79 26,21 125,0 81,3 .
0402  
Berreagamendi 798 657 141 82,33 17,67 213,4 93,9 6

0403  Elgezabal 88 58 30 65,91 34,09 141,8 41,4 .
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0404  Maurola 12 7 5 58,33 41,67 103,6 14 .
0405  Zabalondo 89 69 20 77,53 22,47 95,3 62,3 4,3

 Guztira Nagusiak Besteak Nagusiak% Besteak
Batezbesteko 

azalera 
erabilgarria

Berogai-
luarekin (%)

Igogailu-
arekin (%)

1.Barrutia 001 863 747 116 86,56 13,44 95,5 91,0 78,8
1. Barrutia 002 1.089 916 173 84,11 15,89 82,6 84,1 63,9
1. Barrutia 003 985 900 85 91,37 8,63 81,6 84,7 77,6
1. Barrutia 004 784 624 160 79,59 20,41 114,3 68,1 22,6
1. Barrutia 005 446 371 75 83,18 16,82 88,1 88,4 74,7
1. Barrutia 006 641 538 103 83,93 16,07 84,7 83,3 63,6
1. Barrutia 007 503 460 43 91,45 8,55 78,8 82,2 52,0
1. Barrutia 008 788 708 80 89,85 10,15 93,8 84,9 92,7
2. Barrutia 001 595 425 170 71,43 28,57 138,4 64,5 9,4
2. Barrutia 002 543 423 120 77,90 22,10 198,8 83,2 2,6
2. Barrutia 003 589 475 114 80,65 19,35 179,0 88,4 7,2

Espero bezala, ikus daiteke “bestelako” etxebizitzak, bigarren mailakoak eta hutsak, landa-
eremu sakabanatuetan biltzen direla, baina horien pisua ez da esanguratsua, Emerandoren 
kasuan izan ezik, eta, neurri txikiagoan, Larraurin eta Markaidan.

Tipologiei dagokienez, dentsitate txikiko etxebizitzak hobesten direla ikus daiteke. Azken 
hamarkadako eraikuntza-jarduera emandako lizentzien arabera aztertuz gero, zein udalaz 
gaindiko iturrien kalkuluetan sartuta dagoen, bizitegi-parkea 300 etxebizitza inguru hazi dela 
ikus daiteke, eta antzeko moduan 
banatzen dira familia bakarrekoen eta 
familia anitzekoen artean.

Familia bakarrekoak Elordigane 
eta Berreagamendi eremuetan 
kontzentratzen dira bereziki, eta 
ekimen pribatuko helburu bakarra izan 
dira. Familia anitzekoak, guztizkoaren 
% 70 inguru, ekimen publikokoak izan 
dira, babes motaren baten mende 
daudelako (BOE). Era berean, jarduera 
ekonomikoei lotutako 24 lizentzia 
erregistratu dira.

Etxebizitza hutsei dagokienez, 
datu zehatz bakarra erabilita (2011ko 
errolda), Mungiako errealitatea ez da 
bere ingurukoetatik asko bereizten, 
guztizkoaren % 13 ingurukoa izanik, 
nahiz eta proportzio hori probintziaren 
( % 10,50) eta Euskadi osoaren ( % 
11,40) errealitatea baino handiagoa 
izan. Izan ere, inguru hurbilean 
Maruri-Jataberen errealitatea baino 
ez da nabarmentzen, gainerakoek 
baino desokupazio eta antzinatasun 
handiagoarekin. Irudiak: hutsik dauden etxebizitzak 2011. 50 urtetik gorako familia-

etxebizitzak. 
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Baina etxebizitza hutsei buruzko datuak zuhurtziaz hartu behar dira; izan ere, errolda berak 
azaltzen duenez, metodo estatistikoa ez da beharrezkoa eta errore-maila handia eskaintzen 
du. Hori dela eta, datuak hartzeko modua berriz aztertu da, eta berritu egin da hurrengo 
Erroldari begira (2021). Zentsu horrek hornidura-kontsumoari buruzko datuak hartzen ditu 
erreferentziatzat.

Irisgarritasunari eta berokuntzari dagokienez, landa-eremuko bizitegien egokitzapen 
txikiagoa ikusten da. Barnealdeko Euskadi osoan errepikatzen den datu horri esker, baserri 
tradizionala berritzeko eta erabiltzeko hainbat politika ezarri dira, despopulazioak saihesteko.

Batez besteko antzinatasuna biztanlegune eta sekzioetan Batezbesteko azalera biztanlegune eta sekzioetan
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Igogailua biztanlegune eta sekzioetan Berogailua biztanlegune eta sekzioetan

SARBIDE ETA SUSTAPENERAKO ERREGIMENA

Sarbiderako erregimenari buruzko datuei erreparatuz gero, 2011ko Erroldako datuetan 
erosketa hobesten dela ikus daiteke.

Etxebideren (etxebizitza publikoa) bidezko etxebizitzako sarbideak ez du ia pisurik, 
ez Mungian, ez inguruan. Ez da eskaerarik, esleipenik edo eraikuntzarik erregistratu azken 
bosturtekoan, Bizkaiko beste udalerri batzuetan ez bezala, non alokairu sozialaren eskaria 
izugarri igo den (ikus Bilbo, Barakaldo edo Getxo).
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Sarbiderako 
erregimena
(2011 Errolda)

Datu hori berretsi egiten da Alokairuaren Merkatuaren Estatistikari buruzko 2019ko Urteko 
Txostenean (EMAL) jasotako datuekin. Txosten hori 2021ean argitaratu zuen Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraio Saileko Estatistika Organo Bereziak, eta euskal errealitateari bere eremu 
funtzionalen bidez heltzen dio.

 2016 2017 2018 2019 AAllqquuiilleerreess  vviiggeenntteess
48069 Mungia 146 173 168 161 446677

Dokumentuak baieztatzen duenez, aldaketa negatiboa dago probintziako joera orokorrekin 
alderatuta, nahiz eta udalaren errealitatea etxebizitza eskuratzeko erregimen horretan 
etxebizitza-eskaria pixka bat handitzea izan. Joera hori indartu egin da, gazteek etxebizitza 
eskuratzea sustatzeko udal-ordenantza berri baten bidez (2018). Joera hori indartu egiten da 
149/2021 Dekretua onartzean. Dekretu horren estrategien artean, eskariaren eta beharraren 
eremuetan bizi ez diren etxebizitzak nahitaez alokatu beharra dago. Horrek guztiak adierazten 
du alokairu arautua etorkizuneko erreferentea dela.

2016 2017 2018 2019 Alokairuak indarrean
48069 Mungia 146 173 168 161 467
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Ikusten da nola, probintzia-ingurunearen gainerako erritmo berean, babeseko erregimenen 
baten mendeko etxebizitzen eskaria eta eskaintza gertatzen den. 2010 eta 2019 artean, hasitako 
etxebizitza babestuen ehunekoa Bizkaian hasitako etxebizitza guztien %20 eta %75 artekoa 
izan da. Hala jasotzen da Ascobi 2020 txostenean, Sustapen Ministerioaren, Etxebizitzaren eta 
Hirigintzaren Euskal Behatokiaren datuetan oinarrituta.

Grafikoak: sustapen libre eta babestuen bilakaera Bizkaian eta Euskadin. Ascobi txostena

Nabarmentzekoa da probintzian 2012 eta 2017 urteen artean hasitako etxebizitza 
babestuen erritmoa; urte horretan, Euskadiko etxebizitza babestu guztien bi heren inguru izan 
ziren probintzian. Mungiaren kasuan, ildo horretan, eraikuntza-fasean dagoen Larrabizkerreko 
etxebizitzen sustapena aipatu behar da. Gaur egun, higiezinen atarietan ez da sustapen gehiagorik 
eskaintzen.

Irudia: Larrabizker babes ofizialeko etxebizitzen sustapenaren argazkia eta renderra.

ERRENTAK ETA ETXEBIZITZA EGOKI BATERAKO SARBIDEA 

Idealista, Fotocasa atariak eta CoHispania aholkularitza-enpresaren arabera, Mungian 
eraikitako etxebizitzen metro koadroaren batez besteko prezio unitarioa 1912 eurokoa izan 
zen 2018an, 501 euroko aldakuntza tipikoarekin. Eustatek eskaintzen duen bizitegi-lurzatiaren 
batez besteko azalerari eta 2011. urterako erroldari (eskura dagoen azken datua) aplikatuta, 
etxebizitzaren batez besteko prezio ohikoena 192.600 eurotik 214.000 eurora bitartekoa da.

Prezio horrek zerikusia izan behar du etxebizitza eskuratzeko maila ulertzeko errenta 
erabilgarriekin, zeinak, aldi berean, lotura baitu, ezintasunaren kasuan, gizarte-sektore jakin 
batzuen gizarte-zaurgarritasunarekin.
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Irudiak: batez besteko prezioak aztertzeko planoak. Iturria: Newtral, higiezinen atarien arabera.

Horrela, bi kasu hauek hartzen dira abiapuntutzat: 1) alokairuko etxebizitzak hileko 
erosketa-kuota gainditzen du edo horren antzekoa da (Newtralen arabera, Bizkaian % 20 gehiago 
inbertitzen da alokairuaren kasuan) eta 2) etxebizitzan inbertitu beharreko errenten ehunekoak 
ez ditu arriskuan jartzen gainerako beharrak diru-sarreren % 30 gainditzen ez duenean, eta 
egoera hori ez dator bat Estatuaren errealitatearekin, hiri handietan % 40 baita. Horregatik, 
egungo etxebizitza eskuratzeko modua hartuko dugu neurri gisa, hots, errentaren % 40, batez 
besteko tamainari dagokionez.

Hala, kontsumo-unitate bakoitzeko batez besteko errenta 24.679 euro izanik, esan daiteke 
familia-unitate batek, kasurik onenean, bere diru-sarreren % 20 190.600 euroko etxe bateko 
hipoteka bat ordaintzera bideratuko lukeela (401 euro inguru hilean, 4815 euro urtean). Datu 
hori ez da negatiboa sarbideari dagokionez, baina aldatu egiten da erreferentzia gisa pertsona 
bakoitzeko batez besteko errentak hartzen direnean, hau da, eskuragarri dauden diru-sarrerak 
pertsona bakarreko eta guraso bakarreko etxekoen unitateen kasuan. Horrela, pertsona bakoitzak 
urtean batez beste 16.115 euro jasotzen baditu, diru-sarreren % 30 ohiko etxebizitza erosteko 
erabiliko da, bakarrik edo ardurapean adingabeak izanez gero.

Hala ere, erosketaren eta alokairuaren arteko batez besteko prezioaren igoera aplikatzen 
bada (%20, 5778 euro urtean eta 481 hilean). Kontsumo-unitate batek aplikatutako errentaren 
ehunekoa % 23,4raino igoko litzateke, eta, arrisku potentzialagatik aipatu beharreko datu gisa, 
pertsona baten errenten (16.115)  ehunekoa % 35,8raino igoko litzateke kasurik onenean. Azken 
kasu horiek dira arreta berezia merezi dutenak; izan ere, etxebizitza eskuratzeko erregimenari 
dagokionez, alokairua da baliabiderik ohikoena lan-ezegonkortasuna, hipotekak eskatzeko 
aurrezteko gaitasun txikia eta/edo epe laburrerako bizitegi-konponbidearen beharra (ikus 
bikoteen hausturak) edo bizikidetza-unitatearen desagerpena (hirugarren adinekoena) dutenen 
aldetik.

Are gehiago, esan daiteke etxebizitza egoki bat eskuratzeko ezintasunaren arriskua bereziki 
femeninoa dela; izan ere, zahartzaroko bakardadea, guraso bakarreko familia izatea (batez ere, 
emakume gurasobakartasuna) eta batez besteko errenta txikienak emakumeen artean ematen 
dira bereziki. Erreferentzia gisa emakumeen batez besteko errenta erabilgarria hartzen badugu 
(15.307 euro), alokairuaren kasuan % 38ra igotzen dela ikusiko dugu.

Eta azterketa are zehatzagoa eginez, Mungiako batez besteko errenta-aldea eta baliabide 
gutxien dituzten errolda-sekzioetara aplikatuta, ikusiko dugu horiek (4806901006, 4806901003, 
4806901007 eta 4806901002), batez beste 13.000 euro pertsonako, gutxi gorabehera %44,4 
erabiliko luketela guraso bakarreko eta pertsona bakarreko etxekoen unitateen kasuan.
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Hurbilketa horrek zaurgarritasun-arriskua hurbiltzen du bakarrik dauden edo atal horietako 
seme-alabak dituzten emakumeen kasuan, etxebizitza eskuratzeari dagokionez arrisku-profil 
nagusi gisa.

Etxebizitzak eraikitze fasean, Larrabizkerren



115Informazio-memoria

IM.4/
ERAKETA-PROZESU HISTORIKOA ETA EGUNGO HIRI-
EGITURA.

 
Mungiako irudiaren inguruan ezagutzen den lehen erreferentzia fidagarria eta 

dokumentatua 1051koa da, Mungiako abade batek (Mome Munchiensisabba) Bizkaiko Jaunek 
Kukulako monasterioari egindako dohaintza bat berretsi zuenean.

Litekeena da Mungia izenaren jatorria “Mune Ganean” izatea, Butroe ibaiaren ondoko 
muino baten gainean sortu baitzen. Hasieran elizaren inguruan sakabanatutako herria baino ez 
zen izango, baina apurka-apurka garrantzia hartzen joan zen, alde batetik elizaren administrazio-
gunea izango zelako (herrian abatea egon izanak horixe pentsarazten du), eta bestetik, 
jaurerriaren barnealdetik kostaldera joateko bidean zegoelako, bereziki Bermeora joateko 
orduan. Garai hartan Bermeo esportazio-portu garrantzitsu bihurtzen ari zen.

Gauzak horrela, nobleziako zenbait familia garrantzitsu herriaren inguruan finkatu ziren 
eta bertan eraiki zituzten euren dorretxeak, eta lurraren ustiapenean oinarritu zuten euren 
botere ekonomikoa.

XIII. mende amaieran nekazaritzak eta abeltzaintzak krisi larria jasan zuten eta, nola ez, 
familia horien ekonomia kaltetu egin zen. Irabaziak murriztu zitzaizkiela ikusita, aberastasun-
iturriak hobeak aurkitzen saiatu ziren eta sarritan baliabiderik errazena erabiltzen zuten hori 
lortzeko: indarkeria. “Baliotsuagoa izatearen” aitzakiapean elkarren kontra borrokatu ziren, 
baina Bandokideen arteko gudu horiek nekazariak ere hartu zituzten tartean, eta herri xehea 
izan zen sarraskiak gehien sufritu zituena.

Izan ere, Mungia inguruan bando bietako familiak zeuden: Billela familia Ganboatarren 
aldekoa zen eta Butroe familia, aldiz, Oinaztarren bandoko burua. Euren dorretxeak elkarrengandik 
gertu zeuden, beraz, bien arteko borrokak asko eta asko izan ziren.

Mungiako uria egoera horren ondorioz sortu zen, izan ere, jauntxoen gehiegikeriak ikusita, 
inguruko herritarrek uri izateko pribilegioa eskatu zioten garai hartan Bizkaiko Jauna zen Don 
Joan infanteari, herria hesiz inguratu eta euren lurra suntsitzen zuten haien erasoetatik hobeto 
babestu ahal izateko.

Horrelaxe jaio zen Logroñoko foruaren menpeko Mungiako uria 1376ko abuztuaren 
1ean, izen bereko elizatearen erdi-erdian. Hiribildua Herri-kartaren estatutuek gobernatzen 
zuten; Elizatea, aldiz, jatorrizko Foru Erregimenak, zeinaren iturria usadioak eta ohiturak emana 
baitzen, Lur Lauak edo Infazonak bezala, non arazo publikoak parrokia-elizetako arkupeetan 
eztabaidatzen ziren. Hiribildua eta elizatea biak zeuden Uribeko merinaldean. Bakoitzak bere 
udal autonomoa zeukan, eta Gernikako Batzarretan ere jarleku bana zuten: elizateak 69. jarlekua 
eta hiribilduak 15. jarlekua.
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2 

 

Pero el nombramiento de Villa no evitó que se produjesen luchas en la zona; de este modo se 
suceden episodios de diversa condición, derivados de la guerra de banderizos, entre ellas y 
como más importantes entre otras pequeñas escaramuzas, caben destacar la batalla de Berteiz 
o la conocida como batalla de Mungia, ocurrida el 27 de abril de 1479, en la que los bandos de 
Oinaz y Ganboa, hasta ahora enemigos, se aliaron para luchar contra el conde de Haro. 

 

Mungia hacia el año 1500 

Baina hiribildu izendatu arren inguruko borrokek beren horretan jarraitu zuten, eta hainbat 
gertakari egon ziren bandokideen arteko gerraren ondorioz. Gorabehera horiek gatazka txikiak 
izaten ziren sarritan, baina gertaera garrantzitsuagoak ere egon ziren, esate baterako Berteizko 
bataila eta Mungiako gudua izenaz ezagutzen dena. Azken hori 1479ko apirilaren 27an gertatu 
zen, eta bertan ordura arte etsaiak izandako Oinaztarren eta Ganboarren bandoak batu egin 
ziren Haroko kondearen aurka borrokatzeko.

2 

 

Pero el nombramiento de Villa no evitó que se produjesen luchas en la zona; de este modo se 
suceden episodios de diversa condición, derivados de la guerra de banderizos, entre ellas y 
como más importantes entre otras pequeñas escaramuzas, caben destacar la batalla de Berteiz 
o la conocida como batalla de Mungia, ocurrida el 27 de abril de 1479, en la que los bandos de 
Oinaz y Ganboa, hasta ahora enemigos, se aliaron para luchar contra el conde de Haro. 

 

Mungia hacia el año 1500 

Mungia 1500. urte inguruan
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Hortik aurrera, Mungiako bizitza nekazaritza eta abeltzaintzako jardueretan zentratu zen, 
batez ere ibarreko garia eta artoa lantzean, ingurua ureztatzen duten errekasto ugarien ertzean 
errota batzuk zeudelarik, baita herrian finkatutako artisautza tailer txikiak ere.

3 

A partir de ahí, la vida en Mungia se centró en las actividades agropecuarias, principalmente al 
cultivo de trigo y maíz en la vega, con varios molinos situados en la orilla de los múltiples 
riachuelos que riegan la zona, además de los pequeños talleres de artesanía asentados en la 
villa. 

 

El devenir cotidiano era roto en pocas ocasiones, como en el incendio de 1602, o en el más 
importante, de 1778, cuando el 9 de noviembre, ardieron 14 de los principales edificios de la 
población, desde este momento y en prevención de futuros accidentes, los productos 
inflamables como paja, madera o carbón, fueron almacenados en un lugar inmediato a la villa, 
que se conoció con el nombre de "Atzekaldeta", por su situación en la parte trasera de la 
población. 

Restando algún que otro sobresalto de este tipo, el tiempo avanzaba calmado tanto para la 
Villa de Mungia, como para la Anteiglesia del mismo nombre que aunque seguían siendo 
entidades independientes, se unían para lograr algunos servicios y mejoras. De este modo, la 
escuela era la misma para ambas y en el momento de canalizar el agua desde el monte 
Gondramendi hasta la población, los dos ayuntamientos dividieron gastos. Poco a poco, eran 
cada vez más las cosas que realizaban en común y mayores los problemas que acarreaba la 
dualidad, de tal modo que se comenzó a pensar en la unión de ambas partes, formando una 
sola. 

Y así se hizo: el día 6 de octubre de 1900 (después de 524 años de separación)  mediante una 
ceremonia, villa y anteiglesia se fusionaron, pasando desde entonces a ser una sola. La fuente 
que se sitúa hoy en Beko Kale, frente a Arnaga, simboliza esta unión bajo el lema "Biak bat eta 
biena. 

La vida de los habitantes de Mungia transcurrió hasta 1936 con un desarrollo creciente de 
actividades artesanales y de comercio. Durante la guerra fue uno de los pueblos más castigados 
por los bombardeos de las tropas fascistas. Esta guerra frenó el crecimiento del municipio, 
pero a principios de los 60, el proceso de industrialización de la zona atrajo a mucha mano de 
obra; la mano de obra necesaria llegó tanto del resto del estado, como de los pueblos vecinos 

Eguneroko bizimodu lasaia gutxitan apurtu zen, baina egon ziren zenbait ezbehar, esate 
baterako 1602ko sutea edo herriko 14 eraikin garrantzitsu suntsitu zituen 1778ko azaroaren 
9ko sute ikaragarria. Azken hori gertatu zenean neurriak hartu zituzten etorkizunean halako 
beste istripurik gerta ez zedin, eta harrezkero lastoa, egurra, ikatza edo sua erraz har zezakeen 
beste edozein produktu hiribildutik gertu gordetzen zuten, herriaren atzeko aldean zegoenez 
“Atzekaldeta” izenaz ezagutuko zen tokian.

Antzeko beste gorabeheraren bat kenduta, Mungiako hiribilduak eta izen bereko elizateak 
garai lasaiak bizi izan zituzten. Aurreko garaietan bezala, erakunde ezberdinak ziren, baina elkartu 
egiten ziren zenbait zerbitzu eta hobekuntza lortzeko xedez. Esate baterako, eskola bera zuten 
biek, eta ura Gondramenditik herrira bideratu zutenean ere, gastuak udal bien artean banatu 
zituzten. Apurka-apurka gero eta gauza gehiago egiten zituzten batera, eta dualtasunak eragiten 
zizkien arazoak areagotzen joan ziren, beraz, alde biak batu eta herri bakarra osatzea erabaki 
zuten.

Eta hala egin zuten: 1900eko urriaren 6an, zeremonia baten bidez, hiribilduak eta elizateak 
bat egin zuten eta harrez gero bat bakarra izatera igaro ziren. Gaur egun gaurko eta biharko 
Mungiaren ikurra den “M” handiaren ondoan kokatua dagoen iturria (Foruen plaza eta Matxin 
plazaren artean) “Biak bat eta biena” lelopean egin zen batuketa horren ikurra da.

1936. urtera arte, Mungiako biztanleen bizitza artisautza eta merkataritza jarduerak 
areagotuz igaro zen. Gerra garaian, tropa faxisten bonbardaketek gehien zigortu zuten herrietako 
bat izan zen. Gerra horrek udalerriaren hazkundea geldiarazi zuen, baina 60ko hamarkadaren 
hasieran, industrializazio-prozesuak eskulan asko erakarri zuen; beharrezko eskulana estatuko 
gainerako herrietatik eta inguruko herrietatik iritsi zen, eta, urte gutxiren buruan, eraikin eta 
kale berri ugari sortu ziren, hirigunea nabarmen handituz. 70eko hamarkadako atzeraldiak 
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hazkunde begetatibo negatiboko aldi laburra ekarri zuen populazioan, baina azkar suspertu zen, 
eta hazkunde handia izan zuen.

4 

y, en pocos años, se crearon cantidad de nuevas edificaciones y calles enteras, ampliando 
notablemente el casco urbano. La recesión de los años 70 trajo un corto periodo de 
crecimiento vegetativo negativo en la población, pero del que se recuperó rápidamente, 
experimentó un fuerte aumento. 

 

En el caso de Mungia, como sucede en muchos de los términos municipales del Bizkaia cuyo 
crecimiento se produjo como consecuencia del desarrollo industrial propio de la década de los 
70, el núcleo urbano carece de un casco histórico de valor de conjunto como tal. En cualquier 
caso, destaca como área homogénea la zona centro, donde todavía pueden reconocerse 
pequeñas unidades residenciales de cierta antigüedad.  

Las características principales de la zona centro son las de una cierta densidad, al superar las 
62 Viv/Ha, con una altura media de B+4, con excepciones. Este tejido es consecuencia de, una 
compacidad urbana fundamentada en el tipo edificatorio del bloque lineal con una crujía media 
de 10-12 mts (Landetxo kalea, Atxurizubi kalea, etc) pero agrupado en alguno de los casos a 
modo de manzana (Herri bide, Sagardi kalea, etc) o dispuesto en la compleja topografía del 
lugar en que se asientan, forzando en alguno de los casos su disposición. En otros casos, como 
en la calle Intxausti Eresgille simplemente, la disposición de bloques lineales en paralelo 
fundamentados en los principios racionalistas puestos en práctica durante los finales cincuenta 
y sesenta, se realizó de manera sistemática, excesivamente próximos y sin mayor reflexión de 
cara al espacio público. 

Se diferencian con claridad ambas maneras de formalizar los tejidos, fundamentalmente como 
consecuencia de las condiciones topográficas preexistentes. Por un lado, los bloques lineales 
paralelos en las zonas más planas. Por el otro, la conformación de agrupaciones de bloques, 
quiebro de los mismos, espacios públicos sin conexiones, como adaptación a una topografía en 
la que se trató de conformar una ciudad basada en el viario y en las alineaciones al mismo de la 

Mungiaren kasuan, 70eko hamarkadako berezko industria-garapenaren ondorioz hazi 
ziren Bizkaiko udalerri askotan gertatzen den bezala, hiriguneak ez dauka multzo osoaren balioa 
duen hirigune historikorik. Nolanahi ere, eremu homogeneo gisa nabarmentzen da erdialdea, 
non oraindik antzinakotasun bat duten bizitegi-unitate txikiak aurki daitezkeen.

Erdialdeko ezaugarri nagusiak dentsitate jakin batekoak dira, 62 etx/ha gainditzen baitituzte, 
batez beste B+4ko altuerarekin, salbuespenak salbuespen. Egitura hau 10-12 m-ko (Landetxo 
kalea, Atxurizubi kalea, etab.) batez besteko hormartea duen bloke linealaren eraikuntza-motan 
oinarritutako hiri-trinkotasunaren ondorioa da, baina, kasuren batean, etxadi gisa (Herri bide, 
Sagardi kalea, etab.) edo kokatuta dauden lekuaren topografia konplexuan multzokatuta dago, 
eta, kasuren batean, kokalekua behartu egiten du. Beste kasu batzuetan, Intxausti Eresgille kalean 
adibidez, 50. eta 60. hamarkadetan praktikan jarritako printzipio arrazionalistetan oinarritutako 
bloke linealak paraleloan jartzea sistematikoki egin zen, hurbilegi eta espazio publikoari buruzko 
hausnarketa gehiagorik gabe.

Argi eta garbi bereiz daitezke egiturak eratzeko bi moduak, batez ere lehendik zeuden 
baldintza topografikoen ondorioz. Alde batetik, bloke lineal paraleloak eremu lauenetan. 
Bestetik, bloke-multzoen eraketa, blokeen haustura, konexiorik gabeko espazio publikoak, 
topografia batera egokitzeko. Topografia horretan, bideen eta eraikinaren lerrokaduretan 
oinarritutako hiria eratzen saiatu ziren. Horren ondorioz, eraikin batzuk luzeegiak dira, eta kale 
estu eta luzetarakoak osatzen dituzte, eguzkiak behar bezala hartzen ez dituztenak.
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Azken batean, eremu honen aplikaziorako gune honen jatorria “Eraikuntza Ireki” erako 
kalifikazioarekin justifikatu behar da, urte horietako hiri-diskurtsoan hain berezkoa zena. 
1956ko Lurzoruaren lehen Legea aplikatzen hasi zen garaiko praktika urbanoarekin bat etorriz, 
ez da harritzekoa espazio librerik eta ekipamendu publikorik ez egotea, ezta halako hirigintza-
diziplinarik gabeko fenomenorik ere, printzipio horiek indargabetzen lagundu izan zuena.

Hiri-eragiketak eta eraiki berri diren ehunak pragmatismoaren eta kudeaketaren arabera 
definitu dira, eta, aldi berean, nolabaiteko interesa duten espazio libreak lortu dira, hala nola 
Ibaibide kalea, plazaren berrantolaketa eta Lauaxeta Olerkariko aparkalekua edo Landetxo kaleko 
Olentzeroren etxearen ondoko berdegunea. Hala ere, eraikuntza-ehuna ez da aurreko moten 
oso desberdina, bloke linealetan oinarritzen baita, eta bloke horiek oinezkoen boulevard handi 
moduko bat osatzen dute. Lauaxeta Olerkariko plazaren eta aparkalekuaren kasuan, esku-hartze 
txiki batekin, baina hirigunearen zati handi bat zerbitzatzeko orientazio argiarekin.

Erreferentzia historiko gisa, udaletxea eta frontoia hartzen dituen eraikinak osatutako 
multzoa nabarmendu behar da, Elizaren aurrean espazio publiko gisa balio duen plaza nagusiaren 
aurrean kokaturikoa. Torrebillela izenez ezagutzen den eraikinak, gaur egun kulturgune bihurtuak, 
eta Berteizko udal hilerriak osatuko lituzkete hiriguneko elementu historiko garrantzitsuenak.

Mungiak baditu nolabaiteko berezitasuna duten hiru entitate: Larrabizker, La Bilbaina eta 
Larrauriko Landa Gunea.

Larrabizker: 36 hektarea inguruko azalera hartzen duen eremua da, eta gaur egun partzialki 
finkatuta daude familia bakarreko hainbat eraikin sakabanaturen bidez (isolatua eta/edo atxikia). 
BI-3102 foru-errepidean (Mungia-Fika) oinarritzen da. Bizitegirako hiri-lurzoruarekin egiten du 
muga, Legardako futbol-zelaiko kirol-instalazioen eta San Pedro Ikastetxeko eskola-eremuaren 
ondoan.

La Bilbaina edo Berreagamendi: Mungia eta Bilbo arteko erdibideko urbanizazio zaharra 
da, bi golf zelai eta beste kirol eta aisialdi instalazio batzuk dituena. 750 etxebizitza inguru eta 
2.000 biztanle baino gehiago ditu.

Larrauri 1: Bizkaiko Landa Guneen Inbentarioan onartutako landa-gune bakarra. 
Udalerriaren ipar-ekialdean dago. 6 baserri ditu, eta horietako lau Nuestra Señora de la Redención 
elizaren inguruan daude. Eliza horrek biltzen dituen espazio publikoak osatzen du, eta landa-
gune izaera ematen dio multzoari. Beste bi baserriak oso hurbil daude, gune publiko horretara 
doan bide bati aurre eginez. Urteetan zehar Bilboko jendearen udako gunea izan zen.

Mungian, halaber, industrialde autonomoak nabarmentzen dira, herrigune nagusia eta 
herri mugakideak lotzen dituzten bide gidatu bakoitzaren bi ertzetan banatuta. Iparraldean, 
Bermeora doan BI-631 errepidearen ondoan, Trobika industrialdea; hegoaldean, Deriora doan 
BI-3715 errepidearen ondoan, Zabalondo industrialdea; mendebaldean, Plentziara doan BI-2120 
errepidearen ondoan, Billela industrialdea; eta ekialdean, BI-2121 errepidetik Gernikara doan 
barrutia, Belakoko poligonoa, denetatik hedapen handienekoa.
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IM.5/
BERRIKUSTEN DEN PLAN OROKORRA

5.1. 1996-1997KO PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOAK.

1996ko martxoaren 26ko Foru Erabakiaren bidez, behin betiko onartu ziren Mungiako Arau 
Subsidiarioak, eta zuzenketa batzuk ezarri ziren dokumentua, bere artxibatzea eta argitaratzea 
bideratzeko. Zuzenketa horiek egin ondoren, Arau Subsidiarioak 1997ko apirilaren 28an BAOn 
argitaratu ziren. Arau Subsidiarioen hirigintza-araudia argitaratzean akatsak antzeman zirenez, 
zuzendu egin ziren, 1997ko uztailaren 30ean BAOn argitaratuz.

Indarrean dauden Plangintzako Arau Subsidiarioek 1985eko amaieratik indarrean egon 
ziren aurreko Arau Subsidiario batzuk ordeztu zituzten. Garai hartan indarrean zegoen uztailaren 
25eko 8/1990 Legeari, Hirigintza Araubidearen Erreformari eta Lurzoruaren Balorazioei 
buruzkoari, eta aurreko Lurzoruaren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legea garatzen 
zuten erregelamenduei (apirilaren 9ko 1.346/1976 Errege Dekretuaren bidez onartutako testu 
bategina) egokituta idatzi ziren.

1985eko Arau Subsidiarioak berrikusteko bere garaian iragarri ziren arrazoiak honako 
hauek izan ziren:

1.-  Bizitegi-eraikuntzak hiri-lurzoruan lortu zuen garapenak erdialdeko eremuak %91 inguruko 
tasan bete zituen, planifikatutako Jarduketa-Unitate gehienak garatuta edo gauzatzen ari 
zirelarik.

2.-  Urbanizagarri ziren bizitegi-lurzoruen mugaketaren alderdi jakin batzuk berriz aztertu 
behar direla egiaztatzea, ez baitziren garatu, hauetan eraikuntzak kudeatzeko zailtasunak 
zituelako.

3.-  Derio-Mungia bidea hobetzeko obrak gauzatzea; zati batean, Zabalondoko kokaguneraino, 
eginak ziren garai hartan, eta laster saihesbide gisa egingo ziren Zabalondotik Mungiaraino. 
Obra horrek eragin erabakigarria izango zuen hirian, jasaten zuen igarotze-trafikoa 
kentzeko.

4.-  1997ko Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak. Dokumentu 
horretan, autonomia-erkidegoaren lurraldea berrorekatzeko alderdi interesgarri batzuk 
jasotzen ziren, eta Mungiari zeregin berezia esleitzen zitzaion bere eskualdean.

5.-  Hirigintza Erregimenaren Erreformari eta Lurzoruaren Balorazioei buruzko uztailaren 
25eko 8/1990 Legearen zehaztapenetara egokitzeko egokitasuna. Lege horrek 1976ko 
Lurzoruaren Legearen alderdiak aldatzen zituen, batez ere, urbanizazio-prozesuaren 
aurrean kolektiboak gainbalioak erreskatatzeko mekanismoei dagokienez.

6.-  Azkenik, bizitegi-eremu batzuk kokatzeko irizpide batzuk zuzentzeko beharra, araudia 
behar berrietara egokitzeko aprobetxatuz.
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Plangintzako-figuraren aukeraketari dagokionez, “B” motako Arau Subsidiarioak hautatu 
ziren, izan ere:

• Aurreko arauen arabera garapen orekatua gertatu zela ulertzen zen, plangintza-figura bera 
erabiltzen baitute.

• Ez zen hazkunde hedakor baten alde egiten.

• Ez zen egokitzat jo “aprobetxamendu tipo” mekanismoa lurzoru urbanizagarriei aplikatzea, 
haien programazioa ez baitzen egokitzat hartu, kontuan hartuta bai udalerriaren hazkunde-
dinamika bera, bai plangintza onartua zuen industria-erabilerako lurzorua, 1997ko arau 
subsidiarioak onartzeko prozesuarekin batera garatzeari ekingo ziona.

1997ko Arau Subsidiarioek, 1985eko Arau Subsidiarioetako honako garapen-tresna hauek 
indarrean mantendu zituzten:

• Landa Kluba Plan Partziala, Berriaga-Mendi Dentsitate Baxuko bizitegi-hiri gisa sartu 
zena, lursailen hirigintza-erregulazio orokorrari eutsiz eta ordenantzak aldaketa batzuekin 
gehituz.

• Belako Plan Partzial Industriala.
• Zabalondo Plan Partziala Industriala.
• Trobika Plan Partziala Industriala.

Eta Hiri-Lurzoruko Jarduketa-Unitate hauek:

• U-08 Jarduketa-Unitatea
• U-11 A Jarduketa-Unitatea
• U-13 Jarduketa-Unitatea
• U-18 Jarduketa--Unitatea

Arau Subsidiarioek hurrengo baldintzak beteko zituen hirigintza- eta lurralde-eredu baten 
alde egiten zuten:

• Mungiako Hirigune bat egotea, udalerriko biztanle gehienen antolamendu, bizileku, 
hezkuntza eta aisialdirako ardatza izango zena.

• Gaur egungo industria-eremuak, lantokia, kontserbatu eta indartu nahi ziren, hiri-lurzoru 
gisa adierazitako kasu guztietan haien egoera onartuz.

• Landa Klub bat egotea, hiri-eremu handi gisa, familia bakarreko etxebizitzak eta etxebizitza 
atxikiak finkatzea, eta aisialdirako zentro bat, bere egoeran finkatu nahi zena.

• Bizitegi-gune sakabanatuak, beren bizilagunen nekazaritza-dedikazioaren eta kontserbatu 
nahi ziren beste enplegu batzuen arteko oreka mantentzen zutenak.

• Mungiako ingurabide edo saihesbidea gauzatzeko beharra. Proiektu-fasean zegoen, 
eta berebiziko garrantzia zuen hiriguneak trafiko-pilaketaren ondorioz zituen arazoak 
konpontzeko.

• Butroe ibaia, udalerritik duen igarobidean, bideratu eta hobetzeko beharra, ibaiaren 
hidraulikotasun-baldintzak hobetuz, uholde sarriak saihesteko.
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Halaber, 1985eko Arau Subsidiarioen garapen partzialaren edo izaera intentzionaldun 
alderdien ondoriozko baldintzatzaile gisa, honako hauek agertzen dira:

• Erdialdeko hiri-eremuaren egitura osatzeko komenigarritasuna, hazkunde berriaren zatirik 
handiena bertan metatuz, eta horrela, garapen berriek balio izan dezaten bai egungo hiri-
egitura amaitzeko, bai eta zentroaren hiri-ekipamendua behar bezala kualifikatzeko ere.

• Larrabizkerren dentsitate txikiko eremua finkatu beharra; egiteke zegoen, eta hau aurrera 
eramateko konponbide errealista behar zen.

• Belako industrialdea garatu beharra, bai eta proposatzen ziren Urbanizatzeko moduko 
eremuak ere, eta hirigintza-izapideak bultzatzen jarraituz, martxan jartzea egia bihur 
zedin.

• Dentsitate txikiko kokaguneren bat sortzeko komenigarritasuna, lurzoru-mota horren 
eskatzaile potentzialei alternatiba bat eskaini ahal izateko, Landa Klubaren eta 
Larrabizkerren egungo kokalekuak alde batera utzita, zona horiekiko zegoen polarizazioa 
orekatzen saiatuz.

• Hiri- edo industria-eremuetan sartzen ez ziren eta atzemandako premiak osa ditzaketen 
hirugarren sektoreko erabilerarako lurzoruak lokalizatzearen komenigarritasuna.

LURZORUAREN SAILKAPENA ETA KALIFIKAZIOA.

Udal-lurzorua, kalifikazioa edozein dela ere, Arau Subsidiarioetan sailkatuta geratzen da, 
orduan indarrean zegoen Lurzoruaren Legearen arabera eta dagozkion ondorioetarako, Lurzoru 
Urbanizaezinean, Lurzoru Urbanizagarrian eta Hiri-lurzoruan.

Lurzoru Urbanizaezina.

Arau subsidiarioen kasuan, Lurzoru Urbanizaezina osatzen dute baldintza naturalengatik, 
ingurumen-, paisaia- edo ekologia-ezaugarriengatik, nekazaritza-balioagatik edo hartutako 
lurralde-ereduagatik urbanizatze-prozesutik kanpo gera daitezen sailkatzen diren udal-lurraldeko 
lursailek, baliabide naturalak zentzuz erabili ahal izateko.

Erabilera-baldintzak arautze aldera, Lurzoru Urbanizaezina honako kategoria hauetan 
banatzen da:

a) Izaera Orokorreko Lurzoru Urbanizaezina.

Lurzoru horretan, Arau Subsidiarioek, alde batetik, familia bakarreko eta bi bizitzako 
etxebizitzen eraikuntza ez onartzeko irizpide murriztailea bateragarri egiten eta 
erlazionatzen saiatzen dira, nekazaritza eta abeltzaintzako lanekin benetan lotuta 
egoteagatik justifikatutako kasuetan izan ezik, eta, bestetik, nekazaritza-izaera duten 
eraikinak, espezifikoak eta mota horretako lurzoruei dagozkienak, egitea.

Lehenengo puntuan biztanlegunearen definizioa erabiltzen da, eta 10.000 m2-ko azalera 
esleitzen zaio dagokion familia bakarreko eta bi familiako eraikinari. Bigarren puntuari 
dagokionez, hirigintza-arauetan parametro batzuk zehazten dira, etxebizitza-eraikinen 
berariazko parametroekin alderatuta nabarmen desberdinak direnak.
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b) Paisaiaren Babeserako Lurzoru Urbanizaezina.

Arau orokor gisa, kalifikazio honetako eraikuntza-aprobetxamendua nulua da izaera 
publikoko zein pribatuko eraikinetarako. Lehendik dauden baserriak handitu (% 25) 
eta eraberritzea onartzen da, baimendutako formak eta materialak ahalik eta gehien 
errespetatu beharko direlarik.

c) Ubideak eta ur-masak Babesteko Lurzoru Urbanizaezina.

Eraikuntza-aprobetxamendua nulua da kalifikazio honetan, izaera pribatuko zein publikoko 
eraikinetarako. Lurzoru-kategoria hau mugatzen duen lerroa eraikuntza-lerroa da.

d) Hiri-Lurzorua eta Lurzoru Urbanizagarria Babesteko Lurzoru Urbanizaezina.

Lurzoru hauetan ez da baimenik ematen lurzoruak zuen erabilera aldatzeko. Arau 
Subsidiarioak onartutako unean dauden eraikinak, ondorio guztietarako, “antolamendu 
barruan” daudela hartzen da; haiek mantentzeko eta finkatzeko behar diren obrak 
baimentzen dira, eta debekatuta daude aprobetxamendua handitzeko direnak.

e) Biztanleguneetako Lurzoru Urbanizaezina.

Baserri multzoen gune batzuk dira (14). Hauetan Lurzoru Urbanizaezinerako araudi 
orokorra bereizketarik gabe aplikatzea saihestu nahi da, kasu horiek berariaz tratatuz, eta 
hirigintzari eusteko araudi zehatz batez hornituz. 14 eremu horiek mugatzeko irizpidea 
muga bat ezartzea da, barruan lehendik dauden eraikinen kopurua baino eraikin gehiago 
egin ez daitezen. Gehieneko tasa hori, nolanahi ere, murriztu egin daiteke kokagunearen 
ezaugarri topografikoek hala gomendatzen badute, egiten den bezala, gune bakoitza 
kontuan hartuta. Horretarako, gune horien lurzati-egituraren ezagutza eta araudia bera 
erabiltzen dira. Araudi honek, bere arau partikularretan, eraikuntza berria bideragarria 
izateko baldintza zehatzak arautzen ditu. Honako hauek mugatzen dira:

• MARKAIDA 1
• MARKAIDA 2
• LARRAURI 1
• LARRAURI 2
• EMERANDO
• ATXURI
• ATELA
• ATELA-BELAKO-LLONA
• ITURBALTZA
• ZABALONDO
• LAUKARIZ
• IPINTXE
• ELGEZABAL
• BILLELA

Biztanleguneetan 281 etxebizitza berri eraikitzeko bizitegi-ahalmena aurreikusten zen, eta 
aurretik zeuden 362 etxebizitza zenbatzen dira.
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f) Segurtasun-Eremuko Lurzoru Urbanizaezina.

Udalerrian dagoen kuartel militarraren legezko segurtasun-eremuari dagokio. Ezin izango 
da garatu inolako instalaziorik edo jarduerarik, dagokion administrazio militarraren 
baimenik gabe. Hala ere, baso-aprobetxamenduak baimentzeko gaitzen zen, eta ez zen 
baimenik behar lehendik zeuden eraikinak eta instalazioak kontserbatzeko obrak egiteko.

g) Lurzoru Urbanizaezina, Sistema Orokorrak eta Azpiegituretakoak garatzeko:

• Komunikazioen Sistema Orokorra.
• Ibai-Ibilguen Sistema Orokorra.
• Espazio Libreen Sistema Orokorra.
• Ekipamendu Komunitarioen Sistema Orokorra.
• Instalazio Orokorrak.

Lurzoru Urbanizagarria

Horrela sailkatzen dira antolamendu eta egikaritze integraturako berariaz mugatutako 
lursailak, landa-lurzoruaren oinarrizko egoeran egonik hirigintza-eraldaketako jarduketen 
xede izan behar dutenak, eta lurralde-ereduan behar bezala txertatzen direla bermatzeko 
antolamendu-zehaztapen beharrezko eta nahikoak biltzen dituztenak, beren egitura orokorraren 
beharrezko zati direnak eta aurreikusitako udalerriaren hiri-garapenaren proiekzio, neurri 
eta ezaugarrien arabera eraikitzeko gai den lurzoru urbanizatuaren premiak behar bezala 
bereganatzera bideratuak.

1997ko Arau Subsidiarioetan bi mota bereizten dira:

a) Bizitegi Lurzoru Urbanizagarria.

Mugaketak irizpide hauei erantzuten die:

• Dagoen bizitegi-gunearen hiri-egitura osatzea, eta Komunikazioen Tokiko Sistemaren 
elementu jakin batzuk egiten laguntzea.

• Hirigunearen iparraldean ertz-lerro bat zehaztea, non hiri-lurzorua bereizita 
agertzen den.

• Hirigunetik hurbil dauden tokiko ekipamenduak eta zuzkidurak lortzea, 
antzemandako gabeziak konpontzeko.

• Larrauriko hirigunea osatzea.
• Larrabizkerreko hiri-eremu isolatuak osatzea.
• Bizitegi-erabilerako dentsitate txikiko eskaintza eskaintzea.

Bizitegirako lurzoru urbanizagarria honako eremu hauetan banatzen da:

Gune nagusiaren zabalgunerako Lurzoru Urbanizagarriak, dagoen hiri-lurzoruarekin 
mugakideak:

• Bizitegirako Lurzoru Urbanizagarria. Kaiero (0,55 m2/m2).
• Bizitegirako Lurzoru Urbanizagarria. Garraketa (0,70 m2/m2).
• Bizitegirako Lurzoru Urbanizagarria. Loradi (0,65 m2/m2).
• Landetxo-Goikoa Bizitegirako Lurzoru Urbanizagarria (0,50 m2/m2).
• Landetxo-Bekoa Bizitegirako Lurzoru Urbanizagarria (0,50 m2/m2).
• Arnagako Bizitegirako Lurzoru Urbanizagarria (0,50 m2/m2).
• Gamiz-Bidea Bizitegirako Lurzoru Urbanizagarria (0,40 m2/m2).
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Dentsitate txikiko lurzoru urbanizagarria:

• Etxebizitzetarako Lurzoru Urbanizagarri Orokorra (0,20 m2/m2).
• Larrabizker Bizitegirako Lurzoru Urbanizagarria (0,20 m2/m2).
• Larrauri Bizitegirako Lurzoru Urbanizagarria (0,27 m2/m2).

Eremu horietatik, honako hauek garatu dira:

• Hirigintza Sailaren irailaren 26ko 593/1996 Foru Aginduaren bidez, Landetxo-Goikoa 
R-4 Sektorearen Plan Partziala behin betiko onartu zen, eta onartutako hirigintza-
araudiaren dokumentua bideratu, artxibatu eta argitaratzeko zenbait zuzenketa 
ezarri ziren. Zuzenketa horiek egin ondoren, 1997ko otsailaren 12ko BAOn (29. zk.) 
argitaratu zen. Udalaren Osoko Bilkurak 96-12-23an hartutako erabakiaren bidez 
onartutako Konpentsazio Proiektua. Baserria 1996az geroztik KIO izendatuta dago, 
“Monumentu” kategorian.

• Uztailaren 27ko 430/2000 Foru Aginduaren bidez, behin betiko onartu zen R-5 
Landetxo-Bekoa Bizitegi Sektorearen Plan Partziala. 2000ko irailaren 1eko bao, 
168 zk. Konpentsazio-proiektua onartuta du (2001).

• Udal Harremanen eta Hirigintzaren Sailaren ekainaren 29ko 1123/2006 Foru 
Aginduaren bidez, behin betiko onartu zen Larrabizker Bizitegi Sektorearen 
Plan Partziala, BHI-110/2006-P06 espedientea, eta zuzenketa batzuk ezarri ziren 
dokumentua bideratu, artxibatu eta argitaratzeko. Zuzenketa horiek egin ondoren, 
2006ko abenduan argitaratu zen. Urbanizatzeko Jarduketa Proiektua, Birpartzelazio 
Proiektua eta Urbanizazio Proiektua onartuta ditu.

• Udalak 2006ko azaroaren 28an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren 
bidez, R-7 Gamiz Bidea Bizitegi Sektorearen Plan Partziala behin betiko onartu 
zen. Ondoren, Urbanizatzeko Jarduketa Programa, Birpartzelazio Proiektua eta 
Urbanizazio Proiektua onartu ziren, baita Plan Partzialaren ordenantzaren aldaketa 
bat ere.

• Udalak 2012ko abuztuaren 28an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren 
bidez, behin betiko onartu zen R-3 Loradi Bizitegi Sektorearen Plan Partziala.

• Udalbatzak 2015eko martxoaren 27an egindako bilkuran hartutako erabakiaren 
bidez, behin betiko onartu zen Larrauri B Sektoreko Plan Partziala.

b) Industriarako Lurzoru Urbanizagarria.

Industriarako Lurzoru Urbanizagarriari dagokionez, udalerrian horrelako jarduera berriak 
ezartzeko beharra planteatzen da argi eta garbi, bertan sortutako industria-enplegua 
udalerrian bertan kokatzea lortzeko.

Industriarako Lurzoru Urbanizagarri sailkatua, funtsean, industria-sare orokorraren barruko 
espazio interstizialek osatzen zuten orduan. Lurzoru horrek hainbat aldiz jasan izan zituen 
planeamendu-aldaketak, eta sektore bakar batean hainbat sektore eranstera ere iritsi zen, 
koherentzia handiagoko lagapenak lortu ahal izateko, baina dokumentu horien izapidetze 
geldoa gertatzen ari zen industria-lurzoruaren blokeoari gehitutako kausa bat izan zen, 
1997ko Arau Subsidiarioek Antolamendu-Memorian adierazten zutenaren arabera.
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55 hektarea inguru lurzoru hartzen dituzten eremu hauek mugatzen dira, horietako 
hiru aurreko arau subsidiarioen garapenetik zetozenak, eta plangintza partziala onartua 
zutenak, baina gauzatu gabe. Honako hauek dira:

• Belako Lurzoru Urbanizagarri Industriala. SI-3 Belako Industria Plan Partziala, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Hirigintza Sailak 1993ko martxoaren 16ko Foru Aginduaren 
bidez behin betiko onartua.

• Trobika Lurzoru Urbanizagarri Industriala. Abenduaren 9ko 1872/1991 Foru 
Aginduaren bidez onartutako Trobika I-2 Sektoreko Industria Plan Partziala. 1996ko 
otsailaren 23an argitaratu zen bere araudia, onartutako hirigintza-araudiaren 
dokumentua bideratu, artxibatu eta argitaratzeko ezarri ziren zuzenketak egin 
ondoren.

• Zabalondo Industriarako Lurzoru Urbanizagarria. 1991n onartu zen Zabalondo I-1 
Industria Sektorearen Plan Partziala.

Eremu berri bakarra Luisene Lurzoru Urbanizagarri Indutriala da (0.70 m2/m2), baina 
egia esan, 1985eko Arau Subsidiarioen aldaketa bat zen, une hartan izapidetzen ari zena, 
eta hasieran aurreikusitako eremuaren mugen aldaketa bat. Otsailaren 16ko 245/2006 
Foru Aginduaren bidez onartu zen AI-6 Luisene Industria Sektorearen Plan Partziala. 
Birpartzelazio Proiektua, Alkatetzaren 2007ko otsailaren 12ko Dekretuaren bidez (BAO, 
47. zk., 2007ko martxoaren 7koa), eta Urbanizazio Proiektua, 2007ko otsailaren 12ko 
Alkatetzaren Dekretuaren bidez. Bi aldaketa puntual izan zituen (31 eta 34), aurrerago 
ikusiko ditugunak.

c) Hirugarren Sektorerako Lurzoru Urbanizagarria

“Zubitzalde” (28.570 m2 eta 0,30 m2/m2) izeneko lurzoru hoau iparraldera orientatutako 
maldadun lursail batek osatzen du, ipar-mendebaldeko angelua osatuz, bizitegitarako hiri-
lurzoruaren bilbea eta zabalgune-eremuak osatzen zituena, eta ez zen egokitzat jotzen 
bizitegi-erabileretarako; beraz, hirugarren sektoreko erabilerara bideratzen da, bizitegi-
eremuen perimetro-bidea osatuz eta lekuaren tipologiarekin bat datorren eraikuntza-
irtenbide bat ahalbidetuz.

Abenduaren 20ko 849/2002 Foru Aginduaren bidez, aipatutako T-1 “Zubitzalde” 
Hirugarren Sektorerako Sektorearen Plan Partziala onartu zen. Geroago onartu ziren: 
Birpartzelazio-Proiektua (BAO, 148. zk., 2005-08-05ekoa) eta Urbanizazio-Proiektua (BAO, 
144. zk., 2005-08-01ekoa).

Hiri-lurzorua.

Mugaketak bat egiten du une hartan indarrean zegoen lurzoruaren legeriaren irizpideekin, 
guztira 394 hektarea izanik. Lurzoru Urbanizagarriarekin gertatzen den bezala, erabilera 
orokorraren arabera, honako hauek bereizten dira:

Bizitegirako hiri-lurzorua, bost gunetan banatzen dena, funtsean desberdintasun tipo-
morfologikoengatik:

a) Mungiako hirigunea.

Hiri-eredua, funtsean, bizitegi-erabilerakoa da, eta ez dago erabilera-interferentzia 
nabarmenik hirigunetik kanpo dauden industrialde garrantzitsuenekin. Jatorrizko 
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populatze-gunetik aurrera, Butroe ibaiaren ondoko bidegurutze batean, erradialki 
garatzen joan zen, baina ez modu uniformean norabide guztietan, eta horrek Gatikarekin 
eta Gernikarekin lotzeko bideak osatzen dituzten ardatzen gaineko forma luzea ekarri 
zuen. Iparralderantz ere hazi da, aurrekoarekiko perpendikularra den traza bati jarraituz, 
Andrakarako irteera-errepidearen inguruan. Hala ere, hiria ez da hegoalderantz, Bilborantz, 
hedatu, non urpean gera daitezkeen lursail gehienak dauden.

Mungiako hirigune nagusiko hiri-lurzorua antolatzeko eta gauzatzeko, hau hainbat 
kalifikaziotan banatua dago. Eraiki gabeko lursailak mugatu ziren, eta taldekatu egin 
ziren, Jarduketa-Unitateak osatuz, lursail bakoitzean onurak eta kargak egoki banatzeko 
eta beharrezkoak diren urbanizazio-obrak egiteko helburuarekin. Ulertzen da Jarduketa-
Unitateetara atxikitako lurzoruak ez daudela “ordenamenduaren barneko” kalifikatutako 
eraikuntzei lotuak, eta beharrezko doikuntzak egin ahal izango direla, lursailen titulartasuna 
ikusita.

Hiri-Lurzoruaren barruan, “Eraberritu Beharreko Eraikin” gisa identifikatutako espazioak 
ez dira aipatutako Jarduketa-Unitateetan sartzen, baizik eta “lehendik dauden eraikinak 
birmoldatzeko jarduketa-eremu” izenekoetan. Eremu horiek adierazitako eraikinak 
berreraikitzea ahalbidetuko dute, dokumentazio grafikoan eta aprobetxamendu-
koadroetan horietako bakoitzerako jasotako zehaztapenen arabera, eta, aldi berean, 
adierazitako jabari publikora eskualdatu ahal izango dira bide-zatiak. Hemen jarraian 
azaltzen diren ezaugarri-koadroek arautzen dute horien aprobetxamendua; hauetan, 
gehieneko azalera eraikigarriari eta eraiki beharreko etxebizitza-kopuruari dagozkien 
datuak gainditu ezin daitezkeen gehienekoak dira.

Eraberritu beharreko eraikinak

Hasierako egoera Antolamenduko Egoera
Eraik. 
Erref. Okup. Altuera Azl. Etx.Kop Okup. Altuera Azl. Etx.Kop. +Etx,Kop.

L-01 143 B + 2 572 6 141 B + 4 755 8 2
L-04 266 B 266 0 226 B + 4 1.142 8 8
L-05 152 B + 2 456 2 138 B + 3 588 3 1
L-07 160 B + 2 480 4 210 B + 4 1.090 8 4
L-08 130 B + 1 260 1 108 B + 3 480 3 2
L-09 99 B + 2 297 2 90 B + 4 486 4 2
L-11 305 B + 1 610 3 268 B + 3 1.063 9 2
L-12 187 B + 1 561 4 180 B + 3 762 6 2
L-13 166 B + 1 332 2 148 B + 3 787 6 4
L-14 357 B + 1 714 3 357 B + 3 1.482 9 6
L-17 152 B + 2 456 4 153 B + 3 538 6 2
L-31 187 B + 3 748 6 211 B + 3 871 6 0
L-32 218 B 218 0 243 B + 4 1.267 8 8
L-34 243 B + 1 517 0 243 B + 4 1.442 0 0
L-35 52 B + 2 456 4 152 B + 3 608 6 2
L-36 172 B + 1 344 1 120 B + 2 406 2 1
L-37 353 B + 1 433 1 353 B + 3 1.148 6 5
L-38 436 B + 2 1.485 0 306 B + 3 1.485 0 0
Etxebizitzak guztira 43 98 55

Guztira, honako esku-hartze hauek gauzatu dira: L-04; L-07; L-08; L-09; L-13; L-17; L-32; 
L-35. Guztira 32 etxebizitza berri inguru dira.
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Eremu bakoitzean dauden “antolamenduaren barruan dauden” gainerako eraikinek 
egungo eraikigarritasunari eutsiko diote, eta, desagertuz gero, lehengo eraikina berritu 
ahal izango da, hirigintza-parametro berberak dituen beste eraikin baten bidez.

“Erregimen toleratuko eraikin” gisa adierazitako eraikin jakin batzuetan, Butroe ibaiaren 
ibilgua hiri-eremutik igarotzean garbi okupatzeagatik adierazitakoak, egitura finkatzeko 
obrak soilik egin ahal izango dituzte, kontserbazio-obra zorrotzez gain, eta debekatuta 
egongo dira berreraikitze-lanak, bai eta berregituratze- eta eraberritze-lanak ere.

Bestalde, proposatu ziren Jarduketa-Unitateak honako hauek izan ziren:

Izendapena Azal. guztira Aprob. 
Koef. Etxb.max. Etxb. ext. Etxb. 

berriak. Viv.nuevas

U-01 Olerkari 9.608 10.056 1.04 74 1 73 + 5
U-03 Lauaxeta 693 854 1.23   6 2 4
U-06 Pelotari 2.018   2.585 1.28 24 1 23
U-07 Okintoki 1.459 1.944 1.33 16 6 10
U-14 Villa Luisa 14.420 18.490 1.28 132 7 129
U-16 Goletas 3.419 4.138 1.21 32 0 32
U-22 Andra Mari 4.635 4.633 0.99 30 6 24
U-28 Kaiero 2.159 2.841 1.31 22 3 19
U-29 Garraketas 4.129 3.000 0.73 24 1 23
U-30 Elorduigoitia 1.024 1.368 1.33 9 2 7
U-31 Berteiz 2.555 2.946 1.15 20 1 19
U-32 Loradi 1.231 1.339 1.08 9 1 8
U-33 GamizBidea 5.895 4.613 0.78 39 4 35
U-36 Aritz Bidea 7.169 8.328 1.16 52 0 52
Guztira 60.414 17.652 493 35 458

Aurreikusitako esku-hartze guztietatik, honako hauek gauzatu dira:

• U-01 Olerkari (Arau Subsidiarioen 5. aldaketa).
• U-03 Lauaxeta (Arau Subsidiarioen 13. aldaketa).
• U-06. Pelotari.
• U-07 Okintoki (Arau Subsidiarioen 25. aldaketa);
• U-14 Villa Luisa.
• U-16 Goieta.
• U-22 Andra Mari (Arau Subsidiarioen 32. aldaketa);
• U-29 Garraketa.
• U-33 Gamiz bidea
• U-36 Aritz Bidea.

Ondoren, honako Jarduketa-Unitate hauek gauzatu dira aldaketen ondorioz:

• U-38 Ospitaleko asiloa (Arau Subsidiarioen 4. aldaketa);
• U-39 Olalde (Arau Subsidiarioen 9. aldaketa);
• U-40 Errementari (Arau Subsidiarioen 15. aldaketa).

b) Larrauriko hirigunea.

Larrauriko hirigunearen eremua hartzen zen halakotzat. Momentu haietan, hiri-egitura 
hasiberri bat zuela esan liteke, Bermeorako irteerako errepidearen bi ertzetako eraikinekin 
bat zetorrena, Asiloko eraikinak eta plaza gisa erabilitako zuhaiztia barne.
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Larraurin bi Jarduketa-Unitate baino ez dira proposatzen.

Izendapena Azal. guztira. Aprob. Koef. Etxb.max. Etxb. ext. Etxb. berriak.
U-34 Larrauri-1 2.604 1.900 0.73 12 0 12
U-35 Larrauri-2 2.288 1.900 0.84 12 0 12
Guztira 4.892 3.800 24 0 24

Bi Jarduketa-Unitateak garatu dira.

Mungiako eta Larrauriko bi hiriguneetan, hiri-lurzoru finkatuan eraikin berri batzuk 
proposatzen ziren, N letrarekin identifikatzen zirenak, guztira 18.991 m2 hartzen 
zituztenak, eta guztira 74.822 m2-ko aprobetxamendua ematen zitzaienak, guztira 549 
etxebizitzatarako.

10 
 

b) Casco urbano de Larrauri. 
 
Se reconocía como tal la zona del núcleo de Larrauri, que se podría considerar dotado en esos 
momentos de una incipiente estructura urbana, que se correspondía con las edificaciones sitas 
a ambas márgenes de la carretera de salida hacia Bermeo, comprendiendo las edificaciones del 
Asilo, y el espacio arbolado usado como plaza. 
 
En Larrauri solo se proponen dos Unidades de Actuación. 

Identificación  Superftotal.. Aprov.  Coef.  Viv máxViv.ext   Viv. nuevas 

U-34 Larrauri-1   2.604   1.900  0.73  12  0   12 

U-35 Larrauri-2   2.288   1.900 0.84  12  0   12 
 
Total   4.892             3.800  24 0             24 
 

Ambas Unidades de Actuación se han desarrollado.  

En los dos cascos urbanos, de Mungia propiamente dicho y de Larrauri se proponían una 
serie de nuevos edificios en el suelo urbano consolidado que se identificaban con la 
letra N, que ocupaban un total de 18.991 m2, y a los que se le otorgaba un total 
74.822 m2 de aprovechamiento total, para un total 549 viviendas.  
 

 
 
De estas propuestas han llegado a materializarse las siguientes: 
 
• N-01(5º Mod NNSS). 
• N-03(13º Mod NNSS). 
• N-05. 
• N-06 (25º Mod NNSS). 

Proposamen horietatik, honako hauek gauzatu dira:

• N-01 (Arau Subsidiarioen 5. aldaketa).
• N-03 (Arau Subsidiarioen 13. aldaketa).
• N-05.
• N-06 (Arau Subsidiarioen 25. aldaketa).
• N-08.
• N-26.
• N-44.
• N-73.
• N-74.
• N-75.
• N-79 (Arau Subsidiarioen 5. aldaketa).
• N-80 (Arau Subsidiarioen 5. aldaketa).
• N-81 (Arau Subsidiarioen 5. aldaketa).
• N-82.
• N-83.
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• N-84.
• N-85 (Arau Subsidiarioen 32. aldaketa).
• N-87.
• N-88.
• N-89.
• N-90.
• N-91.
• N-92.
• N-93.
• N-94.
• N-95.
• N-96.
• N-97.
• N-98.

Ondoren, aldaketen edo garapen-plangintzaren ondorioz, honako hauek gauzatu dituzte:

• N-99 (Arau Subsidiarioen 4. aldaketa).
• N-100 (Arau Subsidiarioen 4. aldaketa).
• N-101 (Arau Subsidiarioen 9. aldaketa).
• N-102 (Arau Subsidiarioen 9. aldaketa).
• N-103 (Arau Subsidiarioen 9. aldaketa).
• N-104 (Arau Subsidiarioen 9. aldaketa).
• N-105 (Arau Subsidiarioen 9. aldaketa).
• N-106 (Arau Subsidiarioen 9. aldaketa).
• N-107 (Arau Subsidiarioen 9. aldaketa).
• N-108 (Arau Subsidiarioen 9. aldaketa).
• SZ-R (Errementari Plan Partziala).
• SZ-R1 (Errementari Plan Partziala).
• SZ-R2 (Errementari Plan Partziala).

c) Larrabizkerreko eremu finkatua.

Larrabizker muinoa familia bakarreko eraikinek kolonizatu zuten pixkanaka denboran 
zehar, orduan, erdi eraikita zegoelarik. Eremua berrikusten zuten Arau Subsidiarioetan 
Lurzoru Urbanizagarritzat jotzen zen, eta bertan integratuta geratzen dira lehendik 
zeuden eraikinak. Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren arabera, horrek kudeaketa-arazoak 
zekartzan; izan ere, lehendik zeuden eraikinei karga batzuk eragiten zizkien, eta “karga 
horiek bere gain hartu behar zituzten (zati batean, behintzat) bere garaian lizentziak lortu 
zituzten eraikinek, batez ere aurreko araudiekin bat etorriz denbora gehien gauzatuta 
zeramatenek”. Beraz, lekua bi lurzoru-motatan banatzea proposatu zen: hirikoa, hau da, 
gauzatutako eraikuntzak finkatutakoa; eta Urbanizatzeko egokia, hutsik dagoen lurzoruak 
osatua, edo egindako eraikuntzei lotutako partzelen zatiak, eremuaren azpiegiturak 
egikaritzeko azalera beharrezkoa dutenak. Hala ere, garai hartako biztanleak ez ziren 
salbuesten urbanizazio-prozesuari egotz dakizkiokeen karga jakin batzuetatik; izan ere, 
Urbanizatzeko Gai gisa sailkatutako arearen antolamenduarekin batera, hiri-eremu 
gisa sailkatutako eremuaren antolamendua osatzea proposatzen zen, azpiegiturak eta 
zerbitzuak koordinatuz eta hiri-lurzoruaren urbanizazio-obren kostua azken hori okupatzen 
zutenen artean proportzionalki banatuz.
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Eremu honetako hiri-lurzorurako Barne Eraldaketarako Plan Berezi bat egitea proposatu 
zen, honako zehaztapen hauekin:

• Lurzati garbi eraikigarriaren gutxieneko azalera: 1.000 m2.
• Lurzati garbi eraikigarriaren gutxieneko zabalera: 20 metro.
• Lurzati garbi eraikigarriaren gehieneko okupazioa: %20.
• Gehieneko aprobetxamendua: 0,25 m2/m2.
• Gehieneko altuera eraikigarria: 8,0 metro.
• Gailurraren gehieneko altuera: 11,0 metro.
• Gehieneko solairu kopurua: ES + B + E + Es.
• Lerrokadurak: BEPBn zehaztu beharrekoak.
• Lurzati garbiaren mugekiko gutxieneko tartea: BEPBn zehaztu beharrekoa.
• Bide publikoekiko gutxieneko tartea: BEPBn zehaztu beharrekoa.

Erabilerak:

Nagusiak, nahitaezkoak

• Bizitegikoak (familia bakarrekoak eta bi familiakoak), gutxienez eraiki daitekeen 
aprobetxamendu osoaren %70.

• Titulartasun publikoko azpiegiturak (bideak).

Baimendutako nagusiak

• Kirol-ekipamendua.
• Administrazio-zerbitzuak. Aprobetxamendu eraikigarri osoaren %10 arte

d) Landa Kluba.

Laukarizen dagoen “Monte Berriaga” edo “la Bilbaína” eremua da, 320 ha-koa gutxi 
gorabehera. Gune tradizionalak erabat bereizita, aurreko planeamenduen herentzia bat 
zen, eta errespetatu egiten da, aldaketa txikiak salbu; izan ere, lurzoru-pakete garrantzitsu 
bat zen, familia bakarreko etxebizitzetarako eta ekipamendu pribatuetarako. Ordurako 
arazoak zituen oinarrizko hiri-azpiegiturekin, batez ere uraren ziklo integralarekin zerikusia 
zutenekin.

e) Zabalondoko eremu isolatua.

Zabalondoko industrialdearen ondoan dagoen bizitegi-eremu txiki bat da, eta industria-
enpresek inguruan etxebizitzak eraikitzea da haren jatorria. Honen mantentzea besterik 
ez zen proposatzen.

Hiri-lurzoru industriala. Izaera desberdineko 33 eremu identifikatzen dira guztira, 74 
hektareako azalera hartzen dutenak. Eremu horietarako, “erabilera berrien proposamenei 
erreparatu beharko zaiela” esaten da, Mungiarako aurreikusten den tertziarizazio-ideiarekin bat 
etorriz, Eskualdeko buru gisa. SI bezala identifikatzen dira.

Horien gainean obra berriak egin aurretik, Barne Eraldaketarako Plan Berezi bana 
egin behar dela ezartzen da, eremu bakoitzerako, bide-trazadura eta bolumen eraikigarrien 
antolamendua modu orokorrean jasoko dituena. Eta esaten da mugakideak diren Lurzoru 
Urbanizagarrien sektoreetako Plan Partzialekin koordinatu behar direla. 
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Aurreikusitako plan berezietako bat ere ez da formulatu, baina horrek ez du esan nahi 
lurzoru horietan mota askotako jarduketarik egin ez denik, batez ere eraikitako jarduerak eta 
azalerak handitu egin baitira.

Esparruak hiru eremutan taldekatzen dira, funtsean beren desberdintasun tipo-
morfologikoengatik:

a)  Industriako Hiri-Lurzoru Orokorra.

Eremu horretan sartzen dira hiri-lurzoru industrial gehienak. Honako hauek dira 
dokumentazio grafikoan identifikatutako lurzoruak: SI-01, SI-02, SI-03, SI-04, SI-04a, SI-
04b, SI-04c, SI-05, SI-06,SI-07, SI-08, SI-10, SI-13, SI-14, SI-15, SI-16, SI-17, SI-18, SI-19, 
SI-20,SI-21, SI-22, SI-23, SI-24, SI-25, SI-26, SI-27, SI-28 eta SI-29.

Hauek dira oinarrizko hirigintza-parametroak:

• Lurzati garbi eraikigarriaren gutxieneko azalera: 400 m2.
• Lurzati garbi eraikigarriaren gutxieneko zabalera: 10 metro.
• Industria-eremuko azalera gordinaren gaineko industria-lurzati garbiaren gehieneko 

azalera % 80tik % 70era bitartekoa da. Eta lurzatiaren gaineko gehieneko okupazioa, 
% 40 eta % 80 artekoa.

• Gehieneko aprobetxamendua: 0,85 m2/m2.
• Gehieneko eraikigarritasuna bolumenean: 6 m3/m2.
• Gehieneko altuera eraikigarria: 10 metro. Produkzio-prozesurako beharrezkoak 

diren elementuak izan ezik:
• Gailurraren gehieneko altuera: 12 metro. Produkzio-prozesurako beharrezkoak 

diren elementuak izan ezik.
• Gehieneko solairu kopurua: S + B + 2.
• Lurzati garbiaren mugatik gutxieneko tartea: 4 metro. Eraikinaren garaieraren erdia, 

gutxienez.
• Bide publikoekiko gutxieneko tartea: 8 metro.
• Nahitaezko erabilera nagusiak: produkzio industriala eta etxebizitzarekin 

bateraezina den biltegiratzea). Gutxienez, aprobetxamendu eraikigarri osoaren % 
60, eta titulartasun publikoko bide-azpiegiturak.

• Erabilera nagusi baimenduak: Bulegoak (eraikinaren aprobetxamendu osoaren % 10 
gehienez), kirol- eta jolas-ekipamenduak (gehienez, aprobetxamendu eraikigarriaren 
% 10) eta administrazio- eta hiri-zerbitzuak (gehienez, aprobetxamendu 
eraikigarriaren % 10).

b) Mugatutako Hiri-Lurzoru Industriala 1

Eremu bakar bati dagokio: SI-30. Hona hemen oinarrizko hirigintza-parametroak:

• Lurzati garbi eraikigarriaren gutxieneko azalera: 400 m2.
• Lurzati garbi eraikigarriaren gutxieneko zabalera: 10 metro.
• Industria-eremuko azalera gordinaren gaineko industria-lurzati garbiaren gehieneko 

azalera: %40.
• Gehieneko aprobetxamendua: 0,60 m2/m2.
• Gehieneko eraikigarritasuna bolumenean: 4 m3/m2.
• Gehieneko altuera eraikigarria: 10 metro. Produkzio-prozesurako beharrezkoak 

diren elementuak izan ezik:
• Gailurraren gehieneko altuera: 12 metro. Produkzio-prozesurako beharrezkoak 

diren elementuak izan ezik.
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• Gehieneko solairu kopurua: S + B + 2.
• Lurzati garbiaren mugatik gutxieneko tartea: 4 metro. Eraikinaren garaieraren erdia, 

gutxienez.
• Bide publikoekiko gutxieneko tartea: 8 metro.
• Nahitaezko erabilera nagusiak: produkzio industriala eta etxebizitzarekin bateraezina 

den biltegiratzea). Gutxienez, aprobetxamendu eraikigarri osoaren % 60, espazio 
libreak (% 25) eta titulartasun publikoko bide-azpiegiturak.

• Erabilera nagusi baimenduak: Bulegoak (eraikinaren aprobetxamendu osoaren %10 
gehienez), kirol- eta jolas-ekipamenduak (gehienez, aprobetxamendu eraikigarriaren 
% 10) eta administrazio- eta hiri-zerbitzuak (gehienez, aprobetxamendu 
eraikigarriaren % 10).

c) Mugatutako Hiri-Lurzoru Industriala 2. 

Dokumentazio grafikoan SI-11, SI-12 eta SI-31 gisa identifikatutako lurzoruei dagokie.

Horietarako, arau bakar gisa ezartzen da kalifikazio horrek baldintzatutako lurzoruetan 
Hiri Antolaketako Arauen berrikuspena egiten ez den bitartean, egungo erabilerak 
toleratuak izango direla eta ez dela baimenduko egungoarekin alderatuta hirigintza-
aprobetxamendua handitzea, hirugarren sektoreko, ekipamenduko edo zerbitzuetako 
erabileretako edozeini zuzendutako erabilera-aldaketak baimenduz. Arau Subsidiarioak 
onartzen diren unean dauden eraikinak antolamenduaren barruan sartuko dira ondorio 
guztietarako, eta horiek mantentzeko eta finkatzeko behar diren obrak baimenduko dira, 
eta debekatuta geratuko dira egungo aprobetxamendua handitzen dutenak.

SISTEMA OROKORRAK  

a) Komunikazioen Sistema

Bide-komunikazioen sistemari buruzko proposamenik garrantzitsuena Derio-Mungia eta 
Mungia-Bermeo autobidearen trazadurak igaro behar zuen kanala erreserbatzea da. 
Proiektu horiek Bizkaiko Foru Aldundiak idazten zituen. Proposamen horri esker, Mungiako 
hiriguneko erdigunetik zirkulatzen zuen trafiko handia desbidera zitekeen. Horretarako, 
Zabalondo ingurutik Gernikarako irteerako errepideraino behar den kanala gordetzen 
da, Bilborekin lotzen duen bidea bikoizteko. Halaber, Bermeorekiko komunikazioaren 
ordezko trazadura-proposamen bat islatzen da, eragin nabarmenena hirigintza-
antolamenduan duena, Larrauriko saihesbidean, zeina, era berean, lurzoru-erreserba 
gisa jasotzen baita.

Erdigunearen bide-egituraketari dagokionez, iparraldeko eremuaren hiri-garapenei 
laguntzea proposatu zen, azoka-eremuaren atzean behar bezala lerrokatutako bide sortu 
berri batean. Mendebaldean, Ibaibide kalea luzatzen da Butroe ibaiaren gainean zubi 
berria egiteko proposamen baten bidez, eta asmoa da behar bezala lotzea estazioa 
deritzon eremua hiriguneko eremu finkatuenekin eta ibaiaren eskuineko ertzean ezarri 
berri direnekin.

b) Espazio Libreen Sistema.

Espazio libreen sistema orokorra osatzen zuten parkeak Torrebillelakoa (11.879 m2) eta 
Uriguenekoa (24.308 m2) ziren, eta bi eremu berrirekin osatzea proposatzen da, orduko 
5 m2/biztanleko gutxieneko legezko estandarra lortu arte:
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• Loradi inguruan, dauden industria-establezimenduen iparraldeko bizitegi-eremua 
errematatzen duen hiri-bidearen artean, eta, aldi berean, bi jarduerak babesteko 
edo bereizteko berdegunearen funtzioa betetzen du. 12.900 m2-ko azalera du.

• Basozabalen, Torrebillela parkearen eta Butroe ibairako proposatutako 
ubideratzearen artean. Proposatutako azalera 58.000 m2-koa da.

Horrela, espazio libreen sistema orokorraren azalera 107.087 m2-koa da, hau da, 5,34 m2/
biztanleko estandarra.

c) Ibai-ibilguen sistema

Halakotzat hartzen dira udalerrian dauden ibaiak, errekak eta gainazaleko gainerako ibai-
ibilguak.

Butroe ibaia bere garaian Espainiako Iparraldeko Konfederazio Hidrografikoak idatzitako 
Bideratzeko Planean jasotako proposamenak jasoz marrazten da, eta Gobernu 
Autonomoak idatzitako Uholdeak Prebenitzeko Planari erantzunez. Azterlan hori zabaltze 
aldera, proposamen alternatibo bakarra egin da: ibilguaren saihesbide bat Basozabal 
aldean, ibaia eremu horretatik urruntzeko, eta Torrebillela aldeko eraginak murrizteko, 
bereziki.

Atxuri errekaren ibilgua ere zuzendu egiten da azken zatian, ibilbidea nabarmen laburtuz, 
Estazioa auzoaren eremuan uren eragina murrizteko asmoarekin, bi ur-ibilguak lotzeko 
baldintzak hobetuz.

Larrauri errekan Belakoko Industria-Sektoretik igarotzerakoan aurreikusita zegoen 
ubideratzea jasotzen da.

d) Komunitate-ekipamenduko Sistema.

Arau Subsidiarioetan udalerrian dauden ekipamendu komunitarioak, publikoak eta 
pribatuak azaltzen dira:

Hiri-lurzoruan:

• Udaletxea.
• Telefonica.
• Berteiz hilerria.
• Azoka.
• Abere-azoka.
• Zaharren egoitza.
• Anbulatorioa.
• Liburutegia.
• Torrabillela Kultur Etxea.
• Gurutze Gorria.
• Santa Maria L.H.
• Autobusen geltokia.
• Larrauriko Zaharren Egoitza.
• Larrauriko Erlijio Elkartea.
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Lurzoru urbanizaezinean:

• Markaidako hilerria.
• Azokako zerbitzu-eremua, lehendik dagoen azoka handitzea proposatzen duena, 

15.000 m2-ko azalerarekin.
• Garellano 45. infanteriako erregimentuko Soietxeko instalazio militarrak.
• Larramendi ikastola (ekipamendu pribatua).

e) Azpiegituren Sistemak.

Azpiegitura-instalazio orokorretarako lurzoru-erreserbei dagokienean, nahikotzat jotzen 
ziren garai hartan xede horretarako erabiltzen ziren azalerak, ondoren aipatutako hauek 
osatzen zituztenak:

• Larrabizkerreko Ur-Biltegia.
• Belakoko Iberdrolaren Transformazio Estazioa.
• Portume-Hondakin Solidoak Tratatzeko Estazioa.
• Uren Araztegia.

5.2. 1996KO PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETAK

Behin betiko onartu zenetik, indarrean dauden Plangintzako Arau Subsidiarioek honako 
berrikuntza hauek izan dituzte, unean uneko aldaketen ezaugarriekin:

• Arau Subsidiarioen 1. aldaketa, Lurzoru Urbanizaezinean nekazaritzako ustiategietarako 
eraikuntzak eraikitzeko hirigintza-lizentziak emateko arau erregulatzailea gehitzen 
duena, abenduaren 3ko 830/1996 Foru Aginduaren bidez behin betiko onartua (1996-12-
24ko BAO, 248. zk.).

• Arau Subsidiarioen 2. aldaketa, SI-13 Egikaritze-Unitateari buruzkoa, maiatzaren 19ko 
283l/1998 Foru Aginduaren bidez onartua (1998-06-10eko BAO, 108. zk.).

• Arau Subsidiarioen 3. aldaketa, Bizitegi-Lurzoru Orokorraren «A» arauari dagokiona, 
abuztuaren 26ko 529/1998 Foru Aginduaren bidez behin betiko onartua (1998-09-11ko 
BAO, 174. zk.).

• Arau Subsidiarioen 4. aldaketa, Asilo-Hospital San José Fundazioaren Elorduigoitia kalean 
dauden lursail batzuei buruzkoa, otsailaren 22ko 102/1999 Foru Aginduaren bidez behin 
betiko onartua (1999-03-11ko BAO, 48. zk.).

• Arau Subsidiarioen 5. aldaketa, Lauaxeta Olerkari U-01 Egikaritze Unitateari buruzkoa, 
ekainaren 2ko 343/1999 Foru Aginduaren bidez behin betiko onartua (1999-06-24ko BAO, 
119. zk.). Ondoren, Birpartzelazio Proiektu bat, Xehetasun Azterlan bat eta Urbanizazio 
Proiektu bat onartu ziren.

• Arau Subsidiarioen 6. aldaketa, Zubiaga kaleko 12 zenbakiko orubeari buruzkoa, 
uztailaren 2ko 429/1999 Foru Aginduaren bidez behin betiko onartua (1999-07-20ko BAO, 
137. zk.).

• Arau Subsidiarioen 7. aldaketa, Larrauri auzoko Landaluzena etxeari buruzkoa, 514/2000 
Foru Aginduaren bidez behin betiko onartua (2000-01-18ko BAO, 200. zk.).
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• Arau Subsidiarioen 8. aldaketa, BI-3715 errepidean lursail batzuk birkalifikatzeari 
buruzkoa, beilatokirako ekipamendu bat instalatu ahal izateko. Behin betiko onartu zen 
urtarrilaren 19ko 66/2001 Foru Aginduaren bidez (2002-04-10eko BAO, 71. zk.), eta urriaren 
24ko 1589/2006 Foru Aginduaren bidez baliogabetu zen (2006-11-10eko BAO, 215. zk.), 
Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien Salak 2236/2003 kasazio-errekurtsoan 
emandako epaia betearazteko. Errekurtso hori Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak 2003ko urtarrilaren 21ean emandako 
epaiaren aurka formalizatu zen. Epai hori 1296/01-2 zenbakidun administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoan eman zen, Mungiako Arau Subsidiarioen aldaketa behin betiko onartu 
zuen urtarrilaren 19ko 66/2001 Foru Aginduaren aurka. Bilbo-Bermeo errepideko 14,500 
p.k.-an «Beilatokia».

• Arau Subsidiarioen 9. aldaketa, SI-12 Industria-Egikaritze-Unitatearen U-39 Egikaritze 
Unitatea, (Olalde) Bizitegirako Hiri-Lurzoru gisa birkalifikatzeko, behin betiko onartua 
abuztuaren 20ko 533/2001 Foru Aginduaren bidez (2001-12-13ko BAO, 238. zk.).

• Arau Subsidiarioen 10. aldaketa, partzela bat Hezkuntza Sistema Orokor gisa 
birkalifikatzeko. Behin betiko onartu zen abenduaren 11ko 780/2001 Foru Aginduaren 
bidez (2002-01-02ko BAO, 1. zk.).

• Arau Subsidiarioen 11. aldaketa, Gizarte-Etxearen eremuan Berriaga mendiko dentsitate 
txikiko bizitegi-lurzoruari buruzkoa, abuztuaren 13ko 523/2002 Foru Aginduaren bidez 
behin betiko onartua (2003-03-18ko BAO, 53. zk.).

• Arau Subsidiarioen 12. aldaketa, Berriaga Mendiko Urbanizazioari buruzko Ordenantzen 
3., 6. eta 10. artikuluei dagokiena, irailaren 10eko 537/2002 Foru Aginduaren bidez behin 
betiko onartua (2003-01-31ko BAO, 21. zk.).

• Arau Subsidiarioen 13. aldaketa, U – 03 “Lauaxeta” egikaritze-unitatea ezabatzeari eta 
eremua berrantolatzeari buruzkoa, inposatutako eraikin berri baten konfigurazioaren 
bidez. Behin betiko onartu zen martxoaren 24ko 265/2003 Foru Aginduaren bidez (2003-
06-27ko BAO, 122. zk.).

• Arau Subsidiarioen 14. aldaketa, BI-2121 errepidea hobetzeko eta egokitzeko. Behin 
betiko onartu zen maiatzaren 5eko 352/2003 Foru Aginduaren bidez (2003-10-28ko BAO, 
206. zk.).

• Arau Subsidiarioen 15. aldaketa, Eusko Legebiltzarraren ekainaren 30eko 17/1994 Legera 
egokitzeko. Lege hori etxebizitzaren arloko presako neurriei eta hirigintza-plangintzako 
eta -kudeaketako tresnak izapidetzeari buruzkoa da (gaur egun indargabetutako 
xedapena), eta maiatzaren 14ko 380/2003 Foru Aginduaren bidez onartu zen behin betiko 
(2003-06-06ko BAO, 107 zk.).

• Arau Subsidiarioen 16. aldaketa, Trobika kaleko 15. zenbakian dagoen eraikinari 
buruzkoa, martxoaren 17ko 496/2004 Foru Aginduaren bidez behin betiko onartua (2004-
05-31ko BAO, 102 zk.).      

• Arau Subsidiarioen 17. aldaketa, Ibaibide kaleko 2. zenbakian dagoen eraikinari buruzkoa. 
Apirilaren 3ko 675/2004 Foru Aginduaren bidez onartu zen behin betiko (2004-05-20ko 
BAO, 95.zk.).

• Arau Subsidiarioen 18. aldaketa, Bentades Fundazioko Eremurako (Bentades Ikastetxea), 
urtarrilaren 28ko 148/2005 Foru Aginduaren bidez behin betiko onartu zena (2005-03-
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01eko BAO, 41. zk.). Ondoren, Bentades Fundazioko Irakaskuntza Ekipamenduko Alorreko 
Plan Berezi bat onartu zen (2018-09-12ko BAO, 180. zk.), “Fundación Escuela Bentades” 
Eraikinaren Xehetasun-Azterketa bat (2012-04-12ko BAO, 70. zk.), eta baita Plan 
Bereziaren aldaketa puntual bat ere, sestra azpian hezkuntza-instalazioen mendekotasun 
eta zuzkidura osagarri batzuk ezarri ahal izateko.

• Arau Subsidiarioen 19. aldaketa, SI-8 «Goimar» hiri-lurzoru industrialaren eremua 
handitzeko. Aldaketa hori behin betiko onartu zen urtarrilaren 31ko 184/2006 Foru 
Aginduaren bidez (30. zk.ko BAOren eranskina, 2006-02-13koa).

• Arau Subsidiarioen 20. aldaketa, Belako Industrialdea handitzeko. Urtarrilaren 30eko 
152/2006 Foru Aginduaren bidez onartu zen behin betiko (2006-02-15eko BAO, 32. zk.).

• Arau Subsidiarioen 21. aldaketa, Larrabizker Bizitegi-Eremuari buruzkoa, maiatzaren 
12ko 878/2006 Foru Aginduaren bidez behin betiko onartua (2006-05-30eko BAO, 102. 
zk.).

• Arau Subsidiarioen 22. aldaketa, Laukarizko eskolak handitzeko. Aldaketa hori urriaren 
6ko 1530/2006 Foru Aginduaren bidez onartu zen behin betiko (2006-11-08ko BAO, 213. 
zk.).

• Arau Subsidiarioen 23. aldaketa, Butroe ibaia egokitzeari buruzkoa, azaroaren 15eko 
1724/2006 Foru Aginduaren bidez behin betiko onartua (2006-11-30eko BAO, 229 zk.).

• Arau Subsidiarioen 24. aldaketa, “Sociedad Bilbainaren Club de Campo” hiri-lurzoruaren 
mugaketa egokitzeko. Behin betiko onartu zen otsailaren 8ko 210/2007 Foru Aginduaren 
bidez (2007-02-16ko BAO, 34. zk.).

• Arau Subsidiarioen 25. aldaketa, U-07 “Okintoki” Egikaritze-Unitateari buruzkoa, 
otsailaren 8ko 216/2007 Foru Aginduaren bidez behin betiko onartua (2007-02-22ko BAO, 
38. ). Ondoren, Urbanizatzeko Jarduketa-Programa bat, Birpartzelazio-Proiektu bat eta 
Urbanizazio-Proiektu bat onartu ziren.

• Arau Subsidiarioen 26. aldaketa, beheko solairuak bizitegi-eraikinetan erabiltzeari 
buruzkoa, Udalak 07-12-18an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez behin 
betiko onartua (2008-02-13ko BAO, 31. zk.).

• Arau Subsidiarioen 27. aldaketa, L-04 birmoldatu beharreko eraikinerako, Udalak 08-04-
29an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez behin betiko onartua (2008-
05-28ko BAO, 101. zk.).

• Arau Subsidiarioen 28. aldaketa, «Arrotxikito» eremua (Trobika aldea) Industria 
Urbanizatzeko Lurzoru Gai gisa birsailkatzeko. Behin betiko onartu zen ekainaren 
26ko 696/2008 Foru Aginduaren bidez (2008-09-25eko BAO, 184. zk.). Sektorearen 
Plan Partziala ere 2008an onartu zen (2009-03-13ko BAO, 50. zk.), baita Urbanizatzeko 
Jarduketa-Programa (2009-01-20ko BAO, 12. zk.) eta Birpartzelazio-Proiektua ere (2010-
03-09ko BAO, 46. zk.). 

• Arau Subsidiarioen 29. aldaketa, SI-11 Industria-Lurzoruko Lurrak U-41 M.E.S.A. Bizitegi-
Lurzoru gisa birkalifikatzeko. Behin betiko onartu zen abuztuaren 18ko 853/2008 Foru 
Aginduaren bidez (2008-10-21eko BAO, 202. zk.). Hiri Antolamenduko Plan Berezia 
behin betiko onartu zen Udalak 2012ko urriaren 30ean egindako osoko bilkuran 
hartutako erabakiaren bidez. Urbanizatzeko Jarduketa Programa 2020ko irailaren 15eko 
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Alkatetzaren Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, eta 2020eko irailaren 25eko 
185. zenbakiko BAOn argitaratu zen.

• Arau Subsidiarioen 30. aldaketa, Olaldeko Bizitegirako Hiri-Lurzoruko U-39 egikaritze-
unitateari buruzkoa, Udalak 08-07-29an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren 
bidez behin betiko onartua (2008-09-22ko BAO, 181. zk.). Esparru berari buruzko 9. 
aldaketa egin zen, 2001ean onartua. 

• Arau Subsidiarioen 31. aldaketa, hiri-lurzoru industrialetan T-2-R hirugarren erabilera, 
txikizkako merkataritza eta jatetxea baimentzeko. Behin betiko onartu zen, Udalak 08-
07-29an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez (2008-09-22ko BAO, 181. 
zk.).

• Arau Subsidiarioen 32. aldaketa, U-22 “Andra Mari” Egikaritze-Unitaterako, Udalak 09-02-
24an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez behin betiko onartua (2009-07-
28ko BAO, 142. zk.). Ondoren, Antolamendurako Plan Berezi bat, Birpartzelazio-Proiektu 
bat eta Urbanizazio-Proiektu bat ere onartu ziren.

• Arau Subsidiarioen 32bis. aldaketa, Lurzoru Urbanizaezin Orokorraren “L” Arauari 
buruzkoa, Udalak 09-07-28an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez behin 
betiko onartua (2009-09-17ko BAO, 178. zk.).

• Arau Subsidiarioen 33. aldaketa “Larrabizker” Dentsitate txikiko bizitegi-lurzoruko 
eremuari buruzkoa, Udalak 09-11-24an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren 
bidez behin betiko onartua (2013-03-08ko BAO, 48. zk.).

• Arau Subsidiarioen 34. aldaketa, eraikin eta instalazio industrialen gehieneko altuerari 
dagokion hirigintza-parametroari buruzkoa, Udalak 2010eko apirilaren 27an egindako 
osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez behin betiko onartua (2010-07-01eko BAO, 
124. zk.).

• Arau Subsidiarioen 35. aldaketa, “BelakoAtela” I-7 Industria-Sektoreari buruzkoa. 
Aldaketa hau behin betiko onartu zen Udalak 2010eko maiatzaren 26an egindako osoko 
bilkuran hartutako erabakiaren bidez (2010-11-16ko BAO, 220. zk.).

• Arau Subsidiarioen 36. aldaketa, R-3 Loradi Bizitegi-Sektorea handitzeko. Aldaketa 
hau behin betiko onartu zen Udalak 2011-09-27an egindako Osoko Bilkuran hartutako 
erabakiaren bidez (2011-12-09ko BAO, 233. zk.). Ondoren, R-3 Loradi bizitegi-sektorea 
izeneko Plan Partziala (2.a) onartu zen, Udalaren Osoko Bilkurak 2012-08-28an egindako 
bilkuran hartutako erabakiaren bidez (2012-09-24ko BAO, 184 zk.).

• Arau Subsidiarioen 37. aldaketa, SI-13 Egikaritze-Unitaterako; behin betiko onarpena 
apirilaren 24ko 288/2002 Foru Aginduaren bidez eten zen (2002-05-10eko BAO, 88. zk.).

• Arau Subsidiarioen 38. aldaketa, T.2 hirugarren sektoreko erabilera T.2 eta T.2-1 ataletan 
banatzean datzana; espedientea otsailaren 23ko 147/2001 Foru Aginduaren bidez itzuli 
zen, ez baitzen hirigintza-izaerako edukitzat hartu (2001-03-08ko BAO, 48. zk.).

• Arau Subsidiarioen 39. aldaketa, L-32 birmoldatu beharreko eraikinari buruzkoa, Udalak 
07-08-01ean egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez behin betiko onartua 
(2007-08-17ko BAO, 161. zk.).
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• Arau Subsidiarioen 40. aldaketa, Agirre Jauregia eraikinaren atzeko aldean erabilera 
publikoko espazio librearen zorupea birkalifikatzeko. Behin betiko onartu zen, Udalak 
07-11-27an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez (2008-04-25eko BAO, 
79. zk.).

• Arau Subsidiarioen 41. aldaketa, “Villa Tanger” eraikinari buruzkoa, Udalak 09-01-20an 
egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez behin betiko onartua (2009-03-26ko 
BAO, 58. zk.).

• Arau Subsidiarioen 42. aldaketa, Almirante Maxin-Itxaropena-Aita Elorriaga taldeari 
dagokiona. Aldaketa hau behin betiko onartu zen Udalak 2012ko ekainaren 26an egindako 
osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez.

• Arau Subsidiarioen 43. aldaketa, Bentades Ikastetxea handitzeko. Aldaketa hau behin 
betiko onartu zen Udalak 2018-12-20an egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren 
bidez (2019-19 02-05eko BAO, 25. zk.).

• Arau Subsidiarioen 44. Aldaketa Puntuala. Bizitegirako hiri lurzoruaren A arauaren 
aldaketa. Udalbatzak 22. urriaren 28an egindako bilkuran hartutako erabakia (2022-12-
09ko BAO, 233. zk.)
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IM.6/
2014AN HASIERAN ONARTUTAKO ANTOLAMENDU-
PLAN OROKORRAREN DOKUMENTUA

Hasiera batean onartutako HAPOren dokumentuaren Justifikazio Memorian, NNSS-97 
Arau Subsidiarioak Berrikusteko arrazoi nagusitzat jotzen da “lehendik dagoena berrantolatzeko 
aukera, dauden aukerazko lurzoruak aprobetxatuz eta udal-plangintza Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legera egokituz”. Eta 
hori guztia ikuspegi garaikide batekin, iraunkortasun-alderdiak integratzen dituena udalaren 
hirigintza-garapenean, Tokiko Agenda 21eko ekintzek eskatzen duten bezala.

Dokumentuan berariaz adierazten da berrikusten diren Arau Subsidiarioen indarraldian 
onartutako garapeneko hirigintza-dokumentuak errespetatzen direla, bai eta dagozkien 
kudeaketa-eremuetan amaitutako kargak eta onurak banatzeko prozedurak ere.

Proposatutako antolamenduaren helburu nagusiak honako hauek dira:

• Hiri-bilbea jarduketa estrategikoen bidez osatzea.
• Hiri-bilbean berdeguneak sartzea.
• Udalerriari askotariko etxebizitza-eskaintza ematea.
• Antolamendua egituratzen duten sistema orokorrak doan lortzea.
• Lurzoru urbanizaezina urbanizatze-prozesutik babestea;
• Mungiako ondare historikoa osatzen duten elementuak babestea.

6.1. LURZORUAREN SAILKAPENA. -

Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren sailkapenari dagokionez, hiriaren 
hazkundea dagoenaren gainean oinarritu behar dela planteatzen da. Horregatik, hirigune 
nagusiaren erdiguneak ahalik eta etxebizitza eta berdegune gehien hartzea planteatzen da, 
udalerriaren alderdirik adierazgarrienak galaraziko ez dituen oreka baten barruan. Horretarako, 
jarduketa txikiak proposatzen dira hiri-lurzoru finkatuan, eraikin eta erabilera zaharkituak 
ordezteko eta etxebizitza berriak eraikitzeko. Hala, proposatutako bizitegi-hazkundearen zatirik 
handiena etxebizitza kolektiboen tipologiari dagokio, bai eta bertan dauden altuerei ere; beheko 
solairuan ere bizitegi-erabilera du, eta pribatutasuna bermatzen duen lorategi partikularra du. 
Hiri-bilbea errematatzen duten 8 zuzkidura-jarduketa ere proposatzen dira. Gune nagusiko 
hiri-sare finkatua lurzoru urbanizagarriko bizitegi-sektore baten sailkapenarekin betetzen da. 
Sektore horrek Mungiako hirigunean jatorria duen olio-orbanean amaitzen du hazkundea: SUS-
1. Sarri bizitegi-sektorea.

Planean proposatzen diren etxebizitza berrien edukiera 2.115 etxebizitzakoa da guztira, 
eta horietatik 1.705 Arau Subsidiarioek aurreikusitako eremu eta zonetako etxebizitzak dira; 
gainerakoak garapen berrietan kokatuko lirateke. Dokumentuan aipatzen da proposatutako 
bizitegi-eskaintza gehiegizkoa izan daitekeela, baina lurralde-antolamenduko dokumentuek 
baimendutako gehieneko hazkundea planteatzearen aldeko apustua egiten dela (une 
horretan), merkatuak berak eta egoera ekonomikoak zehaztuko luketelakoan eremuen garapena, 
eta eskaintza eskariari egokitu eta arautuko luketelakoan.
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Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari dagokionez, Atxuriko eta Trobika-Belakoko 
hiri-bilbeak sektoretan banatutako lurzoru urbanizagarriko hiru sektore berriren bidez 
errematatzea da proposamenaren xedea: SUS-2. Trobika-Belako industrialdea; SUS-3. Atxuri 
industrialdea; eta SUS-4. Belako-Atela industriala. “Industriarako aukera” ematen duen lurzoru 
bat ere proiektatzen da, udalerriaren hego-mendebaldean, BI-631 errepidearen mendebaldean, 
baina, kasu honetan, Sektorizatu Gabeko kategoriarekin: SUNS-Zabalondo. Gainera, hiri-
lurzoru finkatuan industria-erabilera duten hiru jarduketa integratu proposatzen dira, eraikinak 
eta erabilera zaharkituak ordezteko.

Lurzoru urbanizagarriaren sektore berri bat ere proposatzen da, non erabilera nagusia 
ekipamenduarena izango den, bai udalerriari bai eskualde osoari zerbitzua emateko: SUS-5. 
Zubitzalde Ekipamendukoa.

Lurzoru Urbanizaezinari dagokionez, dokumentuaren xedea da garai hartan indarrean 
zeuden 1997ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan ezarritako antolamendu-kategoriak 
Plan Orokorrera eramatea. Honako hauek dira:

• Babes berezia. Kategoria honetan biltzen dira baso-masa autoktonoak, batasunaren 
lehentasunezko intereseko habitatak, Naturgune Garrantzitsuen Katalogo Irekian sartutako 
Sollube-Garbolako sakanak eta Butroe ibaiari lotutako hezeguneak.

• Ingurumen-hobekuntza. Baso degradatuen eremuak, sastraka-eremuak eta lurzoru 
marjinalak dira, baldin eta, barrualdean edo balio handiagoko eremuen ondoan 
egoteagatik, kalitate handiagoko eremuetarantz eboluzionatzea onuragarritzat jotzen 
bada.

• Basogintza. Bertan dauden baso-lurrak eta bere kokapenak baso-masa bihurtzea 
gomendagarri egiten duten lurrak hartzen ditu barne. Kategoria honetan baso-sistemen 
ekoizpen- eta babes-funtzioak nahasten dira.

• Nekazaritzako eta abeltzaintza eta landazabal eremua. Gaitasun agrologiko handiko 
lurzoruak biltzen ditu, hala nola kantauriar landazabaleko mosaikoak, lur ureztatuak edo 
baratze-erabilerak dituztenak, mahastiak eta nekazaritza estentsiboko eremuak, baita 
luberritutako lurzoruak ere, nekazaritzako eta abeltzaintzako errendimendu txikia badute. 
Balio estrategiko handiko nekazaritza eta abeltzaintzako azpikategoriak edo trantsizioko 
landa-paisaia izango dira.

• Lurrazaleko uren babesa. Ibaien eta erreken aldameneko lursailak dira, eta Ibaien eta 
Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak ezartzen dituen babes-mugak dituzte 
haien ibilguen bi aldeetan.

Gainera, HAPO berrian baldintza gainjarri batzuk sartzea proposatzen da, dauden 
antolamendu-kategoriari gainjarrita jardungo luketenak. Baldintza horiek mugatu egiten dute 
jarduera jakin batzuk antolamendu-kategorietan garatzeko modua, kasu bakoitzean dagoen 
arrisku motaren arabera. Proposatutako baldintzatzaile gainjarriak: akuiferoak kutsatzeko 
arriskua duten eremuak, higa daitezkeen edo higatzeko arriskua duten eremuak, eta urpean 
gera daitezkeen eremuak.

97ko Arau Subsidiarioetan Biztanlegune moduan hartzen diren guneetatik, Larrauri 
I gunea soilik mantentzen da, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legean xedatutakoa beteko duen bakarra baita. Eta Bizkaiko Landa Guneen Inbentarioan 
sartuta dagoen bakarra da.
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Dokumentuan bereziki aipamena egiten da proposamenak udalerrian gertatzen diren 
era askotako eraginekiko agertutako errespetuari buruz. Hauek dira garrantzitsuenak:

Batasunaren intereseko habitatetan eragina:

Eragin negatiboa aurreikusten da, aurreikusitako lurzoru berriek batasunaren intereseko 
habitatari eragiten baitiote batez ere: Altitude baxuko sega-belardi pobreak (kodea: 6510). Neurri 
txikiagoan kaltetzen dira habitat garrantzitsuenak, hala nola Alnus glutinosa eta Fraxinusexcelsior 
baso alubialak (kodea: 91EO*) eta belardi lehor erdinaturalak eta substratu karedunen gaineko 
sastrakadi-fazieak (Festuco-Brometalia) (orkidea garrantzitsuak dituzten parajeak) (kodea: 
6210*).

Zehazki:

• Zubitzalde SUS-5 sektorea (ekipamendua) altitude baxuko sega-belardi pobreen gainean 
garatzen da oso-osorik.

Jarduera ekonomikoetara bideratutako lurzoruak:

• SUS-2 Trobika-Belako ere altitude baxuko sega-belardi txiroen gainean garatzen da, nahiz 
eta azken horrek, hasieran planteatutakoaren aldean, okupazio-azalera txikiagoa izan; izan 
ere, azalera handia hartzen zuen ekialdean, erantsitako espazio libreetarako.

• SUS-3 Atxuri proiektuak altitude baxuko sega-belardi pobreei ere eragiten die, baina 
neurri txikiagoan, izan ere ingurune urbanizatuago batean aurkitzen da, dagoen bilbea 
osatuz.

• SUS-4 Belako-Atela programak habitat mota honengan bertan eragiten du azalera 
osoan (Altitude baxuko sega-belardi pobreak). Gainera, bere eskuinaldean, Mantzorrizko 
errekarekin muga egiten du. Erreka horretan, alubioi-Basoen garapen txikiak agertzen dira 
(lehentasunezko intereseko habitata da).

• Zabalondoko SUNS eremua bat dator belardi lehor erdi-naturalak eta kareharrizko 
substratuen gaineko sastrakadi-fazies izeneko habitat-orban batekin (Festuco-Brometalia), 
eta lehentasunezko intereskotzat jotzen da orkidea asko baldin badaude, eta, dirudienez, 
orkidea horiek ez baziren egiaztatu.

Bizitegirako proposatzen ziren lurzoruei dagokienez:

• Sarri SUS-1 sektore osoa Batasunaren intereseko habitatetan oinarritzen da, altitude 
baxuko sega-belardi pobreak izenekoetan.

HAPOk habitatengan eragin zuzena eta handia suposatzen du, garapen berriko sektore 
guztietan gertatzen baita.

Landaredian eragina:

Erasandako landare-komunitateek lotura estua dute lehen identifikatutako habitatekin; 
beraz, belardiak eta labore atlantikoak dira nagusiki.
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Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruetan eragina:

SUS-3 Atxuri Sektorean proposatutako industria-garapen berriak kutsatuta egon daitekeen 
leku bati eragiten dio. Beraz, 4/2015 Legean ezarritako zehaztapenak bete beharko lituzke, eta 
lurzoruaren kalitatearen adierazpena lortu garapena gaitu aurretik.

Uholde-arriskua:

Proposatutako lurzoru berriei dagokienez, Belako-Atela sektorearen industria-garapenean 
uholde-arriskuko orbanak identifikatu dira.

Lurzoruaren gaitasun agrologikoa:

Proposatutako garapenetako batzuk Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan 
Sektorialean Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintzako lurzorutzat hartzen 
diren lurzoruetan kokatzen dira, lurzoruaren gaitasun agrologiko potentzialean eragin negatibo 
nabarmena sortuz eta nekazaritza-ahalmena duen lurzoruaren kontsumo esanguratsua eraginez.

Zehazki,

• Zubitzalde SUS-5 sektorea oso-osorik garatzen da Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza 
eta Abeltzaintza gisa katalogatutako lurzoruan.

• SUS-3 Atxuri, SUS-4 Belako-Atela eta SUS-2 Trobika-Belako jarduera ekonomikoen 
sektoreek ere Balio Estrategiko Handiko Nekazaritzako eta Abeltzaintzako lurzoruak 
hartzen dituzte.

• Zabalondo sektorea baso-erabilerako lurzoruak eta Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza- 
eta Abeltzaintza-eremuak nahasten diren eremu batean dago.

• Sarri SUS-1 sektore osoa (bizitegirakoa) LPSak Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta 
Abeltzaintzakotzat jotzen dituen lurzoruetan ere oinarritzen da.

Beraz, esan daiteke proposatutako garapenek eragin zuzena dutela kokatuta dauden 
lurzoruen nekazaritza-ahalmen potentzialean.

6.2. ANTOLAMENDUA EGITURATZEN DUTEN SISTEMA OROKORRAK. 

Komunikazioen sistema. -

Bi bide berri proiektatu dira (SGVI-1 eta SGVI-2), zirkulazio-sistema perimetral bat 
osatu nahi dutenak, Lauaxeta Olerkari kaleko hiriguneko trafikoa murriztuz. Bi jarduketak 
hirigunearen iparraldean egingo dira. SGVI-1 bide berria Kaiero inguruan dago, eta SGVI-2 
ibilgailuen zirkulaziorako zubi berria da, oinezkoen zubia ordeztuko lukeena. Hiri-bilbea osatzeko, 
hirigunearen hegoaldean Errekatxu kalea eta Atzekaldeta kalea eta Beko Kale kalea lotuko dituen 
bide bat egitea proposatzen da (SGVI-3), hirigunean gehien dabiltzan kaleetan zirkulazioa 
murrizteko.

Aritz Bidetik sarbide berri bat (SGVI-4) proiektatu da, proposatutako ekipamendu-eremu 
berrirantz (EQ-6) eta biribilgune berri bati esker, sarbide bat ere sortuko litzateke proposatzen 
den SUS-1 Sarri sektorerako.
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Biribilgune bat (SGVI-7) eta Trobika eta Belako industrialdera sartzeko bide berri bat 
(SGVI-5) proiektatu dira. Bide berri bat ere aurreikusten da (SGVI-6), SUS-3 Atxuri sektorea BI-
3103 errepidearekin lotuko lukeena, eta Mungiako hirigunea Billela auzoarekin lotuko lukeena.

Jarduketa horien osagarri, bi aparkaleku proposatzen dira: bata Atxuriko biribilguneko 
(AP-7) aparkalekua handitzea autobus-geltokiaren ondoan, eta bestea proposatutako tren-
geltoki berriaren ondoan (AP-8).

Mungian Txorierri bailara lotuko duen trenbide-linea berri baten proposamena aipatu 
behar da. Geltoki berria (SGFV-1) hirigunearen mendebaldean egongo litzateke, San Martin 
Bidean, Desgaitasun Psikikoa Duten Pertsonentzako Eguneko Zentroaren (Aspace) (AS-1) atzean. 
Geltoki berria eraikita, beste aparkaleku bat egiteko asmoa dago (AP-8), aurretik aipatu duguna.

Espazio libreen sistema. -

2014ko HAPOtik proposatzen den espazio libreen sistema (ELSO) honako hau da:

ESPAZIO LIBREAK
ID EGOERA AZALERA m²
EL-1 Torrebillela Parkea Badago 11.364,87
EL-2 Uriguen Parkea Badago 32.172,96
EL-3 Berteizko Hilerria Badago 3.297,35
EL-4 Santa Elena Badago 2.365,67
EL-5 Espazio librea Birlen Badago 3.348,32
EL-6 Espazio librea Laukarizen Badago 2.437,99
EL-7 San Antonio Abad Ermita Badago 3.902,95
EL-8 Mesa-1 Badago 958,9
EL-9 Mesa-2 Badago 2.963,04
EL-10 Elorduigoitia Badago 4.503,22
EL-11 Loradi-1 Badago 1.857,78
EL-12 Loradi-2 Badago 1.404,57
EL-13 Arnaga (gasolindegi zaharra) Proposatua 951,69
EL-14 Kaiero Proposatua 9.906,11
EL-15 Garraketa Proposatua 30.097,57
EL-16 Zubitzalde Proposatua 31.267,14
EL-17 Arnaga Proposatua 50.543,75

Espazio Libreen Sistema Orokorra Proposatua Guztira 122.766,26
GUZTIRA  193.343,88 

Aurreko taulatik ondoriozta daitekeenez, HAPO berriaren proposamenak espazio libreen 
azalera nabarmen handitzea eskatzen du: alde batetik, ibai-parke bat sortzen da Butroe ibaiaren 
ertzak hobetzeko. Parke handi hau bi eremu nagusitan banatuko da. Lehenengoa, hirigunearen 
hegoaldean dago, Arnaga inguruan (El-17), BI-3715 errepidearen eta errugbi-zelaiaren ondoan. 
Bigarrena iparraldean izango da (EL-14 eta EL-15), hirigunearen eta BI-631 errepidearen artean, 
ibaiaren bi ertzetan. Gainera, luzetarako parke handi bat egitea proposatzen da (EL-14, EL-15 
eta EL-16) BI-631 errepidearen ondoan, ingurumen-hesi gisa balio dezan, egungo errepideak 
hirigunean izan lezakeen inpaktua murriztuko bailuke.

Arau Subsidiarioetan aurreikusitako biztanleriari dagokionez (20.458 biztanle), ratioa, 
gutxi gorabehera, 9,45m2/biztanleko litzateke, eta horrek esan nahi du legezko gutxieneko 
estandarra (ELSOk finkatzen duen 5 m2/biztanleko) baino handiagoa dela.
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Ekipamenduen sistema. -

Diagnostikotik ondorioztatzen da Mungiak baduela bere beharrak betetzeko ekipamendu 
nahikoa. 2014ko HAPOtik proposamen berri hauek egiten dira:

• Errugbi-zelairako kirol-ekipamendua.
• “Telefónica”-ren eraikina eskuratzea etorkizuneko erabilera administratiboetarako.
• Garapen-sektore berrietako batean ekipamenduetarako lurzoru berriak proposatzen dira, 

udalerriaren etorkizuneko beharren arabera zehaztu beharrekoak.
• Larramendi ikastolaren handipen posibleetarako lurzorua aurreikusten da.
• Atxuriko (AP-7) aparkalekua handitzea, garraio publikoa sustatzeko.

6.3. ADMINISTRAZIOEK EGINDAKO TXOSTENETATIK BERE GARAIAN EGINDAKO 
HASIERAKO ONARPENERA.

2014ko HAPOaren hasierako onarpenaren ondoren, “ez berezkoa”, dokumentua interes 
publikoen erantzukizuna zuten erakunde edo entitateei bidali zitzaien, haren gaineko iritzia 
aztertzeko. Prozesu horren ondorioz, laburbilduta, erakundeek honako jarrera hauek izan 
zituzten:

FORU ALDUNDIA. LEHENDAKARITZA.

• Gogorarazten du Aurrerapenean jakinarazi zela ez zela beharrezkotzat jotzen lurzoru 
berriak sailkatzea.

• SUNS-1 Zabalondo (LPParen Erreserba Estrategikoa) desklasifikatzeko eskatzen du. 
Erreserba Estrategikoa bakarrik hartu behar da “gainjarritako baldintzatzailetzat”.

• SUS-2: Trobika-Belako desklasifikatzea proposatzen du, ingurumen-arazoengatik 
(Morterondoko basoko hegaztien bizi-eremua).

• Bestalde, SUS-3 Atxuri 32 ha-ra arte zabaltzea eta aldameneko GATIKA udalerriarekin 
(Billela aldea) bateragarri egitea proposatzen du.

• Txorierri bailarako trenbide-linea berriaren proposamenari buruz. Azterketa sakonagoa 
eskatzen dute, eta Zabalondo, La Bilbaina eta Parke Teknologikoari zerbitzua emateko 
aukera gehitu dute. Mungiara iristeko aukera berraztertzea, eta eremu horretan 
aparkalekuak egitea, intermodalitatea bermatzeko.

FORU ALDUNDIA. HIRIGINTZA-PLANGINTZA.

• Larrauri A eta B-ko hiri-lurzoru finkatuaren sailkapena zalantzan jartzen du, baita 
Larrabizker eta Loradi sektoreetatik (urbanizazioa jasotzeke) eta Kaiero, Garraketa eta 
Elorduigoitia sektoreetatik datozenak ere (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 
Legearen 11. artikulua betez).

• Mungiako LPParen Erreserba Estrategikoa ez dela lurzoru urbanizagarri gisa sailkatu 
behar adierazten du. “Gainjarritako baldintzatzailetzat” soilik jo behar da.

• Zalantzan jartzen du Trobika-Belako SUS-2 eremua urbanizagarri gisa sailkatzea, eta 
adierazten du LPPan ez dagoela jasota, “ingurumen-arazoak” direla eta, eta “Espazio 
Librea eta Aisialdi-Eremua” izateko bokazioa du.
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• Larrauriko Landa Gunearen antolamendua berrikusi behar dela uste du.

• Eta kontua izan behar dela antolamenduz kanpokotzat jotzen diren higiezinekin, eta 
pentsatzea soilik “plangintzarekin bat ez datozen ala ez”.

FORU ALDUNDIA. ERREPIDEAK.

• Foru Aldundiaren errepideen izendegira eta izenera egokitzeko beharra.

• Dagoeneko Udalari lagatako Foru Aldundiaren jatorrizko bideak identifikatu dira.

• Aurreikusten den Belako industrialderako sarbidea eta zerbitzu-bidea Foru Aldundiaz 
bestelako eragile bati esleitu behar zaizkiola adierazten da.

• Planimetrian foru-bideei eragiten dien lerroa txertatzeko beharra, eta Bizkaiko Errepideari 
buruzko 2/2011 Foru Arauaren 34. artikulua betetzeko betebeharra duen araudia. Adierazi 
da horrek honako jardun-eremu hauei eragingo liekeela:

- SUS-1: Sarri
- SUS-2: Trobika-Belako
- SUS-3: Atxuri
- SUS-5: Zubitzalde
- SUNS-1: Zabalondo
- AI-1: Kaiero 1
- AI-2: Kaiero 2
- AI-6: Prado
- AD-1.
- AI-7: Trobika

• Zehaztapen gisa, zortasun akustikoko eremua sartzea foru-errepideetan, batez ere 
afektatuta egon daitezkeen garapen-eremuetan afekzio horiek kontuan har daitezen.

FORU ALDUNDIA. NEKAZARITZA

• Bisoi Europarraren babesa ziurtatzea.

• Konektibitate ekologikoaren egungo egoera aztertzea. Korridoreak identifikatzea. 
Korridore garrantzitsuenak “baldintzatzaile gainjarri” gisa sartzea.

EUSKO JAURLARITZA. INGURUMENA.

Lurzoru kutsatuak eguneratu beharra, Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo 
instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzko irailaren 30eko 165/2008 
Dekretuaren arabera.

EUSKO JAURLARITZA. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA.

• Lurzoru Urbanizaezinaren erabilera-araubideak LAGei erantzun behar die.

• Adierazi du ez daudela grafiatuta Planean proposatzen diren baldintza gainjarriak.

• Adierazten du Nekazaritza Balio Handiko lurzoruak ezin direla izan “gainjarritako 
baldintza” bat, baizik eta Lurzoru Urbanizaezinaren (babes berezikoa) azpikategoria 
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bat, estrategikoak direlako eta gizarte-intereseko ondasuntzat hartzen direlako Euskadiko 
Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako Legearen 16. artikuluaren arabera.

• Nekazaritzako lurren kontsumoa saihesteko beharra adierazten da, eta adierazten da 
Planaren proposamenak 55,79 hektarea okupatzen dituela Balio Estrategiko Handiko 
Nekazaritza eta Abeltzaintzako lurretan eta 1,43 hektarea Trantsizioko Landa Paisaian, 
eta horiek okupatzea saihestu beharko litzatekeela. Horrek honako eremu hauei eragiten 
die:

- AI-6 Luisine.
- SI-3 Belako.
- R1- Kaiero.
- R2- Garraketa.
- R3- Loradi.
- B1- Larrabizker.

• Nekazaritza eta Basogintzaren LPSan adierazten den “Planak aplikatzeak eta arduerak 
gauzatzeak nekazaritzan eragindako afekzio sektorialaren ebaluazio bat” egin behar 
dela adierazi du.

SARE ELEKTRIKOA.

Udalerrian zehar igarotzen diren Red Eléctrica de Españako 4 lineak zehazki identifikatzeko 
eskatzen da, eta abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 162.3 artikuluak ezartzen 
dituen errespetu-tarteak (30 metro) ezartzeko (zuhaitzak landatzea eta nabeak eraikitzea 
saihesteko, funtsean). Hauek dira ildoak:

• Azpeitia-Gatika 400 kV-ko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linea.
• Gatika- Güeñes 400 kV-ko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linea.
• Amorebieta-Gatika 400 kV-ko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linea.
• Gatika- Zamudio 220 kV-ko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linea.

EUSKO JAURLARITZA. KULTURA ONDAREAREN ZUZENDARITZA.

Honekin batera bidaltzen da abenduaren 26ko 195/2018 Dekretuaren kopia, Bilboko 
Burdin Hesia eta Defentsak monumentu-multzo kategorian kultura-ondasun deklaratzen 
dituena. Dekretu horren bidez, Mungiako Udalari eskatzen zaio udal hirigintza-araudia egokitu 
dezan monumentu-multzo horren babes-araubidera, uztailaren 3ko Euskal Kultura Ondarearen 
Legearen 12.2 artikuluan ezarritakoa betez.

6.4. JASOTAKO ALEGAZIOAK. 

Horretarako ezarritako epearen barruan 153 alegazio jaso ziren, eta idazketa-taldeak 
informatuak izan zirenak. Honako hauek dira:

1 AlTOR CAMARA
2 RITA LAUZIRIKA
3 JAVIER ARTECHE
4 DOLORES ZABALLA
5 JOSU GOIKOETXEA
6 JOSU GOIKOETXEA
7 RAFAEL URIBE
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8 CORREOS 
9 ALAITZ ANGOITI
10 IKER GANGOITI 
11 EUSKO JAURLARITZA HEZKUNTZA
12 RAFAEL ISPIZUA
13 JOSEBA ERRAMON URAZURRUTIA 
14 JOSEBA ERRAMON URAZURRUTIA 
15 IZASKUN AGUIRREBENGOA
16 ALFREDO MIRANDA 
17 MIREN JOSUNE ELORRIETA
18 CARMELO ZUAZO 
19 MARIA CONCEPCION LASUEN
20 JUAN LARRABEITI
21 LARRABIZKER ELKARTEA AFECTADOS PAU 
22 MARIA TERESA MADARIAGA
23 ASIER JUNQUERA
24 IHOBE
25 JON ELGEZABAL GOIENETXE
26 EMERANDO ELKARTEA
27 LOIUKO UDALA
28 BFA KULTURA 
29 JOAQUIN MARTINEZ
30 BEGOÑA ISUSI
31 GORKA ELGEZABAL 
32 BEGOÑA MATURANA 
33 ITZIAR  JAUREGI ETA BESTE
34 MERCEDES AGUIRRE 
35 MERCEDES AGUIRRE 
36 FRANCISCO RODRIGUEZ
37 FRANCISCO RODRIGUEZ
38 IMANOL EGIA 
39 JON ELGEZABAL
40 MIREN ITZIAR AGUIRRE 
41 MIKEL  CALIXTO  ARRIEN
42 SUSANA  IZA
43 JOSU CALIXTO ARRIEN 
44 MIREN ARRIEN
45 GUILLERMINA AGOTE 
46 IMANOL LOPATEGI ETA BESTE 
47 IÑIGO ITURRIAGA 
48 GREGORIO ARTETA
49 ALISEDA S.A.U. 
50 JOSE M.ª OLEAGOITIA
51 ANDER ETXEBARRIA ETA BESTE
52 BFA HERRI LANAK
53 DOLORES ARTETA
54 ISABEL ARTETA
55 LARRABIZKER ITUNTZE-BATZARRA
56 FORMESA
57 FERNANDO  ARROLA ETA BESTE
58 JOSE IGNACIO OXANGOITI
59 EUSKO JAURL. GARAPEN EKO.
60 EDUARDO  URTURI
61 IDOIA GUTIERREZ
62 IKER ELGEZABAL 
63 MIKEL  ENZUNZA
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64 IDOIA ANDICOECHEA 
65 MANUEL ESCANEZ
66 ANDONI ITURRI
67 EDURNE CALLEJAS 
68 JOSE M.ª ELGUEZABAL 
69 ZIORTZA ASLA
70 CIRIACA  ARTETA
71 GAIZKO URTURI 
72 FERNANDO ARROLA, AURORA ARROLA ETA LUISA ELORRIETA
73 JOSE ANGEL ETA ANTON BOYRA 
74 IDOIA LEGARRETA 
75 JOSU GOIKOETXEA 
76 JOSU GOIKOETXEA
77 JOSU GOIKOETXEA 
78 MARIA ARANTZAZU  ABAROA
79 JUAN FELIPE ELGUEZABAL
80 AMADO BARRENA
81 FRANCISCO AGUIRRE 
82 MARIA JOSE SUSTACHA
83 BEÑAT MARTINEZ
84 LEIRE BOYRA 
85 ANTON BOYRA 
86 JUAN JOSE GARMENDIA  ETA BESTE 
87 ANA MARIA MUGURUZA
88 JOSE MARIA  URIARTE
89 ROSA MARIA CASTILLO 
90 JOSE ETXEGARAI
91 JESUS URRUTIA 
92 JOSE LUIS ITURREGI ETA ANAI-ARREBAK 
93 MARIA  BEGOÑA GOROSTIDI 
94 MARIA BEGOÑA LARRINAGA 
95 PEDRO JOSE LARRINAGA
96 PELOTARI1 JABEEN ERKIDEGOA
97 CBR 65, S. A
98 JOSE LUIS ORTEGA 
99 HIROKO YAMAMOTO 
100 AITOR KAMARA 
101 HANA ORTEGA 
102 YUKI ORTEGA 
103 MADOKA ORTEGA 
104 SAFARINERA S.L.
105 LUCILA BADALLO 
106 ISIDORO FERNANDEZ
107 MARTIN IGNACIO IRASTORZA
108 RED ELECTRICA DE ESPAÑA
109 TOMAS ZARRAGA 
110 ZORROZA  INDUSKETAK ETA GARRAIOAK
111 EUKENE GUARROTXENA
112 RICARDO  JIMENEZ
113 IZASKUN AROSTEGUI 
114 MARIA JESUS EGUIA 
115 KEPA ARMENDARIZ
116 JUAN CARLOS MURGUIA 
117 USANDIZAGA 6 ETA 8 JABEEN ERKIDEGOAK
118 EMERANDOKO ELKARTEA 
119 BUTROI BIZIRIK 
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120 RICARDO ORTEGA 
121 MERKATARI ETA OSTALARIEN ELKARTEA
122 MARIA ESTHER ZORROZUA 
123 ABARCA S.A.
124 SOLEDAD  ORBE
125 JUAN JOSE ZELAIA 
126 AITZIBER ZELAIA 
127 JUAN MARIA MURUAGA
128 PRADO TRANSFORMADOS METALICOS S.A.
129 MARIA IZASKUN AGUIRREBENGOA
130 SABINA ZARRAGA 
131 MARIA CARMEN SUSTACHA 
132 MARIA ELORDUY 
133 ANA SUSTACHA 
134 JON BILBAO 
135 JUSTO AGUSTIN ECHEVARRIA 
136 JOSEBA BILBAO
137 BEGOÑA MURUAGA 
138 TERESA GARMENDIA 
139 AMAIA REMENTERIA
140 IRATXE AGIRRE
141 GABINETE BASCOSA
142 JORGE BILBAO
143 JORGE BILBAO
144 JORGE BILBAO
145 AMADA TERESA FRADUA
146 DFB PRESIDENCIA
147 ASOLO, S.A. 
148 ANA MARIA AGUIRREZABAL  ETA MARIA CARMEN GARMENDIA
149 BIBIÑE BELAUSTEGIGOITIA 
150 BFA. LEHENDAKARITZA 
151 BFA NEKAZARITZA SAILA
152 PEDRO ELGUEZABAL 
153 EHBILDU

Ez zen inolako udal-erabakirik hartu egindako txostenen inguruan, eta, beraz, ez zen 
alegazio horiei buruzko ebazpenik eman.

Epez kanpo, honako idazki hauek jaso ziren, baina ez dago jasota erredakzio-taldeak 
horien berri eman zienik.

154 ZUGASTIETA INVERSIONES
155 JOSE MARIA ELGEZABAL
156 DIEGO GARCIA ANAYA
157 RED ELECTRICA DE ESPAÑA
158 LISABETE BERROSTEGIETA
159 BIZKAIEDER
160 JUAN CRUZ  EGUIA LIBARONA
161 RED ELECTRICA DE ESPAÑA
162 FUNDACION BENTADES
163 MARIA OLAZABAL SAINZ DE LA MAZA
164 JAVIER PEREZ CUETARA
165 ROMAN BARAYAZARRA CHERTUDI
166 LUISA LARRAURI EREÑOZAGA
167 MINISTERIO DE DEFENSA
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168 G.V. CINTURON DE HIERRO
169 ABAROA
170 OLATZ KAMARA EGUIA
171 XULIE ORTUONDO SANCHEZ
172-bis G.V. APROB. DEF. DOT
172 G.V. REVISION DOT 
173 JON ELGUEZABAL EGUIZABAL
174 G.V. CINTURON DE HIERRO
175 J.M. FRANCO MUÑOZ
176 KEPA URRUTIKOETXEA ARRIETA
177 PEDRO BOYRA EGUILUZ

178 DFB INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

179 G.V. UDALPLAN 2020

6.5. UZTAILAREN 6AN HASITAKO HAPOAREN BALIOGABETZEA

Mungiako Udalak 2021eko ekainaren 17an jakinarazi zuen HAPN formulatzen hastea 
erabaki zuen 2009ko uztailaren 6ko alkatetza-dekretua ezeztatzeko dekretua.

Hain zuzen ere, 2009ko uztailaren 6an Mungiako HAPOa formulatzen hastea erabaki 
zen, eta 2014ko urrian hasierako onespena eman zitzaion Ingurumen Iraunkortasunari buruzko 
Txostenarekin batera.

Hala ere, Lurralde-Antolamenduko Planen eta Hirigintza-Antolamenduko tresnen 
prozedura arautzen duen martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren arabera, beharrezkoa da 
HAPOaren formulazioa hasteko akordioak administrazio-koordinazioa sustatzeko behar diren 
neurriak eta jarduketak zehaztea, eta herritarrek parte hartzeko programa jasotzea plana 
egiteko, izapidetzeko eta onartzeko prozesuan. HAPOa onartzeko izapideek zehaztapen horiek 
ez betetzea dakarte berekin, eta, beraz, uste da 2009ko uztailaren 6ko Alkatetzaren Dekretuak, 
HAPOaren formulazioa hastea erabaki zuenak, ez dituela betetzen hura izapidetzeko eskatutako 
zehaztapen batzuk, eta APAPELaren 47. artikuluan xedatutakoaren arabera, deuseztasun-kausa 
duela, eta, beraz, hura ezeztatzea erabaki behar dela.

Gainera, 2009-07-06ko Alkatetzaren Dekretuaren ondoren, hirigintza-tresna eta legegintza-
araudi berriak onartu dira, eta horiek erabakigarriak dira Mungiako HAPOa egiteko.
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IM.7/
UDAL-PLANGINTZA “ESTRATEGIKOAK” ETA HAUEN 
ERAGINA HAPOAN.

7.1. MUNGIAKO ENERGIA IRAUNKORRERAKO EKINTZA-PLANA (EIEP)

2013an Mungiako Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana onartu zen, udalerriko Ingurumen 
Ekintzako III. Planean planteatzen zen proposamenetako bat.

Era berean, Mungiako Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana egitea, berez, Udalaren 
ekimena da, EcoEuskadi 2020 Estrategiarekiko konpromiso hori berresteko. Estrategia horren 
helburuak honako hauek dira:

1. Ekonomia berritzailea, lehiakorra, ekoeraginkorra eta irekia.
2. Euskadi erabat integratzailea eta kohesionatua finkatzea.
3. Gizarte-babeseko sistemak indartzea.
4. Gure baliabide naturalak eta biodibertsitatea zaintzea.
5. Mendekotasun energetikoa minimizatzea eta berotegi-efektuko gasen emisioak arintzea.
6. Mugikortasun integratu eta iraunkorreko eredu bat garatzea.
7. Hezkuntza-sistema eta kalitatezko balioak eratzea.
8. Administrazio Publiko berritzaile, eraginkor, irisgarri eta garden bat hedatzea herritarrentzat.
9. Milurteko Helburuak betetzen laguntzea.

1. ABIAPUNTUKO EGOERA.

EIEParen abiapuntuko egoeraren azterketatik Mungiako udalerriko CO2 isurketen 
inbentario bat atera zen, oinarri-urtekoa (2009). Zifrek aukera ematen dute ondorio 
batzuk argi eta garbi hautemateko:

•  Garraioen sektorea da udalerriko isurketen % 42,4ren eragilea, eta ehuneko hori % 
50etik gorakoa da industria-sektorea alde batera utzita (hori ez da kontuan hartzen 
EIEPean).

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

•  Lehen sektorea eta hondakinak isurketen % 5 baino ez dira.
•  Energia Berriztagarrien bidezko ekoizpena ez da % 1era ere iristen.

Abiaburu-urteko datuetan oinarrituta, 2020ra arteko joerazko egoera baten 
aurreikuspenak egiten dira. Aurreikuspen horiek neurrizko igoera islatzen dute, baina, 
aldi berean, 2011. urtetik aurrerako emisioen igoera iraunkorra, 2020. urtean oinarri-
urteko inbentarioan (2009) baino % 4,85 txikiagoa soilik izango litzatekeena.



154 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

2. EIEP-REN ESTRATEGIA-ILDOAK.

Mungiako udalerriko Energia Iraunkorrerako Ekintza Planaren Estrategiaren 
planteamenduak honako hauek hartu nahi ditu kontuan:

• Klima-aldaketaren eta garapen iraunkorraren arloan jarduteko esparru globala.
• Nazioarteko helburu estrategikoak eta, bereziki, Euskal Erakundeenak.
• Etorkizuneko joerak ekonomiaren, teknologiaren eta ingurumenaren arloetan.
• Udalerriaren hasierako egoera EIEPean jasotako aldagaietan.
• EIEP hobetzeko helburu orokorrak eta Mungiako helburu espezifikoak.

Mungiako EIEPk hobekuntza-ekintzak izango ditu jarduera-sektore guztietan (Udala, 
Etxebizitza, Zerbitzuak eta Lehen Sektorea), eta honako ildo estrategiko hauek:

• Eraginkortasun energetikoa.
• Mugikortasuna.
• Energia berriztagarriak.
• Hondakinak.
• Ura.
• Natura-ingurunea.

Neurri gehienak isurketak murrizteko ahalegin handiagoa eskatzen duten hiru Ildo 
Estrategikotan bildu beharko dira: ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA eta MUGIKORTASUNA.

3. HELBURUAK

Udalerriak aukeratutako Oinarri-Urteko Berotegi Efektuko Gasen (BEG) energia-
kontsumoen eta isurien kalkuluak abiapuntutzat hartuta, honako helburu hauek dira bete 
beharrekoak:

• CO2 isurketak gutxienez % 20 murriztea (11.355 tona CO2).
• Energia-eraginkortasuna % 20 handitzea.
• Energia-eskaeraren % 20 energia berriztagarriekin betetzea

4. ILDO ESTRATEGIKOEN ARABERAKO HELBURUAK.

1. ildo estrategikoa – Eraginkortasun ENERGETIKOA.

•  Eraikinetan eta udal instalazioetan energia-kontsumoak murrizteko neurriak 
ezartzea.

•  Zaharkitutako ekipamenduak berritzea eta antzinako modeloetako luminaria eta 
lanparak argiteria publikoko argiztapen efizienteko teknologia berriekin ordezkatzea.

•  Petrolioaren deribatuak eta erregaiak kontsumitzen dituzten instalazioak gutxiago 
kutsatzen duten sorkuntza-sistemekin aldatzea.

•  Energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko jardunbide erabilgarriak 
sustatzea udalerriko sektore guztietan: egoitzetan, merkataritzan, industrian, lehen 
sektorean.
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Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 6koa da 2020ra arte.

Neurriak:

Udala:

Kondentsadore-bateriak instalatzea kiroldegiko sare elektrikoan.
3 udal-eraikinetan energia-kontsumoak monitorizatzea.
Olalde Antzokiko erradiadoreak ordezkatu eta gas-galdararekin elikatu.
Presentzia-sentsoreak instalatzea komunetan, biltegietan eta noizean behin erabiltzen 
diren geletan.
Ur bero sanitarioko metagailu elektrikoetan tenporizadoreak instalatzea.
Energy Star markarekin informatika-ekipoak erabiltzea.
Energia kudeatzeko sistema bat ezartzea, ISO 50.001 arauan oinarrituta.
Argiteria publikoaren aginte-zentroak berritzea eta hobetzea.
Argiteria publikoan zaharkitutako argiak eredu eraginkorragoekin ordeztea.
Argiteria publikoan zaharkitutako lanparak eredu eraginkorragoekin ordeztea.
Energiaren kostua optimizatzea kontsumitzaile-zentro nagusietan.

Bizitegi-sektorea:

Mungiako etxebizitzak birgaitzen laguntzeko programa.
Hirigintza-jarduketetan ingurumen-irizpideak definitzea.
Egungo leihoen ordez eraginkortasun energetiko handiagoko beste leiho batzuk jartzea.
Etxetresna elektrikoak eraginkorragoak diren beste eredu batzuekin berritzea.
Bonbillen ordez kontsumo txikiko ereduak jartzea.
Galdara zaharrak berritu, kondentsazio-galdara berrien bidez.
Instalazio elektriko zaharrak berritzea.
Energia-kontsumo arduratsurako kontzientziazio-kanpainak.
Eskola-eremuko hezkuntza-kanpainak kontsumo arduratsurako.

Zerbitzuen sektorea:

LED (ZerbitzuS) 322,00 lanparak dituzten denden barruko argiak berritzea.
Energia-kontsumo arduratsurako kontzientziazio-kanpainak (ZerbitzuS) 436,00.
Galdara zaharrak kondentsazio-galdara berrien bidez berritzea (ZerbitzuS) 39,80.

2. Ildo estrategikoa – MUGIKORTASUNA.

•  Garraiobide publikoen erabilera nabarmen handitzea lortzea.
• Udalerriko ibilgailu motordunen zirkulazioa murriztea.
• Ibilgailu elektriko eta hibridoen erosketa sustatzea.
•  Mugikortasun iraunkorrean herritarren portaera eredugarria lortzea.

Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 10ekoa da 2020ra arte.

Neurriak:

Udala:

Mugikortasunaren plangintza berrikustea eta eguneratzea.
Aurrerapenak oinezkoen eremuan.
Ibilgailuen trafikoa antolatzea, kudeatzea eta kontrolatzea.
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Aparkalekuaren kudeaketa.
Bizikleta sustatzea.
Autobusaren sustapena.
Mungia eta eskualderako trena garraiobide gisa bultzatzea.
Ibilgailu elektrikoak/hibridoak udal-flotan sartzea.
Enpresa hornitzaileetan mugikortasun iraunkorraren irizpidea txertatzea.
Udal-flotan eta hornitzaileetan bioerregaien erabilera sustatzea.

Bizitegi-sektorea:

Mugikortasun iraunkorreko ohiturei buruzko informazioa eta sentsibilizazioa.
Ibilgailu garbien erabilera areagotzea, batez ere elektrikoak.
Eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak.
Ibilgailu partikularretan bioerregaien erabilera sustatzea.

Zerbitzuen sektorea:

Mugikortasun iraunkorreko ohiturei buruzko informazioa eta sentsibilizazioa.
Eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak.
Ibilgailu garbien erabilera areagotzea, batez ere elektrikoak.
Zerbitzuen sektoreko ibilgailuetan bioerregaien erabilera sustatzea.

3. ildo estrategikoa – Energia BERRIZTAGARRIAK.

•  Udalaren Energia berriztagarrien egungo instalazioen eraginkortasun osoa 
berreskuratzea.

• Udalerriko sektore guztietan teknologia garbien erabilera sustatzea.
•  EEEren lankidetzarekin aurrera egitea udalerrian Energia Berriztagarriak ezartzen 

laguntzeko azpiegiturak garatzeko.

2020. urtera arte berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 1ekoa da.
Neurriak:

Udala:

Udal-eraikinetan eguzki-energia fotovoltaikoko panelak ezartzea.
Eguzki-sistema termikoen funtzionamendu zuzena eta efizientea bermatzea.
Udal-eraikinetan eguzki-sistema termikoak instalatzen jarraitzea.
Udal-eraikinetan biomasadun beroa sortzeko sistemak sartzea.

Bizitegi-sektorea:

Etxebizitzetan biomasadun beroa sortzeko sistemak txertatzea.
Etxebizitzetan eguzki-energia termikoa biltzeko sistemak sartzea.

Zerbitzuen sektorea:

Azalera handiko teilatuetan eguzki-panel fotovoltaikoak jartzea.
Eguzki-energia termikoa biltzeko sistemak sartzea zerbitzuen sektorean.
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4. ildo estrategikoa – HONDAKINAK.

•  Hondakinak gaika biltzeko eta birziklatzeko jarduerak sustatzea.
• Kontrolik gabeko isurketa-puntuak desagerraraztea.
•  Herritarrak, merkataritza eta enpresak heztea, hondakinen sorrera prebenitzeko 

eta minimizatzeko jokabideak sustatzeko.
•  Konpostatzerako hondakin organikoen kudeaketa ezartzea.

2020rako Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 1ekoa da 

Neurriak:

Udala:

Zati organikoa biltzeko eta balioztatzeko alternatibak aztertzea.
Etxeko hondakinak biltzeko sistema eta zerbitzua berrikustea eta etengabe hobetzea.
Mungiako Garbigunea optimizatzea.
Kontrolik gabeko isurketa-puntuak garbitzea.
Udaleko langileak prebentzioan eta sorkuntzan erantzunkidetzea.
Lorezaintzako jardueren hondakinen bidez konpostatzea bultzatzea.

Bizitegi-sektorea:

Hondakinen 4Rei buruzko sentsibilizazioa eta erantzunkidetasuna.
Ontzi berrerabilgarrien erabilera sustatzea.

Zerbitzuen sektorea:

Zerbitzu-sektoreko saltoki eta establezimenduetako soberakinak aprobetxatzea.
Ikastetxeetan materialen berrerabilera sartzea.

5. ildo estrategikoa – URA.

• Hornidurarako bigarren mailako Sareak Berritzeko Plana amaitzea Udal Sarearekin.
• Uraren erabileran aurrezpen eta eraginkortasun energetikoa sustatzea Udalerriko 

sektore guztietan.
• Saneamendu-sareak hobetzea eta isurketak saihestea.
• Uraren Behatokia ezartzea, etengabeko hobekuntza-prozesu batean erabakiak 

hartzeko datu guztiz fidagarriak eskainiko dituena.

2020rako Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 1 koa da.

Neurriak:

Udala:

Hornidurako bigarren mailako sareak birjartzeko plana.
Udal eraikinetan ura aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko neurriak.
Bideak garbitzeko zereginetarako igerilekuko uraren erabilera optimizatzea.
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Bizitegi-sektorea:

Uraren erabileraren aurrezte eta eraginkortasuerako neurriak zabaldu eta hartzea.

Zerbitzuen sektorea:

Uraren erabileraren aurrezte eta eraginkortasuerako neurriak zabaldu eta hartzea.

6. ildo estrategikoa – INGURUNE NATURALA.

• Mungiako udalerriko naturguneak eta biodibertsitatea handitzea.
• Lehen sektore bideragarriago eta iraunkorrago baten garapena erraztea.
• Ingurumenarekiko errespetuan oinarritutako hezkuntza sustatzea adin guztietan.

2020rako Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 1 koa da 

Neurriak:

Udala:

Butroe ibaiaren hiri-tartearen egoera eta kalitatea hobetzeko programa integrala.
Butroe ibairako ingurumena babesteko figura bat definitzeko aukera ebaluatzea.
Mungiako natura-ingurunearen balioak zabaltzea.
Mungiako industrialdeetan ingurumen-neurriak garatzea.
Hiri-baratze ekologikoak.
Ekonomia eta enplegu berdearen estrategia.
Udal-antolamenduan ingurumen-kultura sustatzea eta sendotzea.

Bizitegi-sektorea:

Bizitegi-sektorean ingurumen-kultura sustatzea eta sendotzea.

Zerbitzuen sektorea:

Zerbitzuen sektorean ingurumen-kultura sustatzea eta sendotzea.

7.2. MUNGIAKO IRAUNKORTASUNERAKO III.INGURUMEN EKINTZARAKO PLANA

Ingurumen Ekintzarako Plan hau Mungiako Udalak Tokiko Agenda 21 Planaren azken 
bertsioa eta eguneratzea da.

Ingurumen Ekintzako III. Planak honako alderdi hauek hartzen ditu:

• Ura
• Hondakinak
• Energia
• Airearen kalitatea eta zarata
• Mugikortasuna
• Hiri-plangintza eta lurralde-antolamendua
• Ingurumen-kudeaketa
• Iraunkortasunerako hezkuntza eta kultura parte-hartzailea
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Udalak, Planaren (2020) barruan, udalerriak kultura jasangarria eta partaidetza-kultura 
finkatua izatea proposatzen du. Oinarri hauek ditu:

• Mungiako herritarren sentsibilitatea eta erantzunkidetasuna.
• Bizitzaz betetako kale atseginez gozatzea.
• Baliabideen, uraren eta energiaren kontsumo arduratsua.
• Landa-inguruneko biodibertsitatea, erabilera eta balio tradizionalak zaintzea.
• Butroe ibaiaren kalitatea, Mungiako bizi-ardatza, biodibertsitatea eta paisaia.
• Udalaren lidergoa eta kudeaketaren adibidea.
• Etorkizunaren guztion arteko eraikuntza.

Planean landutako alderdi bakoitzerako honako erronka hauek proposatzen dira: 
URA:

Hornidura-instalazioak eta -sareak:

• Udal Sareak-en bidez, bigarren mailako hornikuntza-sareak berritzeko planari 
jarraipena ematea, banaketa-sarea hobetzeko.

Uraren erabileran aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzea:

• Ur-datuen behatoki bat ezartzea, hobekuntza-helburuak finkatzeko.

Isurketen kontrola, saneamendu-sarea eta Butroe ibaiaren kalitatea:

• Mungiako saneamenduaren egoera osatu eta hobetzeko lehentasunezko jarduerak 
zehaztea. Eta Plan Orokorraren idazketa aprobetxatzea horri buruzko irizpideak 
txertatzeko, batez ere landa-lurzoruan.

• Butroe ibaiaren egoera eta kalitatea modu integralean hobetzea, batez ere hiri-
zatian.

Butroe ibaiaren uholde-arriskua eta ubideratze-plana:

• Ubideratze-planaren hurrengo fasea gauza dadin bultzatzea.
• Uholde-arriskuaren irizpidea lehentasunez kontuan hartzea Mungiaren etorkizuneko 

garapena HAPOan planifikatzeko orduan.

HONDAKINAK:

Etxeetako hiri-hondakinen kudeaketa eta horien zatikiak etengabe hobetzea:

• Datuen behatokia ezartzea.
• Egungo sisteman hobekuntzak planteatzea: zati organikoaren kudeaketa aktiboa, 

Garbigunearen eta bilketa berezien funtzionamendua.
• Jasangarritasunarekin eta hondakinen minimizazioarekin bat datozen bizimoduak 

sustatzea: herritarren erantzunkidetasuna, udal ekitaldi eta jardueren girotzea, 
etab.

• Hondakinen ordenantza berria onartu, zabaldu eta betetzea.

Hondakin arriskutsuen kudeaketa eta tratamendua hobetzea:

• Inplikatutako eragile guztiekin (enpresak, industriak) koordinatutako lana, haien 
minimizazioa sustatzeko eta balorizazio-ehunekoa handitzeko.
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Lurzoru kutsatuen kudeaketan aurrera egitea:

• Mungian potentzialki kutsatutzat katalogatutako lurzoruen inbentarioarekin, 
kontrolarekin eta jarraipenarekin jarraitzea.

• Mungian kontrolik gabeko isurketa-puntuak agertzea eta desagerraraztea zaintzeko 
eta kontrolatzeko lanari eustea.

Bideak garbitzeko zerbitzua hobetzeko neurriak sartzea:

• Txakur-gorotzen arazoari irtenbide eraginkorra bilatzea.
• Elkarbizitza-planarekin lankidetzan aritzea, ohitura osasungarriak lantzeko hiri-

espazioa mantentzeari eta garbitzeari dagokionez.

ENERGIA:

2020rako 20 ‘20’ 20 helburua lortzea ahalbidetuko duen Energia Iraunkorrerako Ekintza 
Plana egitea.

Ekintza Plan horrek udalerrian eta bere sektoreetan honako hauetarako garatu beharreko 
jarduera guztiak bilduko lituzke:

• Energiaren erabileraren eraginkortasuna areagotzea sektore ezberdinetan.
• Berotegi-efektuko gasen emisioak murriztea.
• Energia “berde”aren tokiko ekoizpena handitzea.
• Herritarren energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko kultura sustatzea, 

herritarren sentsibilizazio- eta erantzunkidetasun-ekintzetatik abiatuta.

AIREAREN KALITATEA ETA ZARATA:

Airea eta kalitate atmosferikoa:

• Udalerriko lizentzia eta jarduera ekonomikoen kudeaketa-, kontrol- eta jarraipen-
lanarekin jarraitzea.

• Airearen kalitatea eta Mungiak sortutako berotegi-efektuko gasen emisioak etengabe 
zaintzea eta horien jarraipena egitea, klima-aldaketaren aurka borrokatzeko 
konpromiso zehatzak hartzeko.

Zarata eta kalitate akustikoa:

• Mungiako zarata-mapa egitea, zonakatze akustikoarekin.
• Zarata eta bibrazioak arautzen dituen ordenantza berrikustea.
• Zarata gogaikarria igortzen duten fokuen (tabernak, lonjak) udal-kontrolarekin 

jarraitzea eta prebentzio- eta zuzenketa-neurriak ezartzea.

MUGIKORTASUNA:

Mungiako mugikortasuna planifikatzea, garraiobideen arabera.

Mugikortasun-irizpideak udal-plangintzara eramatea:

• Mungiako mugikortasun-gakoak eta -irizpideak aplikatzea udalerriaren hirigintza- 
eta lurralde-garapenean.
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Eredu izatea:

• Udalak sortutako mugikortasunean eraginkortasun energetikoko neurriak sartzea.

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”.
• Lurraldearekiko dagoen presioa: urbanizazio isolatuak, azpiegiturak, uholde-

arriskua…

Mungiako etxebizitza-parkea birgaitzea sustatzea.

Hirigintza kudeatzea eta egunerokoan hobekuntzak sartzea Ingurumen- eta iraunkortasun-
ikuspegi batetik

Interes handieneko espazioen biodibertsitatea babestea, kontserbatzea eta sustatzea.
Mungia.

KUDEAKETA:

• Mungiako jarduera ekonomikoak erregularizatzen jarraitzea. Eragiten dien oinarrizko 
ingurumen-araudia betetzen dela bermatzea.

• Mungiako industrialdeetan ingurumen-kudeaketa bateraturako neurriak sartzea.
• Mungiako tokiko ekonomia berdeko esperientzietara bideratzea, enplegu berdea 

sortzeko.
• Udal-kudeaketan ingurumen- eta iraunkortasun-irizpideak definitzen eta txertatzen 

aurrera egitea.
• Udaleko ingurumen-araudiaren garapenean aurrera egitea.
• Udaleko ingurumen-informazio eta -estatistiken sistema bat garatzea.
• Udalsarea 21ean aktiboki parte hartzea.

HEZKUNTZA:

• Mungiako iraunkortasunerako hezkuntzan hobekuntzak, berrikuntzak eta 
proposamen berriak sartzeko udal mailako hausnarketa planteatzea.

• Mungian iraunkortasunerako ingurumen-hezkuntza eta -sentsibilizazioa babesten 
duten eragile laguntzaileekin sarea ehuntzea.

• Herritarren parte-hartzeak Mungian duen eginkizunari buruz hausnartzea: orain 
arte egindako lana baloratzea eta proposamen eta orientabide berriak txertatzea.

Mungiako Iraunkortasunerako Ingurumen Ekintzako III. Planak egin beharreko ibilbidea 
marrazten du.

• 8 Ildo estrategiko
• 23 Jarduketa-programa, 79 ekintza biltzen dituztenak.
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1. ILDO ESTRATEGIKOA: Mungian ura modu integral eta iraunkorrean kudeatzea.

1. programa. Hornidura-sarea hobetzea.
2. programa. Uraren erabilera arduratsua eta iraunkorra sustatzea. 
3. programa. Butroe ibaiaren saneamendu-sarea eta kalitatea hobetzea.

2. ILDO ESTRATEGIKOA: kontsumo arduratsua eta Hondakinen kudeaketa egokia 
bultzatzea.

4. programa. Etxeko hondakinak minimizatzea eta kudeatzea.
5. programa. Industria-hondakinen kudeaketa egokia bultzatzea. 
6. programa. Isurketak minimizatzea eta lurzoruaren kalitatea hobetzea.

3. ILDO ESTRATEGIKOA: Klima babesteko estrategiak hartzea.

7. programa. Mungiako Energia Jasangarrirako Ekintza Plana egitea eta Agenda 21en 
Ingurumen Ekintza Planarekin integratzea

4. ILDO ESTRATEGIKOA: Airearen kalitatea zaintzea eta inguruneko zarata kontrolatzea.

8. programa. Airearen kalitatea zaintzea.

9. programa. Inguruneko zarata prebenitzea eta kontrolatzea.

5. ILDO ESTRATEGIKOA: Mungiako mugikortasunaren plangintza egitea eta horretan 
jardutea.

10. programa. Mungiako mugikortasuna planifikatzea, Mungiako Udalak datozen 4 
urteetan jarduteko gako nagusiak jasotzen dituen dokumentu bat eginez.

11. programa. Mungiako mugikortasunaren gainean jardutea, oinezkoen eremuan aurrera 
eginez, oinezko joan-etorriak sustatzeko neurriak garatuz, bizikleta sustatuz, trafikoa 
baretzeko neurriak hartuz, etab.

12. programa. Mungiako mugikortasunari buruz hitz egitea, Mungian mugikortasun-
azpiegiturei buruzko hausnarketa-foro bat sortuz.

13. programa. Udal gisa eredu izatea: ibilgailu elektrikoak eta hibridoak udal-flotan 
sartzea, udal-enpresa hornitzaileetan mugikortasun jasangarriaren irizpidea txertatzea, 
edo eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak.

6. ILDO ESTRATEGIKOA: Etorkizuneko Mungiaren hiri eta lurralde eredua lantzea.

14. programa. Udal-plangintza berrikustea, udalerriko hirigintza- eta lurralde-ereduaren 
definizioan ingurumen-irizpideak eta jasangarritasun-irizpideak definitzeko, honako 
hauei dagokienez: espazioaren eta lurraldearen erabilera trinkoa eta askotarikoa; natura-
ingurunearen babesa, erabileren antolamendua eta kudeaketa; Mungiako baliozko natura-
eremuen konektibitatea eta horiek CO2 hustubide gisa babestea; mugikortasunaren eta 
trafikoaren antolamenduaren eskema; etxebizitzaren tratamendua; auzoen eta landa-
guneen eta -zuzkiduren tratamendua.

15. programa. Etxebizitzen birgaitzea bultzatzea.
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16. programa. Hirigintza kudeatzea eta egunerokoan hobekuntzak sartzea, besteak beste, 
informazio geografikoko sistema bat (GIS) garatzea, Mungiako hirigintza eta lurralde-
antolamendua kudeatzen laguntzeko tresna gisa.

17. programa. Biodibertsitatea babestea, kontserbatzea eta indartzea: Mungiako 
parkeetako zuhaitzak mantentzea eta lehengoratzea; Elordiganeko parkerako sarbide 
berria; natura-ibilbideen sarea; Morterondoko kontserbazioa eta mantentzea; Mungiako 
natura-ingurunearen balioak zabaltzea; etab.

7. ILDO ESTRATEGIKOA: Udalaren ingurumen-kudeaketa indartzea.

18. programa. Mungiako jarduera ekonomikoen ingurumen-kudeaketa bultzatzea, bereziki 
udalerriko industrialdeetan ingurumen-neurriak sartuz eta garatuz, besteak beste, 
hondakinen kudeaketan, mugikortasunean eta aparkalekuetan, berdeguneetan, etab.

19. programa. Ekonomia berdeko tokiko esperientziak garatzen laguntzea, hala nola hiri-
baratze ekologikoak, edo 0 km-ko elikadura-produktuen tokiko ekoizpena eta kontsumoa 
sustatzea.

20. programa. Ingurumen-kudeaketari laguntzeko erramintak eta tresnak garatzea.

8. ILDO ESTRATEGIKOA: Iraunkortasunerako heztea eta parte hartzea.

21. programa. Joerak hautematea eta sentsibilizazioko eta ekintza iraunkorreko helburuak 
finkatzea. 

22. programa. Iraunkortasunerako hezkuntza-programak indartzea.

23. programa. Herritarren parte-hartzea erraztea eta indartzea.

7.3. MUNGIAKO BIZIKLETA ZIRKULAZIORAKO KALE ATSEGINEN PLANA

2006. urtean Mungiako “bizikleta-zirkulaziorako kale atseginak” deituriko Plana idatzi zen, 
FEDER-en egiturazko laguntzen programako funtsak eskuratzeko helburuarekin.

Plana une horretan dauden bizikleta-azpiegituretatik abiatzen 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 planteatzen dira, sare osoa garatzeko ardatz nagusiak: Aita Elorriaga 
kalean eta Elordugoitia kalean ezarritakoak. Bi kasuetan, bizikleta-azpiegitura espezifiko bat 
dago, zirkulazioaren noranzko bikoitzekoa.

Planean sarearen karakterizazio bat ere ezartzen da, zerbitzuan jartzeko denbora-
faseetan oinarrituta. 0 fasea esaten zaie dagoeneko gaituta dauden eta egikaritzen ari diren 
zatiei (obran daudelako, edo Udalak aurreikusitako eraikuntza-proiektuetan daudelako). Era 
berean, laster egiteko egoeran egongo lirateke 1. fasean sartutako zatiak. Fase horretan sartzen 
dira Udalak epe oso laburrean hirigintza-jarduketaren bat aurreikusita zuen eremuei lotutako 
zatiak (eraikuntza-proiektua eginda edo amaitzeko prozesuan), baina proiektu horietan ez zen 
aurreikusi bizikleta-irtenbide espezifikorik sartzea, Planak zentraltzat jotzen zuen alderdiren 
bati kontrajarrita (adibidez, Elorriaga kalean). Estadio horretan bertan (1. fasea), oinezkoentzako 
eremuetan eutsitako sare-zatiak zeuden, non gaikuntza funtsean seinaleztapen bertikaleko 
jarduketa gisa planteatzen zen, baita sareko beste zati batzuk ere, lehendik zeuden etenak 



164 Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

konpontzeko modu gisa planteatzen zirenak (Gamiz Bideko biribilgunearen eremua, Sabino 
Aranarekin bat egiten duena, eta Larramendi ikastolarekiko lotura, Larreta Bidetik d eta bidegorri 
zaharretik doan bizikleta-bidearekiko).

Ondoren, eta sarearen oinarrizko egitura osatzen duten aurreko tarteak jarri ondoren, 
sarea hainbat ibilbidek osatuko lukete (2. fasea), eta ibilbide horietan, ia guztiak, ibilgailu 
motordunaren sekzio berean egongo lirateke, zirkulazioa baretu delarik, eta Planak, 
funtsean, bizikleta bidezko zirkulaziorako identifikatu eta egokitzea proposatzen du, zeharkako 
markazioaren bidez.

Azkenik, 3. fasean, funtsean, Mungiako hirigintza-garapen berriei eta etorkizuneko 
garapenei erantsitako bizikleta-irtenbideak egongo lirateke, bideak behar bezala integratzeko 
jarraibideak eta beharrak ezartzen direla bermatzeko eta diseinatutako sare osora konektatzen 
direla bermatzeko. Multzo horretan egongo lirateke, adibidez, Loradi kaleko hirigintza-jarduerak 
(Elordugoitia eta Bermeo Bidea artean) edota udalerriko hirigintza-garapenetan daudenak, 
Gatikara doan Lauaxeta kalearen eta Oka ibaira doan ibaiaren arteko eremuari eragiten 
diotenak, iparraldean autobiarekin muga eginez. Bi kasuetan, Planak azpimarratzen du bizikleta 
bidezko mugikortasuna aintzat hartu behar dela bere hirigintza-garapenean. Lehenengo kasuan, 
Elordugoitia kalera orientatua, eta kale horren elkargunean 0 garapen-fasetik planteatzen den bi 
noranzkoko bizikleta-bidea abiatuz.

3. fasean bertan, Elordugoitia kalea osatzen duen bizikletarako ardatz nagusiaren 
amaiera jasotzen zen.

Bizikleta-bideen sarea garatzeko hartutako irtenbideak deskribatzea

Aurreratu den bezala, Planak hiru motatako irtenbideak ezartzen ditu bizikletentzako:

Horrela, lehen talde batean, bizikletak azpiegitura espezifiko, propio eta gainerako 
garraiobideetatik bereizia duen irtenbideak har ditzakegu, bai motorizatuak, bai oinezkoak, eta, 
beraz, txirrindularien zirkulazioak bere lehentasunak eta trafiko-lehentasunak mantentzen ditu. 
Azken kasuan, oinezkoarekin plataforma partekatzen duenean, bizikletak ondo markatutako, 
bereizitako eta identifikatutako sekzio bat du zirkulatzeko, eta, era berean, lehentasuna du.

Bigarren talde bat, aurreko kasuaren azken kasuarekin oso lotuta dagoena, bizikletak 
oinezkoekin plataforma eta sekzioa partekatzen dituen sareko tarteek osatzen dutena izango 
litzateke; hau da, bizikletarentzat erreserbatutako espazioa edo sekzioa bereizi edo bereizi gabe, 
eta bizikletak lehentasunik ez duen lekuan, baizik eta, kasu bakoitzean, oinezkoen zirkulazioaren 
baldintzen mende egon behar du, hark baitu lehentasuna zirkulazioan. Hala ere, tarte horiek 
behar bezala seinaleztatuta egongo dira, bi moduen arteko ulermen egokia errazteko eta 
sustatzeko.

Azkenik, hirugarren soluzio-multzoa, deskribatutako sarean ugarienak, plataforma eta 
sekzioa motordun trafikoarekin partekatzen dituzten tarteak dira.

Sarearen dimentsionamendua

Planean 19.167 metroko sarea ezartzen da, eta une horretan 7.100 metro daude; horietatik 
3.686 metro Bilbotik Mungiarako trenbidearen trazadura zaharraren zati bat berreskuratzeko 
ziren.

Beraz, 12.067 metro berri proposatzen ziren mota desberdinetako bizikleta-bideetarako, 
hurrengo hauek hain zuzen:
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• 4.237 metroko bidegorri bana
• 1.540 metroko bidegorri partekatua
• 772 metroko bidegorri babestua
• 1.141 metroko bidegorri edo bizikletentzako bidezidorrak
• 4.377 metroko bide seinaleztatu partekatua

Sarea gauzatzeko aurreikusitako kostua: 1.669.639,46 euro.

7.4. 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.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

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 lanaren garapenean eraginkorrak eta praktikoak izan 
daitezen, genero-arrakala nagusien eta emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna 
handiagoa den gizarte-espazioen ezagutza sustatzeko.

4. Hautaketa-prozesuetan berdintasunaren arloan enplegu publikoa hautatzeko irizpideak 
lehenestea.

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

6. Aurrekontu-arau eta -programa berrien aurreko genero-ikuspegidun gogoeta egitea, 
ekintza horrek emakumeengan eta gizonengan izan dezakeen eragin berezituari buruz.

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

8. Kontratuak, diru-laguntzak eta hitzarmenak esleitzeko irizpideen artean sartzea 
aurkeztutako eskaintzetan genero-ikuspegia txertatzea, betiere legeriak horretarako aukera 
ematen badu.

9. Udalak sustatutako sariak emateko sortutako epaimahaietan emakumeen eta gizonen 
ordezkaritza orekatua sustatzea.

10. Politika publikoak herritarrei hurbiltze aldera, berdintasunaren aldeko partaidetza-organoen 
eraketa eta emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatuko da kontsulta- eta 
partaidetza-organo eta -prozesuetan.
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11. Emakumeen autonomia garapenean eta genero-kontzientzia hartzean laguntzea, 
hurrengoen bidez:

• Independentziaren autopertzepzioa handitzea.
• Erabakiak modu autonomoan hartzea areagotzea-
• Autozainketa fisikoko jokabideak areagotzea.
• Harreman afektibo-sexualen kontrola areagotzea.

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

• Sexuaren araberako funtzio sozialen esleipena aldatzea.
• Lan-eremuan balioak aldatzea.
• Balioak aldatzea etxean.
• Berdintasunaren aldeko proaktibitatea handitzea.
• Hezkidetza sustatzea.

13. Emakumeen laneratzea, lan-baldintzak eta lanbide-sustapena hobetzea:

• Kalitatezko enpleguan okupazio-tasa handitzea.
• Emakume sustatzaileen kopurua eta bere proiektuen bideragarritasuna handitzea.
• Soldata-arraila murriztea.
• Emakumeen lanbide-sustapena handitzea.
• Egoera zaurgarrian dauden kolektiboen baldintzak hobetzea.
• Ikasketak aukeratzeko orduan genero-arrakala murriztea.
• Enpresa pribatuetan berdintasunerako planen kopurua handitzea.

14. Pobreziako eta/edo gizarte-bazterkeriako arriskuan edo egoeran dauden emakumeen 
egoera hobetzea:

• Pobreziaren feminizazioa murriztea.
• Emakumeen jarduera-tasa handitzea eta enplegua uztea murriztea.
• Eskainitako baliabideekiko emakumeen asebetetze-maila handitzea.

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

16. Emakumeen elkarte-mugimendua eta, oro har, elkarte-mugimenduan emakumeen parte-
hartzea sustatzea.

• Berdintasunerako elkarteen kopurua eta elkarteetan dauden emakumeen kopurua 
handitzea.

• Elkartze-mugimenduan oro har parte hartzen duten emakumeen kopurua handitzea. 
• Parte hartzen duten emakumeen kopurua handitzea, formula berrien eta sareen 

bidez.
• Berdintasunerako jarduerak egiten dituzten gizarte-erakundeen kopurua handitzea.

17. Emakumeek erabaki- eta eragin-eremuetan duten sarbidea handitzea:

• Emakumeen kopurua handitzea sektore publikoko erabaki-postuetan.
• Emakumeen kopurua handitzea sektore pribatuko erabaki-postuetan.
• Emakumeen kopurua handitzea elkarte-mugimenduko, irabazi-asmorik gabeko 

erakundeetako eta erakunde politikoetako erabaki-postuetan.



167Informazio-memoria

18. Erantzunkidetasuna eta zaintzaren etika sustatzea:

• Amatasun- eta aitatasun-baimenak parekatzea.
• Kontziliazio-neurriei heltzen dieten gizonen kopurua handitzea.
• Generoen arteko aldea murriztea etxeko lanetan eta zaintza-lanetan emandako 

denboran.
• Nesken eta mutilen erantzunkidetasuna handitzea.

19. Emakumeek aisialdirako eta autonomia ekonomikoa lortzeko denbora gehiago izatea:

• Genero-arrakala murriztea gizarte-bizitzan emandako denboran.
• Genero-aldea murriztea ordaindutako lanean eta prestakuntzan emandako 

denboran.

20. Enpresen kultura eta praktika kontziliazio erantzukiderantz aldatzea.

• Kontziliazio erantzukiderako neurriak areagotzea enpresa pribatuetan.
• Kontziliazio erantzukiderako neurriak areagotzea Administrazioan.
• Biztanleek kontziliazio erantzukideen neurriekiko duten asebetetze-maila handitzea.

21. Gizarte-zerbitzu komunitarioen ordutegien malgutasuna eta estaldura zabaltzea:

• Zerbitzu soziokomunitarioen eta herritarrentzako arretaren ordutegi-malgutasuna 
handitzea.

• Zerbitzu soziokomunitarioen estaldura-maila handitzea, langileen kontziliazio 
erantzukidea bermatuz.

22. Hirigintza-plangintza eta zerbitzuak aldatzea kontziliazio erantzukidea errazteko: 
espaloiak hobetzea eta espaloi gutxiko kale-zatiak kentzea, mugikortasuna zailtzen 
dutenak.

23. Indarkeriarik gabeko portaera-ereduen garapena sustatzea:

• Emakumeen aurkako indarkeria iraunarazten duten irudiak eta edukiak ezabatzea.
• Indarkeria hori ikusarazten duten programa eta jardueretan parte hartzen duten 

pertsonen kopurua handitzea.
• Sentsibilizazio eta prebentziorako jardueretan gizonen partaidetza areagotzea.
• Genero-indarkeria moten pertzepzioa handitzea, batez ere gazteenen artean.

24. Indarkeriazko jokabideen prebentzioa hobetzea.

• Informazioa biltzeko eta homogeneizatzeko sistemak hobetzea.
• Azterlanak eta ikerketak egitea.
• Emakumeak segurtasunik gabe sentitzen diren lekuak identifikatzea eta egokitzea.
• Jazarpen sexista prebenitzeko protokoloen ezarpena areagotzea.

25. Jokabide bortitzen detekzio goiztiarra eta horri buruzko informazioa areagotzea:

• Indarkeria-kasuen detekzio goiztiarra areagotzea.
• Emakume biktimei erabakiak hartzen laguntzea.
• Zerbitzuak eta baliabideak eskuratzea erabakitzen duten emakume biktimen 

kopurua handitzea.
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26. Biktima diren emakumeei babesa eta arreta osoa bermatzea:

• Arreta-protokoloek eskainitako estaldura duten pertsonen kopurua handitzea.
• Arriskuan dauden emakumeak artatzeko baliabideak dituzten arreta-zerbitzuak 

gehitzea.
• Emakume biktimentzako laguntza ekonomikoen estaldura-bermea.
• Genero-indarkeriako egoeretan irautea murriztea.
• Emakume biktimen segurtasuna bermatzea.
• Emakume biktimen etxebizitza-eskariaren estaldura.
• Gizarteratzearen eta laneratzearen bermea, programak egokituz.
• Arreta-prozesuetako kalitatezko sistema.
• Zerbitzu eta baliabideen estalduran lurraldeen eta udalerrien arteko desberdintasuna 

murriztea.

Berariazko helburuak garatzeko 149 ekintza proposatzen dira, udal arloen artean 
banatzen direnak.

7.5. MUNGIAKO MUGIKORTASUN PLANA

Mungiako azken Mugikortasun Plana 2004. urtean egindako aurreko plan baten eguneratze 
bat da.

Diagnostikoan eguneratzen da, eta eguneratze horri buruz honako hau proposatzen da:

Aldaketak trafiko-eskeman:

• Egungo trafikoaren eskemak erakusten duenez, Mungiako lotura-ardatzak 
Elorduigoitia kalea osatzen duen bandak baldintzatzen ditu, udalerriaren ekialdearen 
eta mendebaldearen arteko lotura bakartzat uzten baitute.

• Etorkizunerako hausnarketa estrategiko gisa, nabarmendu behar da Trobika auzoan 
(Bermeo bidea eta Elorduigoitia kaleen artean) egiten diren garapenek komunikazio-
sare nahikoa eman beharko dutela, Erri Bide eta Trobika kaleko egungo konexioak 
babesteko eta osatzeko.

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

• Gainera, Lauaxetan proposatzen den aldaketaren bidez, Mungiako saihesbidearen 
sarbideetako trafikoak bereizi nahi dira, Neurketa kalera igarotzeko trafikoaren 
disuasioaren bidez.

• Elorduigoitia kaletik Alkartasuna kaletik Zabalondorantz zihoazen ibilgailuak 
Errekatxutik mugitzea proposatzen da.

• Elkarguneak hobetzea; espaloia handitzea eta aparkaleku berriak Alkartasuna 
kalean.

• Alkartasuna - Trobika Elorduigoitia kaleen arteko bidegurutze goratua.

• Lauaxeta, norabide bakarrean, Errekatxurekin bat egin arte, eta espaloia hobetzea.
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• Zirkulazioak saihesbidearen 2. sarrerara eramatea.

• Berteiz kalean sartzeko aparkalekuaren informazio-seinaleak egokitzea.

• Elorduigoitian: errei batera murriztuko da Trobikako sarbidea, eta de facto 
bi errei oinezkoentzako pasabidearen aurrean, autobus-geltokiaren ondoan, 
zamalanetarako linea atzeratuz.

• Errekatxu - Ibaibide: bi kaleetako ilara bikoitzak saihesteko eta aparkaleku-
plazetarako irisgarritasuna hobetzeko, bi kaleen hasierako zatietan espaloiak 
zabaltzea proposatzen da, eta aparkaleku-plazen orientazioa aldatzea, atzerakakoa 
jarrita. Horrek ibilgailuen segurtasuna hobetzen du, izan ere, trafikoan sartzea 
den maniobra arriskutsua ikuspen osoz egiten baita. Horrek txirrindularien eta 
oinezkoen segurtasunean ere eragiten du.

Oinezkoentzako guneak babesteko neurriak proposatzen dira.

Mungiako hiriguneko jarduketak dira garrantzitsuenak.

• Alkartasuna kalea, 3,5 metroko erreiarekin, norabide bakarrean geratzen da 
gorantz, eta bi fatxaden aldean espaloi zabalagoak dituen kale bihurtzen da. Lineako 
aparkaleku-banda bat irabazten du.

• Ibaibideko elkargunea hobetzea. Zabalondotik datozen ibilgailuek Ibaibidetik irteten 
diren ibilgailuei pasatzen uzten diete.

• Zubiaga kalearen zirkulazio-zabalera 3,5 metrora murrizten da, agoen espaloia 
zabaltzeko.

• Elorduigoitia kaleak atzeratu egiten du egungo zamalanetarako banda, eta autobus-
geltokiaren aurrean zirkulaziorako 2 errei garbi geratzen dira: udaletxe aurreko 
zirkulaziorako errei bakarra. Sollube tabernaren aurreko espaloia luzatu egin da, 
BBKren zonaldean zabalera handituz. Oinezkoen babeserako belarria sortzen da 
Bentadesetik Zubiagarako irteeran. BBKren aurrean online aparkatzeko aukera.

• Trobika kaleak espaloiak zabaltzen ditu eta oinezkoen pasabidea belarrien bidez 
hobetzen du.

• Bentades kalean, udalaren hasierako proiektuan, Euskadiko Kutxaren ondoan 
aparkaleku-plazak mantentzea proposatzen du. Oinezkoentzako espaloia handitzeko 
hauek kentzea gomendatzen da.

• Ibilgailuen zirkulazio-erreien murrizketa orokorrak espaloiak handitzeko, eta 
pasabide goratuak zirkulazioa arintzeko.

Egoiliarrentzako aparkalekuak:

3 leku proposatzen dira, hala eta guztiz ere, Mungiako garajeen hornidura zabala (balantze 
teorikoetan ikusi da) eta erabilera urria (saldu gabeko garaje-plazak direlako edo beste 
arrazoi batzuengatik) direla eta, operazioa tentu handiz egotea gomendatzen da. Izan 
ere, ez da gomendatzen, azpiegitura horiek gutxieneko errentagarritasuna izan dezaten, 
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aparkalekuaren diagnostikoan hautemandakoa baino egonaldi ertain-luzeko eskaera 
handiagoa egon behar baita (lanerako sarbidearekin lotuta ez dagoena).

Hirigunean egunez aparkalekuak kudeatzea.

Hirigunearen inguruan TAO eremu arautu bat sortzea proposatzen da, merkataritza- eta 
zerbitzu-eremu nagusietarako.

Udal bidegorria:

Bizikletentzako Planean oinarri hartuta, lehentasuna ematen zaio eraztun periferiko bat 
ixteari. Eraztun horrek aisia-eskaria ekarriko luke; udalerri barruko harremanak, bere 
aldetik, erdiguneko bide lasaiekin konponduko lirateke, erabilerarentzat diseinatutako 
azpiegiturarik gabe.

Zamalanen kudeaketa:

Karga-deskargako plazak banatzea proposatzen da, beharrak fatxaden arabera banatuta. 
Horrek saltokiak plazetatik hurbilago egotea ahalbidetzen duela uste da. Baina, era berean, 
zerbitzu horretarako aparkalekuen okupazio handiagoa. Beraz, horien funtzionamendu-
ordutegia ere murriztu egingo da.

Industrialdeetarako garraio publikoa:

Aztertzen ari dena industrialdeetara autobus bidez garraio publikoa eramateko aukera 
da. Egungo autobus-zerbitzuen eskaria desiragarria litzatekeena baino txikiagoa dela 
ondorioztatu da, ziurrenik honako faktore hauek direla eta:

• Industrialdeetan aparkalekua egotea nahikoa eta doakoa da, eta hori pizgarria da 
autoa erabiltzeko lantokira joateko joan-etorrietarako.

• Enpresen sarrera- eta irteera-ordutegiak sakabanatzeak ez du laguntzen garraio 
kolektiboko zerbitzuen eskaria sortzeko behar diren bidaiariak taldekatzen. Gai horri 
dagokionez, kontuan hartu behar da sartzeko eta irteteko ordutegien kontzentrazioa 
kaltegarria izango litzatekeela trafikoarentzat, puntak nabarmenagoak izango 
liratekeelako eta pilaketa-arazoak sortuko edo areagotuko liratekeelako.

• Autobusaren erabiltzaile izan daitezkeenak beste lankide batzuen autoz joaten dira 
lanera, eta horrek linea erregularren eskaria murrizten du.

Mungiako hiri-eremua industrialdeekin lotuko duen autobus-zerbitzu bat planteatzeko 
orduan, zerbitzu horrek, batez ere, kalitatezko zerbitzurik ez duten eta bidaia oinez egin 
ezin izateko bezain urrun daudenentzat balio beharko lukeela hausnartu da. Ezaugarri 
horiek Billela eta Belako industrialdeetarako dira. Linea horrek Mungiako hiri-eremuari 
barne-zerbitzua emateko aukera aztertzeko, Mungiako garraio publikoaren barne-eskaria 
aztertu zen, eta ondorioztatu zen Mungiako hiri-eremuan ez dagoela barne-eskaririk. 
Horren ondorioz, Planak ondorioztatu du ez dagoela hiri-autobuseko zerbitzurik behar. 
Horregatik eta Mungiako herrigunea maiztasun onez zeharkatzen duten Bizkaibuseko 
lineak badaudelako. Adierazi da beste kontu bat litzatekeela autobus-taxiaren, landa-
taxiaren edo eskaeraren araberako garraioaren balizko zerbitzu bat planteatzea Mungiako 
auzo sakabanatuak hiri-eremuarekin komunikatzeko eskariarentzat, baina horrek azterketa 
zehatzagoa eta espezializatuagoa eskatuko lukeela.
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Garraio publikoa: trenbide alternatiba:

Azterlanean adierazten da lurzoruak erreserbatzeko aukera dagoela, azpiegitura hori 
Mungiara hurbiltzea erakargarriagoa izan dadin, baina betiere zenbait faktore kontuan 
hartuta:

• Alternatibarik gomendagarriena Tren-Tranbia zerbitzua izango litzateke, puntuen 
arteko distantziak direla eta..

• Garrantzitsua izango litzatekeela trenbide-sistemaren ibilbidean sare dentsifikatua 
sortzea, azpiegitura horren kostuak justifikatuko lituzkeena.

• Nolanahi ere, kontuan izan behar dela tren-tranbia batek ere (jakina, tarteko 
geralekuak izango dituena bere ibilbidean) ezingo duela lehiatu Bizkaibusek 
Mungiatik Bilbora artean eskaintzen dituen denborekin,  zuzeneko zerbitzuen bidez.

Espazio publikoak:

Espazio publikoak diseinatzeko eta kudeatzeko irizpideak baino ez dira ematen, 
oinezkoentzako eta egoteko espazioen alde eginez, eta gomendioak ematen dira 
automobila menderatzen duten espazioak oinezkoak protagonista diren espazioetara 
aldatzea lortzeko jarraitu beharreko jarraibideei dagokienez.

Herritarren Partaidetzari buruzko “eranskin” bat gehitu da.

7.6. UDALERRIAREN AZTERKETA AKUSTIKOA. ZARATEN MAPA

2013an, udalerriaren analisi akustikoa egin zen, 4 metroko altueran egindako neurketekin 
zarata-mapetan egindako banak eta altuera guztietako eraikinen fatxadako maila akustikoak 
adierazten dituzten altuerako fatxada-mapak oinarri hartuta. Ebaluazioa egiteko kontuan hartu 
ziren ingurumen-zarataren fokuak honako hauek izan ziren: kaleetako eta errepideetako bide-
zirkulazioa eta industria-jarduera.

Udalerrian ingurumen-zarataren foku garrantzitsuenak hauek dira:

• Errepideak, batez ere Bilborekin lotzen duen BI-631 errepidea, eta baita kostaldeko 
udalerriekin ere, hala nola Bermeorekin.

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

• Industria-jarduera, batez ere Trobika, Belako, Zabalondo, Billela, Sogeon, etab. bezalako 
industrialdeetan kokatua.

Lortutako emaitzen arabera, ingurumen-zarataren arrisku handiena duten eremuak (bide-
trafikoa eta industria-jarduera), kalitate akustikoko helburuak baino maila akustiko handiagoak 
dituztenak, honako hauek dira:

• BI-631 errepideko trafikoaren eragin gehien duten etxebizitzak, hirigunetik kanpoko 
auzoei eragiten dietenak batez ere, Larrauri eta Atxuri, esaterako. Baita beste errepide 
batzuetatik oso gertu dauden etxebizitzak ere, hala nola BI-2120 (Plentziarako errepidea) 
eta BI-2121 (Aritz Bidea).
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• Sarrerako/irteerako kaleetako (Lauaxeta Olerkaria eta Erri-Bide) zirkulaziorako arrisku 
handiena duten fatxadak. Eta akustikoki gutxiago daude Zubiaga, Concordia-Alkartasuna, 
Elorduigoitia, Arana Goiri, Tar Sabin eta Aritz Bidea (biribilgunetik gertu dagoen zatia) 
bezalako kale nagusien trafikoak erasandako fatxadak.
Emaitzekin, babes akustiko bereziko eremuen lehen proposamena egin zen. Eremu 

horietan, kalitate akustikoko helburuak gainditzen dira; bizitegi-eremu finkatuetarako, 65 dB (A) 
dira egun eta arratsalde aldietan, eta 55 dB (A) gau-aldian. Gainera, zarata-azterlan espezifiko bat 
egin zen babes akustiko bereziko eremu baterako (Larrauri auzoa). Bertan, aldaketa garrantzitsuak 
aurreikusten ziren BI-631 errepidearen saihesbidea egitearen ondorioz, eta horrek haren egoera 
akustikoa aldatuko zuen.

2 

 

Detalle de zonificación acústica. 

 

 

Detalle del casco urbano. Ruido total ambiental. Período noche 
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Detalle de zonificación acústica. 

 

 

Detalle del casco urbano. Ruido total ambiental. Período noche 

Zonakatze akustikoaren xehetasuna.

Hirigunearen xehetasuna. Inguruneko zarata guztira. Gaueko aldia 
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3 

 

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

 

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

Babes akustiko bereziko gunea zentroan. Gatazka akustikoa duten fatxadak gorriz nabarmentzen dira.
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Zona de Protección acústica especial centro. Se destacan en rojo las fachadas que presentan conflicto acústico. 

 

Zona de Protección acústica especial Bº Larrauri. Se destaca en rojo las fachadas y áreas que presentan conflicto acústico. Larrauri auzoko babes akustiko bereziko eremua. Gorriz nabarmentzen dira gatazka akustikoa duten fatxadak eta eremuak.
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IM.8/
AZPIEGITURA-SAREEN ETA OINARRIZKO HIRI-
ZERBITZUEN EGUNGO EGOERA

8.1. URAREN ZIKLO INTEGRALA

Mungiako udalerria Bilbao Ur Partzuergoaren parte da, hau da, Euskal Autonomia 
Erkidegoko 81 udalerritako sare primarioan edateko ura eta saneamendua hornitzen dituen 
erakunde publikoarena. Partzuergoa osatzen duten udalerrietako udal guztiak daude ordezkatuta, 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera.

Hornidura.

Sare primarioko ur-hornikuntzak honako funtzio hauek hartzen ditu: ura biltzea edo 
argiztapena, urtegia, garraioa, tratamendua eta azken erabiltzaile handietaraino edo banaketa-
sareko depositu nagusietaraino eramatea.

Partzuergoaren sistemak 2 putzu, 7 urtegi eta 164 hartune ditu guztira, eta 80 bultzada-
ponpaketa.

Ur-bilketa nagusia Uribarri Ganboa eta Santa Engrazia urtegietan hasten da. Zadorraren 
sistemakoak dira, eta banatutako uraren %90 biltzen dute. Bolumen hidriko hori osatzen dute 
bigarren mailako beste ekarpen batzuek, hala nola Oiola, Artiba eta Nocedal urtegiek Kadagua 
sisteman eta Lekubaso eta Zollo urtegi txikiek Nerbioi-Ibaizabal arroan, San Kristobal Arratian 
eta Oiz mendiko lurpeko baliabideek Durangaldean. Larrialdietarako hornikuntza-plan bat ere 
badago Bizkaiko hainbat ibaitatik.

Sisteman, urtero 111 milioi metro kubiko edateko ur bihurtzen dira bost araztegitan: Venta 
Alta Arrigorriagan, Basatxu Barakaldon, Lekue Galdakaon, Garaizar Durangon eta San Kristobal 
Igorren. Ondoren, edateko ura tratatzeko 27 estazio daude.

Mungia Venta Altako edateko uren araztegiaren bidez hornitzen da (Arrigorriaga). 
Ura edangarri bihurtzeko Bizkaiko instalazio nagusia da. Zadorra sistemako urtegietatik iristen 
diren urak tratatzen ditu. Sistema horrek Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak sistema osatzen duten 
udalerriei hornitzen dien uraren % 90 biltegiratzen du. Segundoko 7 metro kubiko tratatzeko 
ahalmena du. Urtero banatzen den kantitatea urtegietan bildutako uraren erdia da.

Zadorrako urtegietatik datorren eta Venta Altara iristen den urak, kalitate bikaina izan arren, 
ezpurutasunak ditu, hala nola partikula solidoak, magnesioa, burdina eta bakteriak, eta horiek 
deuseztatu egin behar dira kontsumitzeko banatu aurretik. Uraren kalitate-parametroak prozesu 
osoan zehar kontrolatzen dira iturburuen, ibaien eta urtegien bilketetan, hala nola edateko 
uraren araztegietan eta banaketa-sareetan. Jarraipen zorrotza, hornidura- eta saneamendu-
laborategiari emandako kalitate-ziurtagiriek bermatzen dutena.
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Ur Partzuergoaren datuen arabera, ur kontsumoa biztanleko eta eguneko 119 litrokoa da. 
Datu hau oso ona da, aurrezpenaren ikuspegitik, Eremu Funtzionaleko, Bizkaiko eta EAEko beste 
hiri batzuekin alderatuta. Udal-hornidurako sareak trazadura zabala eta osoa du, eta jatorrizko 
zuntz-zementuzko sarea ia osorik berritu da azken hamarkadetan, eta banaketa-sarean ez dago 
material horren ia hodirik. Material horren hodi bakarra Billela-Birle auzoan dago, Birleko Errota 
bidean. Sare honen kudeaketa Bilboko Ur Partzuergoaren zerbitzuaren mende dago, eta hor 
sartzen da, baita ere, “Monte Berreaga” urbanizazioarena, zein, hasiera batean, eremu horretako 
urtegitik hornitzen zen. Ordea, uren kalitatea txarra zela eta, komenigarria ikusi zen sare hori 
Artebakarra bidez Partzuergora konektatzea.

Ura banatzeko hodien sarea udalerriko auzo gehienetara iristen da, baina eremu hauek 
hornidura-sistematik kanpo daude. Eremu horiek ibai-ibilguetatik hurbil dauden akuiferoetako 
lurpeko urez, erauzketa-sistemez eta putzuez hornitzen dira:

• Emerandoko landa-eremuak eta eremu sakabanatuak.
• Markaida ingurua eta inguruko eremu sakabanatuak.
• Beste baserri eta etxebizitza sakabanatu batzuk.

Eremu horietan, proiektatua dago udal-sarearen handitzea eta Emerando gainean 
depositu berri bat egitea eremu horiek edateko urez hornitzeko.

Saneamendua eta arazketa.

Bilboko Ur Partzuergoak saneamenduko kolektore orokorren sare orokorra kudeatzen 
du, ponpaketa-estazioekin eta Mungiako araztegiarekin batera, hondakinak tratatzeko eta 
ezabatzeko instalazio erantsiekin batera, bai eta araztutako ura ibai-ingurune hartzailera 
itzultzen duten isurbideak ere. Bigarren mailako saneamendu-sarea udalaren titulartasunekoa 
eta udal-kudeaketakoa da. Banatzailea da, nahiz eta euri-uren sarean hondakin-uren injerentziak 
gertatzen diren, eta hori ez da ohikoa alderantzizko noranzkoan. Udalak ez du inolako berririk 
hodi-sarearen edukiera ezagatik gainezka egiten duen sare-zatirik dagoenik.

Gaur egun, saneamendu-sistemara konektatuta ez dauden higiezin asko daude (halakotzat 
hartzen da saneamenduko lehen eta bigarren mailako sareak osatzen duena, Mungiako Hondakin 
Uren Araztegian hondakin-uren isurketa amaituta duena). Hauek, hondakin-urak arazteko 
sistema autonomoen bidez arazten dituzte. Egoera hau honako eremu hauetan ematen da: 
Emerando, Larrauri, Markaida, Billela, Trobika, Hirigune Historikoa, Atela, Llona, Iturribaltzaga, 
Basozabal, Atxuri, Elgezabal, Zabalondo, Maurola, Berreagamendi.

Ur Agentziaren ingurune naturalera isurketak egiteko baimenean, udalerriak zerbitzatzen 
ez duen guneko isurketak jasotzen dira, eta, bertan, Kutsadura Murrizteko Programa bat 
gauzatzeko betebeharra ezartzen zaio Udalari. Programa honetan, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak 
azken urteetan idatzitako saneamendu-proiektuak deskribatzen dira, eta honako hauek gauzatzea 
aurreikusten da: Atelako saneamendu-proiektua, Markaida eta Larrauri auzoetako saneamendua 
txertatzeko proiektua, Emerando auzoko saneamendu-proiektua Mungiako udal-mugartean, 
Llona eta Iturribaltzaga auzoetako saneamendu proiektua Mungiako udal-mugartean, Zabalondo 
Industrialdeko Saneamendu proiektuaren 1. fasea eta 2. fasea.

Mungian, 1993an eraikitako Hondakin-Uren Araztegi bat dago, BI-2120 errepidearen eta 
hiriguneko BI-631 saihesbidearen arteko bidegurutzean. Udalerri horri zerbitzua emateaz gain, 
Gatika, Laukiz eta Maruri-Jatabeko isurketak ere sartzea pentsatu zen, behar bezala tratatzeko. 
Eta, ondoren, Butroe Garaiko inguruko udalerrietakoak (Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika eta Meñaka).
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Hala ere, epe ertainean, eta kalkulatutako emarien azterketatik ondorioztatzen denez, 
aurreikusten da edukiera ez dela nahikoa izango saturazio-horizontera iritsi baino lehen; beraz, 
epe luzera, 9.000 biztanle baliokiderentzako HUA berri bat eraiki beharko da. Mungiako HUAk ez 
dauka zabalkuntza berri bat ahalbidetuko duen espaziorik, eta Partzuergoa Billela Mendebaldeko 
ponpaketaren ondoan beste HUA bat jartzea proposatzen ari da, Gatikako udalerri mugakidean. 
Egungo sarearen diseinua HUAren etorkizuneko kokalekua aurreikusiz egin da. Horrela, Mungiako 
udalerriari eta Gatikako zati bati dagozkien isurketak – lehen deskribatutako lehen fasean jasoak 
– Mungiako HUAra bideratzen jarraituko lukete; eta Gatikako, Maruriko eta Laukizko gainerako 
isurketak dagoeneko egikaritutako saretik bideratzen jarraituko lukete, Gatikako udalerriko 
Billela Mendebaldeko ponpaketaren ondoan dagoen HUA osagarrian arazteko.

Bestalde, Mungian aurreikusita dago bigarren mailako sare bat egitea eremu 
landatarrenetan (Atela, Belako, Llona, Larrauri, Markaida eta Emerando) egungo saneamendu-
sistema hobetzeko. Sare hori gauzatu ondoren, posible izango litzateke Bekoetxe-Larrauri 
kolektorearekin konektatzea. Era berean, Belako industrialdean, saneamendua poligonoaren 
hegoaldeko beheko puntu batean biltzeko asmoa dago, eta puntu horretatik Garraketas-
Morterondo kolektorera ponpatu eta Mungiako HUAra eramateko.

Saneamenduko hiri-sistemak “Berreagamendi” urbanizazio pribatua ere barne hartzen 
du, eta baita konplexuaren araztegia ere. Instalazio horiek ere Bilboko Ur Partzuergoarenak dira.

 
Tanque de tormenta enterrado en la Estación de Bombeo de Mungia. 

La puesta en servicio de un tanque de tormentas que permitirá reducir los vertidos 
de aguas residuales sin tratar al río Butrón. Hasta su construcción se producían del orden 
de 44 alivios al año, cuando las directrices europeas instan a que se sitúen por debajo de 20, 
objetivo que se cumplirá con la nueva infraestructura, que permitirá disminuir los vertidos a 
menos de 15.  

RED ELÉCTRICA Y ALUBBRADO PÚBLICO 

El Área Funcional se encuentra atravesada por varias líneas de Alta Tensión que se dirigen a la 
subestación trasformadora de Iberdrola ubicada en el municipio colindante de Gatika. Esta 
estación está destinada a la transformación y distribución de energía eléctrica. Se construyó con 
la idea de ser enlace con la central nuclear de Lemoiz por lo que tres de las líneas que parten de 
ella llegan hasta las instalaciones de la central. No existe en la comarca ninguna fuente de 
producción propia de energía.  

En fechas recientes Red Eléctrica Española ha proyectado la construcción de la Interconexión 
España-Francia por el Golfo de Bizkaia, dicha instalación requiere de la construcción de una 
Estación Conversora y para posibilitar la implantación de esta infraestructura, es necesario 
proceder a la modificación de la Línea a 400 kV simple circuito Gatica – Azpeitia. La modificación 
a realizar en la línea, solo afecta al tramo comprendido entre la subestación de Gatica y el apoyo 
3 de la misma, dentro de los términos municipales de Gatika y Mungia, territorio histórico de 
Bizkaia, implicando una variación en la traza actual. 

Respecto a al alumbrado público, en la actualidad Mungia cuenta con unas instalaciones 
consistentes en 65 centros de mando casi 3.000 puntos de luz. El Ayuntamiento viene 
desarrollando un programa de renovación y un plan de ahorro energético, que tiene como 
objetivo principal la modernización de todo el sistema de iluminación, con repercusiones en la 
seguridad ciudadana y en la imagen de la ciudad. Pero con esta renovación, el Ayuntamiento 
persigue también mejoras medioambientales y de ahorro económico. De entre las medidas 
principales de estos planes destaca el cambio de bombillas de vapor de mercurio por bombillas 
de vapor de sodio de alta presión, la instalación de reguladores- estabilizadores de tensión, que 
reducen el flujo luminoso en horas de madrugada, o el cambio de horarios y la instalación de 
nuevos relojes realizada. Asimismo, se ha trabajado para la sustitución de farolas abiertas, que 
dispersan la luz, por otros modelos cerrados, de mayor eficiencia energética y la eliminación de 
las farolas esféricas, tipo globo, de alta contaminación lumínica y muy poco eficientes.  

 

Mungiako Ponpaketa-Estazioan lurperatutako ekaitz-tanga.

2017an, Mungiako Ekaitz-tanga garrantzitsu bat inauguratu zen, Mungia sistemako 
saneamendu-sareko etengailuetatik igarotzen diren hondakin-uren eta euri-uren soberakinak 
biltegiratu eta kontrolatzeko helburuarekin pentsatua, Mungiako HUAra ponpatu aurretik; 
horrela, euri-uren garaian ibilgura isurtzea saihesten da. Obrak Butroe ibaiaren eskuinaldean 
dagoen Mungiako ponpaketa-estazioaren ondoan kokatzen dira. Ponpatzeari lotutako egungo 
tangaren jarraitutasun-irtenbide bat da, ponpaketaren atxikipen-ahalmena handitzeko aukera 
ematen duena. Guztira, 10.475 m3-ko edukiera dute, 3 ganberatan banatuta; horrela, ganbera 
bakoitza modu sekuentzialean bete eta hustu daiteke, mantentze-lanak minimizatuz. Tangak 
Butroe ibairako gainezkabide natural bat eta urpeko bi gainezkabide-ponpa ditu, bakoitza 1.500 
l/s-ko emari unitariokoa, eta horrek ibaira behartutako gainezkabidea ahalbidetzen du, nahiz eta 
ibaiaren ur-kota 0 kotaren gainean egon.
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Ekaitz-tanga hau martxan jartzeak, Butroe ibaira isurtzen diren tratatu gabeko hondakin-
urak murriztea ahalbidetu du. Eraiki izan zen arte, urtean 44 arintze inguru sortzen ziren, 
Europako gidalerroek 20 baino gutxiago izatera behartzen zituztenean. Helburu hori azpiegitura 
berriarekin beteko da, 15 isurketara baino gutxiagora murriztea ahalbidetuko baitu.

8.2. SARE ELEKTRIKOA ETA ARGITERIA PUBLIKOA

Eremu funtzionala goi-tentsioko hainbat lineak zeharkatzen dute, Iberdrolaren 
transformazio-azpiestaziora doazenak. Azpiestazio hori Gatikako udalerri mugakidean dago. 
Estazio hori energia elektrikoa eraldatzeko eta banatzeko erabiltzen da. Lemoizko zentral 
nuklearrarekiko lotura izateko asmoz eraiki zen, eta, beraz, bertatik abiatzen diren hiru lineak 
zentralaren instalazioetara iristen dira. Eskualdean ez dago energia ekoizteko iturri propiorik.

Mungian, zehazki, Espainiako Sare Elektrikoaren (REE) 4 linea igarotzen dira udalerritik, 
eta, beraz, zortasunak sortzen dituzte inguruan: abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 
162.3 artikuluak ezartzen dituen errespetu-tarteak (30 metro); errege-dekretu horren bidez, 
garraio-, banaketa-, merkaturatze- eta hornidura-jarduerak eta energia elektrikoko instalazioak 
baimentzeko prozedurak arautzen dira (Zuhaitzak landatzea eta nabeak eraikitzea eragozteko, 
funtsean). Linea horiek hurrengoak dira:

• Gatika-Azpeitia 400 kV-ko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linea.
• Gatika- Güeñes 400 kV-ko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linea.
• Amorebieta-Gatika 400 kV-ko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linea.
• Gatika- Zamudio 220 kV-ko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linea.

Duela gutxi REEk Espainia-Frantzia interkonexioaren eraikuntza proiektatu du Bizkaiko 
Golkotik. Instalazio horrek Geltoki Konbersora bat eraikitzea eskatzen du, eta azpiegitura hori 
ezarri ahal izateko, beharrezkoa da 400 kV-ko linea aldatzea, Gatika-Azpeitia zirkuitu bakunean. 
Linean egin beharreko aldaketak Gatikako azpiestazioaren eta 3. euskarriaren arteko zatiari 
bakarrik eragiten dio, Bizkaiko Gatika eta Mungia udalerrietan, eta horrek egungo trazadura 
aldatzea dakar.

Gainera, Energía Inagotable de UME, S.L. enpresak 400 kV-ko goi-tentsioko energia 
elektrikoa transmititzeko aireko linea bat proposatzen du, eta baita zenbait azpiestazio elektriko 
eraldatzaile ere, Zaragozan egingo den VALDEJASA 1 setean hasita eta Gatikako 400 KV SET 
GATIKAN amaituta, hamazazpi (17) parke eolikok eta lau (4) landarek sortutako potentzia biltzeko.

Goi-Tentsioko Aireko Linea horren (aurrerantzean, GTAL) eta Mungiako udal-mugartean 
eragina izango duen proiektatutako azpiestazio berriaren tarteak honako hauek dira:

• GTAL 400KV NUDO ALSASUA – SET COMPENSACIÓN GATICA 400KV, 2 km inguru luzekoa.
• GTAL 400 KV SET COMPENSACIÓN GATICA 400KV – SET GATICA 400KV (REE), 190 m 

inguruko luzera duena.
• SET COMPENSACIÓN GATICA 400KV. Konpentsazio Erreaktiboko Azpiestazio Elektrikoa, la 

SET Ejea de los Caballeros-tik (Zaragoza) datorren energia ebakuatzeko eta konpentsatzeko 
erabiliko dena, gutxi gorabehera 8.843,591 m2-ko azalera okupatuz.

Halaber, Energía Inagotable de Telefo S.L. eta Energía Inagotable de Tebe S.L. enpresek 
goi-tentsioko energia elektrikoa transmititzeko 400 kV-ko aireko linea bat dute, bai eta zenbait 
azpiestazio elektriko eraldatzaile ere, Zaragozako etorkizuneko SET VALDEJASA 2 delakoan hasita 
eta SET GATICA 220 KV (REE)-n amaituta, hamar (10) parke eolikok eta bi (2) planta fotovoltaikok 
sortutako potentzia biltzeko.
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Goi-Tentsioko Aireko Linea horren (aurrerantzean, GTAL) eta Mungiako udal-mugartean 
eragina izango duen proiektatutako azpiestazio berriaren tarteak honako hauek dira:

• LAAT 220 KV SET PROMOTORES GATICA 220KV – Set GATICA 220KV (REE), gutxi gorabehera 
190 metro luze.

• SET PROMOTORES GATICA 220 KV. 220/400 kV-ko azpiestazio elektriko eraldatzailea, 
Pinosoro TAEtik (Zaragoza) datorren energia-sarea sarera husteko balioko duena, 8.110 
m2-ko azalerako okupazioarekin.

GUEÑESKO AZPIESTAZIOA:

Mungiako udalerriak Gueñesko azpiestazio elektrikoan (Iberdrolaren jabetzakoa) du 
energia hornitzeko erreferentzia. Azpiestazio hori zuzenean dago lotuta Bizkairako elektrizitate-
sorkuntza jasotzen duten azpiestazio nagusiekin: Zierbena eta Santurtzi azpiestazioak (gasaren 
ziklo konbinatua), Gatika (itsaspeko kablearen eta Frantziaren arteko etorkizuneko interkonexioa 
(Bordele) eta Aguayoko Zentral hidrauliko itzulgarria, Kantabrian.

ENPRESEN ETA PARTIKULARREN AUTOSORKUNTZA ENERGETIKOA:

Iberdrola sistemaren energia-sorkuntza orokorraz gain, badira autoenergia fotovoltaikoa 
eta ziklo konbinatukoa sortzen duten instalazio batzuk, enpresa pribatuen prozesu industrialetan, 
ekipamendu publikoetan eta ekoizle pribatuetan energia propioa sortzeko iturri gisa. Guztira, 90 
kw inguruko potentzia instalatua sortzen dutela kalkulatzen da, honako hauek nabarmentzen 
direlarik:

Instalazio pribatuak:

• LASAGABASTER ANAIAK, SL 25kW
• AZPIEGITURA, SA 10kW

5 kW-ra arteko eskola- eta udal-instalazioetan honako hauek nabarmentzen dira:

• Udal ikastetxe guztiak.
• Mungiako Udalaren zenbait instalazio.
• Instalazio pribatuak

ARGITERIA PUBLIKOA

Herriko argiei dagokienez, Mungiak 65 aginte-zentroz osatutako instalakuntzak ditu 
gaur egun, ia 3.000 argi-punturekin. Udala berritze-programa bat eta energia aurrezteko plan 
bat garatzen ari da, helburu nagusi honekin: argiztapen-sistema osoa modernizatzea, herritarren 
segurtasunean eta hiriaren irudian eragina izanik. Baina berritze horren bidez, udalak ingurumen-
hobekuntzak eta aurrezpen ekonomikoa ere lortu nahi ditu. Plan horien neurri nagusien artean, 
sodio-lurrunezko lanparak eta presio handiko sodio-lurrunezko lanparak LED argiztapen bidez 
aldatzea nabarmentzen da. Era berean, argi-kutsadura murrizteko lanean ari dira, luminarien 
aukeraketa ingurumen-adierazle hobeak dituzten ereduetara aldatuz.

Neurri horiek guztiek energia asko aurreztea dakarte, eta horrek hiriko CO2 isurketak 
murrizten laguntzen du, besteak beste eta zuzenean klima-aldaketaren aurkako borrokan 
eraginez.
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8.3.  GAS NATURALA

Eremu Funtzionalean Euskadiko Gas Sozietateari dagokion gas naturalaren hornidura-lerro 
baten dago, eta gutxi gorabehera “T” formarekin zeharkatzen du eremua. Hala ere, banaketa ez 
dago oso hedatuta lurraldean, Mungiak eta Gatikak bakarrik baitute hornidura.

8.4. HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK

Udalerriko hiri-hondakin solidoen bilketa, hondakinak Artigasko Eko-Parkean (Tratamendu 
Mekaniko Biologikoko Instalazioa -TMB-) kokatutako tratamendu-instalazioetara garraiatuz egiten 
da. Bertan, hondakin-zatikiaren edukiontzian utzitako hondakinak sailkatzeko eta bereizteko 
lehen prozesu bat egiten da. Prozesu hori egiteko, hainbat metodo erabiltzen dira hondakinak 
ondorengo tratamenduetara bideratzeko. Helburua hondakin gehienak birziklatzera eta balioan 
jartzera bideratzea da, zabortegian uztea saihestuz). Munduan gaikako bilketa ezarrita dago, eta 
gaur egun 8 mota desberdin egiten dira, tamaina handiko hondakinak biltzeaz gain. Mungian 
garbigune bat ere badugu, herrigunetik gertu, Plentziako errepidean.

8.5. TELEKOMUNIKAZIOAK

Telefonia-sareak udalerri osoa hornitzen du. Zuntz optikoko sarea ez dago oso hedatuta, 
eta Mungia inguruari ematen dio zerbitzua. Halaber, haririk gabeko teknologiaren bidez (WIMAX) 
Interneteko banda zabala ezarri da, nahiko hedatua, Mungiako udalerriari eta inguruko udalerriei 
zerbitzua emateko.

Telefonia mugikorreko antenei dagokienez, gaur egun 9 antena daude udalerrian, 
Movistar, Vodafone, Orange eta Mas Móvil konpainienak. Antena horiei 1066/2013 Errege 
Dekretua aplikatu behar zaie (1066/2013 Errege Dekretua, jabari publiko erradioelektrikoa 
babesteko baldintzei, emisio erradioelektrikoen murrizketei eta emisio erradioelektrikoetatik 
babesteko neurriei buruzkoa). Espainiako legeriak finkatutako eta arlo horretan eskumena 
duten nazioarteko erakundeek gomendatutako emisio-mailak honako hauek dira, igortzen duten 
maiztasunaren arabera:

• Maiztasuna: 900 MHz. Potentziaren dentsitatea 0’45 mW/cm2. Ohikoa 4G mugikorretan.
• Maiztasuna: 1.800 MHz. Potentzia-dentsitatea 0 ‘90 mW/cm2
• Maiztasuna: 2.000 MHz. Potentzia-dentsitatea: 1 mW/cm2

Mungiako antena-emisioen behaketan, Informazioaren Gizarterako Estatu Idazkaritzaren 
eta Agenda Digitalaren webgunearen arabera, antena guztiek muga horietatik beherako emisioa 
egiten dute.

Epe ertainerako aurreikuspenaren arabera, 5G teknologia adimenduna garatuko dela 
dirudi, “smart city” aplikazioetarako. Horren ondorioz, bide publikoan antena gehiago egongo 
dira, eta argiteria publikoaren euskarriak izango dituzte eskari nagusi. Horri dagokionez, 
beharrezkoa da argiteria publikoaren elikadura elektrikoko koadroetan instalatutako potentzia 
5G estrategian sartzea, eta aginte-koadroetatik instalazio berrietarako konexio elektrikoa modu 
errazean izatea. Horretarako, udal-ordenantza egokitu behar da egoera eta eskumen berri horiek 
arautzeko, aginte-zentro unitarioen aldeko apustua eginez eta koadro independenteak txertatuz.
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IM.9/
LURRALDEAN ERAGINA DUTEN BESTE PLAN 
BATZUETATIK ERATORRITAKO BALDINTZAK.

9.1. 2019KO LURRALDE- ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK.

1997ko Gidalerroen berrikuspena lurralde-eredua lurralde-erronka berrietara egokitzeko 
zenbait printzipio zuzentzailetan oinarritzen da, eta, azken batean, horiek dira berrikusitako 
lurralde-ereduaren balio erantsia nabarmentzen dutenak 1997ko LAGen lurralde-ereduari 
dagokionez. Berrikuspenean proposatzen den lurralde-ereduak lurralde iraunkor, inklusibo, 
adimendun, orekatu, erlazionatu eta parte-hartzailean jartzen du begirada. Funtsean, 1997ko 
Gidalerroek ezarritako lurralde-ereduaren luzapen bat da, diziplina-gaurkotzearekin batera, eta 
elementu hauek definitzen dute:

INGURUNE FISIKOA ETA AZPIEGITURA BERDEA.

A.

Ingurune fisikoaren antolamenduaren arloko gidalerroak. Ingurune fisikoaren 
antolamenduak erabilera egokiak, onargarriak edo debekatuak ezartzen ditu, sei antolamendu-
kategoriatan eta baldintzatzaile gainjarri batzuetan oinarrituta. Gainera, jarraibide batzuk 
aipatzen dira ingurune fisikoko elementu eta prozesuetarako eta jarduerak kontrolatzeko. 
Proposatutako antolamendu-kategoriak:

• Babes Berezia.
• Ingurumenaren Hobekuntza.
• Basogintza.
• Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabala.
• Larre menditarrak.
• Lurrazaleko uren babesa

Baldintzatzaile gainjarriek ezarritako erabilera-erregimena mugatzen edo baldintzatzen 
dute ingurune fisikoaren antolamendu-kategoria bakoitzerako, eta honako hauek dira:

• Arrisku naturalak eta klima-aldaketa: akuiferoen urratze-arriskua, arrisku geologikoak, 
urpean gera daitezkeen eremuak eta klima-aldaketarekin lotutako arriskuak.

• Azpiegitura berdeak: beren ingurumen-balioengatik babestutako espazioak, Urdaibaiko 
Biosfera Erreserba, korridore ekologikoak eta funtzio anitzeko natura-intereseko beste 
espazio batzuk.

Ingurune fisikoko erabilerak bost bloketan sailkatzen dira:

• Ingurumenaren babesa: kontserbazioa, ingurumen-hobekuntza eta jarduera zientifiko-
kulturalak barne hartzen ditu.
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• Aisialdia: aisialdi estentsiboa, aisialdi intentsiboa eta ehiza- eta arrain-jarduerak barne 
hartzen ditu.

• Lehen Mailako Baliabideen ustiapena: nekazaritza, negutegiak, abeltzaintza, basogintza, 
nekazaritza-industriak eta erauzketa-jarduerak.

• Azpiegiturak: garraiobideak, aireko lineak, linealak ez diren zerbitzuen instalazio teknikoak, 
hondakindegiak eta hondakin solidoak uzteko espazioak barne hartzen ditu.

• Eraikuntzako erabilerak: lehendik dauden guneetan oinarritutako eta oinarritu gabeko 
hirigintza-hazkundeak, onura publikoko eta gizarte-intereseko eraikinak, nekazaritza-
ustiategiari lotutako bizitegi isolatuak, bizitegi isolatuak eta instalazio arriskutsuak.

Ingurune Fisikoaren Antolamendu-Matrize baten bidez, ingurune fisikoaren erabileren 
erregulazio bat ezartzen da antolamendu-kategoria bakoitzerako eta gainjarritako 
baldintzatzaile bakoitzerako, eta hura arautzeko kode bat ezartzen da: erabilera egokia; erabilera 
onargarria; eta erabilera debekatua.

Hirigintza-plangintzak, lurzoru urbanizaezinaren erregulazioan, kategorien eta gainjarritako 
baldintzen mugaketa doitu behar du, bai eta kategoria eta baldintza bakoitzerako ezarritako 
erabilera-araubidea ere, eta udalerri bakoitzaren baldintzetara eta lan-eskalara egokitzeko baino 
ezin izango ditu egin.

B.

Azpiegitura berdea eta ekosistemen zerbitzuak. Hirigintza-plangintzaren kasuan, LAGek 
honako betebehar hau ezartzen dute: espazio babestu bakoitza zedarritzea, bere ingurumen-
balioengatik, korridore ekologikoengatik eta bere lurraldeari eragiten dioten funtzio anitzeko 
beste espazio batzuengatik, erregulazio egokia ezarriz; era berean, Eremu Funtzionalarekin eta 
EAEkoarekin lotutako tokiko azpiegitura berdea bertan sartzea, eta azpiegitura berde horren 
zatitzat hartzea, tokian-tokian, sistema orokor gisa kalifikatutako espazioak, eta aukeran tokiko 
sistemak, espazio libreen eta berdeguneen sistemak, eta honako printzipio hauen gainean: (1) 
Berdeguneetako espazio ezberdinen jarraitasuna; (2) Balio ekologikoa zaintzea eta ekosistema-
zerbitzuak indartzea, bizi-kalitatea hobetu eta natura pertsonengana hurbildu dezaketen 
elementu ekologikoak emanez; eta (3) Klima-aldaketari arreta berezia jarrita, hiri eraikiaren 
espazio libreen iragazkortasuna bultzatzea.

LANDA-HABITATA.

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan Gomendio mailako Gidalerroak ezartzen dira, 
dauden nekazaritza-lurrak hirigintzako eta azpiegituretako eraginen eta esku-hartzeen aurrean 
babesteko, eta nekazaritza-ustiategien jarraitutasuna bermatzeko, landa-inguruneko garapen 
sozioekonomikoaren oinarrizko tresna gisa, nekazaritza-jarduerak betetzen dituen ingurumen- 
eta lurralde-funtzioekin bat datozen ekoizpen-ereduetatik abiatuta, nekazaritza-ustiategien 
errentagarritasuna bultzatuz, biztanleak finkatzeko eta landa-enplegua sustatzeko faktore 
erabakigarri gisa.
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HIRI-HABITATA. 

A.

Hiri-sistema: hiriburuen gune anitzeko sistema, Eremu Funtzionaletako buru eta 
azpiburuen sarea eta Eraldaketa Ardatzak. Hiri-sistema funtsezko hiru elementuren bidez 
egituratzen da:

• Lurralde Historikoetako hiriburuen gune anitzeko sistema
• Eremu Funtzionaletako goiburuen eta azpiburuen sarea
• Eraldaketa-ardatzak

Adierazi behar da Eremu Funtzionaletako Lurralde Plan Partzialen idazketak eta onarpenak 
bermatu egin duela 1997ko LAGek bere garaian ezarritako Eremu Funtzionalen mugaketa, 
nahiz eta LAGen berrikuspenarekin gauzatutako partaidetza-prozesuak gogoetaren bat sartu 
duen Gernika- Markinako Eremu Funtzionalen mugaketari buruz (Gernika eta Lea Artibai 
eskualdeen egituratzeko zailtasunagatik), bai eta landa-eremuen (beren berariazko hedadura) 
eta Araba Erdialdeei dagokienez ere. Berrikuspenean, halaber, Eremu Funtzionalen zati handi 
baten izena aldatzea erabaki da, goiburuaren izena lagunartean erabilitako administrazio-
eskualdearen izenarekin ordezkatuz. Mungiako Eremu Funtzionalaren kasuan, Mungialdeko 
Eremu Funtzionala ordezkatuz.
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Bestalde, eremu horien arteko artikulazio egokia bermatzeko helburuarekin, izaera 
isolatuko lurralde-unitatetzat hartzea saihestuz, beharrezkotzat jo da horietan garatzen diren 
berrikuntza- eta eraldaketa-prozesuak orientatzea, bultzatzea eta koordinatzea ahalbidetuko 
duen elementu bat sartzea. Helburu horrekin, «Eraldaketa-ardatz» izeneko figura gehitzea 
proposatzen da. Eremu Funtzionaletako erdiko espazioak berritzeko, artikulatzeko eta indartzeko 
jarduketa egituratzaile gisa planteatzen dira, LAGen Erlazio Sistemako azpiegitura-elementuen 
bitartez, Lurralde Historikoaren Sare Polizentrikoko Lurralde bat eratzeko bidean aurrera egitea 
ahalbidetzen duena.

Mungia Mungialdeko Eremu Funtzionalean integratuta dago, eta horren buru da. 
Mungialdeko Eremu Funtzionala azken hamarkadan dinamismo handiena izan duen eremuetako 
bat da; hala ere, haren hazkunde-ereduaren ezaugarri nagusiak eraikitako espazioen dentsitate 
txikia eta gune tradizionaletan gutxi integratutako urbanizazioen ugaltzea izan dira. Espazio 
horretan ezinbestekoa da hiri-garapenetan jasangarritasun-estrategia bat ezartzea, lurzoru-
eskuragarritasun handia baitu, eta aktibo hori oso baliotsua da, eta tentu handiz erabili behar da.

Eremu Funtzional hori Mungia-Derioko “Eraldaketa-Ardatzean” txertatzen da. Hauek 
dira Eraldaketa Ardatz honi dagozkion lurralde-gidalerroak:

• Espazio finkatuak indartzea, hazkundea ahalbidetuz eta dagoen hiri-bilbea berrantolatuz, 
erabilera-aniztasunaren, hiri-espazioaren kalitatearen eta garraio kolektiboaren 
lehentasunaren irizpideekin; hazkunde berriak jada okupatuta dauden espazioetara 
bideratuz, berroneratze-, berritze- eta dentsifikatze-eragiketen bidez.

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

• Gune tradizionaletan zentraltasun-eremu berriak garatzea, eremu nagusien gaineko 
presioa murrizteko eta biztanleria osoari bizitegi-eskaintzaren, enpleguaren, kulturaren, 
ekipamenduen, aisialdiaren eta kirolaren aniztasuna handitzeko.

• Derio-Mungia errepidea ekobulebar bihurtzea, hazkunde nagusiak antolatzeko eta 
Txorierrirekin lotzeko Eraldaketa Ardatza sortzeko.

• Ekobulebar honetan zehar garraio kolektiboko ardatz egituratzaile bat garatzea, 
etorkizunean aldiriko tren-zerbitzuak barne hartu ahal izango dituena, Mungiako garraio 
kolektiboko sistemen sarbide-puntua Eremu Funtzional osorako trukagailu modal 
eta zentralitate-eremu gisa planteatuz; estrategia hori epe luzeagoan Mungia-Sopela 
ardatzean gara liteke.
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LAGen proposamena, Mungia-Derio Ardatz Egituratzailea
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B.

Hiri-berroneratzea. Lurralde Plan Partzialak dira birsortu behar diren espazioak 
zehaztu behar dituztenak, narriadura saihesteko edo guztiz edo partzialki desberdinak diren 
erabileretarako lehengoratzea lortzeko, bai eta ondorio horietarako garatu beharreko programak 
eta horiek gauzatzera bideratutako laguntza-neurriak ere. Nolanahi ere, udalak izango dira, beren 
udal-planen bidez, arlo horiek mugatu beharko dituztenak.

C.

Hiri-hazkundearen perimetroa. Hirigintza-plangintzarako zehazten diren Gidalerroak 
ondorengo hauek dira:

• LPPek ezarritako Hiri Hazkunderako Perimetroaren barruan, hirigintza-ekimen berriak 
orientatzea eta garapen berriak lehendik dagoen hiri-bilbean txertatzea, hura osatuz, 
lurzoruaren erabilera-intentsitate txikiko eremuak dentsifikatuz eta hutsik dauden edo 
erabilera berriak har ditzaketen espazioak berrituz.

• Garraio-sistemetarako sarbideen inguruan dauden dentsifikazio-, berrikuntza- edo 
hazkunde-jarduerak lehenestea, eta metro-geltokietatik, aldirietatik eta hiriarteko 
tranbietatik oinez iristeko moduko eremuak izatea eskari handiko zuzkidurak eta 
ekipamenduak kokatzeko lehentasunezko eremuak.

• Hiri Hazkunderako Perimetroaren definizioaren arabera, bizitegirako edo jarduera 
ekonomikoetarako hiri-dinamiken ondorioz zaharkituta geratu diren lurzoru urbanizagarriak 
balio estrategiko handiko nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzoru urbanizaezin gisa 
sartzea berrikustea.

D.

Jarduera ekonomikoetarako lurzorua. Lurralde Plan Partzialak izango dira jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-pakete handien dimentsionamenduaren azken arduradunak. Hala 
ere, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan ezarritako erreferentzia orokorrak eta EAEko 
Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko Lurralde Plan Sektorialak adierazitakoak alde 
batera utzita, udalerri bakoitzak gehienez ere 3 hektarea lurzoru aurreikus ditzake, natura-
ingurunean inpaktu esanguratsurik eragin gabe behar besteko harrera-ahalmena dagoenean. 
Era berean, beharrezkotzat jotzen da Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki 
Handiak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala aldatzea, batez ere Auzitegi Gorenaren epaira 
egokitzeko, irizpide ekonomikoei erantzuten dieten LPSaren mugak baliogabetzat joz.

E.

Bizitegi-kuantifikazioa. Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan orain proposatutako 
bizitegi-kuantifikazioa bi irizpidetan oinarritzen da:

• Hiri-lurzoruaren bizitegi-ahalmenerako baldintzarik ez egotea, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean legez ezarritako gehieneko eraikigarritasunek 
soilik mugatzen baitute ahalmen hori.

• Bizitegi-kuantifikazioko metodo orokorra aplikatzea lurzoru urbanizagarria sailkatzen 
duten hirigintza-planei. 
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Plangintzaren bizitegi-kuantifikazioa ezartzeko prozedura Aplikazio Arauen “Bizitegi 
Kuantifikazioa”ren IV. Eranskinean jasotzen da. IV. eranskin horretan deskribatutako metodologia 
aplikagarria da Lurralde Plan Partzialak eta hirigintza-plangintzak berrikusteko edo aldatzeko, eta 
eranskin horretan jasotako balio zehatzak argigarriak dira.

Kuantifikazioa honako magnitude hauen batuketatik ateratzen da: (I) etxebizitza nagusiaren 
beharrak biztanleria egoiliarraren aldaketagatik edo familiaren batez besteko tamainaren 
aldaketagatik; (2) bigarren etxebizitzaren eskaria; (3) jenderik gabeko etxebizitzen aurreikuspena 
okupatutako etxebizitzen aldaketagatik; eta (4) Lurralde Plan Partzialean ezarritako lurralde-
ereduaren zuzenketak. Horiei “harrotze-faktore” bat aplikatzen zaie, hau da, beharren zifra 
plangintzan kalifikatutako lurzoruaren gehieneko bizitegi-ahalmena bihurtzen duen indize bat, 
premia horiek betetzen direla bermatzeko. Harrotze-faktorea 2,2 eta 3,0 artekoa izango da, 
eta udalerriak sailkatzen diren bost mailen arabera aplikatuko da. Eta bizitegi-ahalmenaren 
murrizketa, dauden jenderik gabeko etxebizitzen zati bat berreskuratu delako, eta, gutxienez, 
dagoen bizitegi-parkeko etxebizitza-kopuruaren % 2 a izan behar duena.

Mungialdeko Eremu Funtzionalari dagokionez, 2018-2016 aldirako honako hau 
proposatzen da:

• Aurreikusitako bizitegi-beharrak:    2.713 etxebizitza.

Biztanleriaren aldaketaren arabera:   1.696 etxebizitza.
Familia-tamainaren arabera:     631 etxebizitza.
Bigarren etxebizitzako:     230 etxebizitza.
Jenderik gabeko etxebizitza bakoitzeko:    156 etxebizitza.

• Behar harrotuak:      7.102 etxebizitza.
• Murrizketa jenderik gabeko etxebizitza bakoitzeko:  274 etxebizitza.
• Bizitegi-ahalmena, mugarik gabe.    6.828 etxebizitza.
• Gehienezko edukiera:      6.120 etxebizitza.
• Harrotze-faktorea:      2,26

Indarrean dagoen Mungiako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialak aurreikusitako 
zenbatekoak baino handiagoak dira, 8 urtera. Plan horrek 4.905 etxebizitzako gehieneko muga 
ezartzen zuen. Izan ere, Bilbo Metropolitarraren biztanleria-galerak nolabaiteko lurralde-oreka 
ekarri du, lehenengoak beste eremu batzuk hartzen baititu, bereziki Mungiak, nabarmen handitu 
baitute biztanleria.

2019ko LAGen irizpideak Mungiako udalerrira eramanda, honako hau izango litzateke:

2020-2028 aldirako bizitegi-beharrak Mungian

• Etxebizitza nagusiak
Biztanleriaren aldaketaren arabera (A1).  869 etxebizitza. 
Familiaren tamainaren aldaketagatik (A2): 403 etxebizitza.

• Bigarren etxebizitzak.
Etxebizitza nagusien aldaketagatik (B1):  59 etxebizitza.
Jenderik gabeko etxebizitza.
Jenderik gabeko etxebizitzaren aldaketagatik (C1): 67 etxebizitza.

BIZITEGI-BEHARRAK GUZTIRA:  1.398 ETXEBIZITZA. 
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GEHIENEKO BIZITEGI-EDUKIERA:

•  Harrotze-faktorea biztanleriaren arabera:    2,40
•  Harrotutako bizitegi-beharrak: 1.398 x 2,40 =    3.355 etxebizitza.
•  Jenderik gabeko etxebizitza berreskuratzeagatiko murrizketa:  -154 etxebizitza.

         ----------------------------
         3.201 ETXEBIZITZA.

Muga gehigarriak:
Beti aurreikus daitekeen gutxieneko edukiera. Lehendik dauden etxebizitzen % 10. 
Gehieneko bizitegi-edukiera onargarria: 7.681en % 50 (2016) = 3.840 etxebizitza

F.

Plangintzen bateragarritasuna. Bateragarri egin daitezkeen udalerri-taldeen identifikazioa 
1997ko LAGen bidez identifikatu zen; orain, ordea, lurralde-espezifikotasun estrategikoen arabera 
eremu horiek proposatzeko lekurik egokiena Lurralde Plan Partzialak direla uste da, eta, hala 
badagokio, eragindako udalerriek berek planteatzen dituztela beren arteko harreman-eremuak. 
Berritasun gisa, bateragarritasun-mekanismo alternatibo gisa Bateragarritze-Plan bat idaztea ere 
ezarri da. Plan horrek ukitutako udalerri bakoitzaren plangintza orokorrean jaso beharko diren 
zehaztapen espezifikoak jasoko ditu, lortu nahi den bateragarritasuna bermatzeko.

PAISAIA, KULTURA- ETA NATURA-ONDAREA ETA TURISMO-BALIABIDEAK.

A.

Paisaia. Paisaiak erreferentzia izan behar du lurraldearen antolamenduan, eta modu 
integralean hartu behar da kontuan, paisaia sublimeak zein egunerokoak kontuan hartuta, 
ahulenak babesteko eta degradatuak lehengoratzeko neurriekin. Beraz, beharrezkoa da paisaia 
integratzea lurralde- eta hirigintza-plangintzako tresnen prestaketan eta garapenean, eta 
balioan jartzea kalitatearen faktore gisa, gizartearen, kulturaren, ekonomiaren eta ongizatearen 
ikuspegitik.

B.
 
Kultura-ondarea. LAGen berrikuspenean, azken hamarkadetan izandako bilakaera 

kontzeptuala hartu da kontuan, eta horrek kultura-ondare zabal eta integralaren nozio bat ekarri 
du, 1997ko LAGak arautu ziren unean nagusi zen monumentu-ikuspegia, mugatuagoa, ondasun 
indibidualizatuetan oinarritua, nabarmen gainditzen duena.

C.

Natura-ondarea. Gidalerro berrien bi erreferentzia-esparruak 2030erako Biodibertsitate 
Estrategia 2030 eta Geodibertsitate Estrategia 2020 dira. Beraz, berrikuspenaren helburua da 
euskal natura-ondarea aktibo bateragarri bihurtzea garapen sozioekonomiko jasangarriaren 
ereduarekin eta aukera-tresna gisa balioestea.

D.

Baliabide turistikoak. LAGetan, Turismoa Antolatzeko uztailaren 28ko 13/2016 Legearekin 
bat, Baliabide Turistikoak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorial bat idaztea proposatzen du. 
Baliabide turistikoak, lurralde-baliabideak inbentariatzeko eta antolatzeko eta baliabide horien 
erabilera eta garapen turistikoa arautzeko tresna izateaz gain, baliabideen eta lurraldearen arteko 
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artikulazioa eta erregulazioa ahalbidetuko du, hainbat produktu turistikoren eta lurraldearen 
beraren bidez kontsumoa errazteko, kontsumo eta jarduera turistikoak antolatzeko agertoki gisa.

BALIABIDEEN KUDEAKETA JASANGARRIA.

A.

Ura. Uraren arloko lurralde-ereduaren berrikuspena honako hauen ingurukoa da: 
uholde-arriskuaren kudeaketa; azaleko ur-masen aldaketa morfologikoak; ur-hornidura eta 
saneamendua; ur-masen kalitatea; eta eremu babestuak. 1997ko LAGei dagokienez, berritasun 
bat da urarekin lotutako eremu babestuen kategoria batzuk ezartzea, bakoitza bere babes-
helburu espezifikoekin, bere oinarrizko arautegiarekin eta informazioa izendatzeko, mugatzeko, 
jarraipena egiteko eta emateko eskakizunekin. Gainera, demarkazio hidrografiko bakoitzak bere 
Eremu Babestuen Erregistroa (EBE) ezarri eta eguneratuta eduki behar du. Erregistro horrek 
barne hartzen ditu azaleko edo lurpeko uren babesari edo zuzenean uraren mende dauden 
habitaten edo espezieen kontserbazioari buruzko erkidegoko arau espezifiko baten ondorioz 
babes bereziko eremu izendatu diren eremu guztiak.

B.

Energia. Berrikuspena 2030erako Euskadiko Energia Estrategiaren (3E-2030) bi ardatz 
nagusietan zentratzen da: eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarriak.

C.

Ekonomia zirkularra. Ekonomia zirkularrean oinarritutako eredu baterako trantsizioa, 
non erabilitako produktu eta baliabideak fluxu ekonomikoaren barruan ahalik eta denbora 
gehien mantenduko diren, oinarrizko lehentasuna da garapen jasangarria lortzeko, non ahalik 
eta hondakin gutxien sortuko den. LAGen berrikuspenaren esparruan, ekonomia zirkularra bi 
ardatzen inguruan hedatzen da: hondakinen kudeaketa eta lurzorua baliabide gisa.

MUGIKORTASUNA ETA LOGISTIKA.

Mugikortasun jasangarriaren arloko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen berrikuspena 
mugikortasun multimodalaren inguruan hedatzen da, motorrik gabeko edo oinezko eta 
bizikletena, bide-mugikortasuna, trenbide-, portu- eta aireportu-mugikortasuna eta eredu 
logistikoa barnean hartuta. Derio – Mungia – Bermeo bide-ardatzari eginkizun garrantzitsua 
ematen zaio Eremu Funtzionalen interkonexioan.

ZEHARKAKO GAIAK ETA GOBERNANTZA

1997an LAGak onartu zirenetik, gai batzuek garrantzi berezia hartu dute politika publikoen 
diseinuan eta kudeaketan, eta kontuan hartu behar dira lurraldearen antolamenduan eta, 
ondorioz, LAGen berrikuspenean. Zeharkako gai berriak dira, eta berez lurralde-izaera ez badute 
ere, lurraldean eragina dute. Ildo horretan, LAGen berrikuspenean honako gai hauek jorratzen 
dira: irisgarritasun unibertsala, genero-ikuspegia, klima-aldaketa, osasuna, euskara eta 
lurralde-erlazioa.

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen gobernantzak hainbat planotan sailkatutako gaiak 
hartzen ditu barne: lehen plano bat LAGak LPPen edo LPSen bidez garatzearekin eta koordinazio, 
antolaketa eta kudeaketako estrategiekin lotuta; bigarren plano bat parte-hartze eta integrazio 
administratiboari buruzkoa; eta hirugarren plano bat jarraipenarekin lotuta. Azkenik, Aplikazio 
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Arauak daude funtsezko elementu gisa, eta modu egokian jasotzen dira, formatu bereizi eta 
propio batean, legeriak ezartzen duen bezala.

ESPAZIOAREN ANTOLAMENDUARI ETA ERABILERARI BURUZKO ARAUEN ARTIKULUEK 
MUNGIAKO HAPORAKO DUTEN ZUZENEKO EDO ZEHARKAKO ERAGINKORTASUN LOTESLEA 
IDENTIFIKATZEA.

Artikulua Zuzeneko eraginkortasun loteslea Zeharkako eraginkortasun loteslea
3 1, 2, 3, 4a (3 eta 4) eta 4b atalak 4a (1 eta 2) atalak
4 2, 3, 4, 5 eta 7 atalak 1 eta 6 atalak
5 Artikulu osoa
6 Artikulu osoa
7 3, 4, 5 eta 6 atalak 1, 2 eta 7 atalak
8 1, 3, 4 eta 5 atalak 2 atala
9 Artikulu osoa
10 2 atala 1 eta 3 atalak
11 Artikulu osoa
12 1, 2, 3 eta 4 atalak 5, 6 eta 7 atalak
13 1 eta 2 atalak 3 atala
14 2 atala 1, 3, 4 eta 5 atalak
15 1, 2 ,3 eta 8 atalak 4, 5, 6, 7 atalak
16 2 eta 4 atalak 1, 3, 5, 6 eta 7 atalak 
17 4 atala 1, 2, 3, 5 eta 6 atalak
18 Artikulu osoa
19 Artikulu osoa

9.2. MUNGIAKO EREMU FUNTZIONALAREN LURRALDE-PLAN PARTZIALA.

1997ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen indarraldian, martxoaren 22ko 52/2016 
Dekretuaren bidez, behin betiko onartu zen Mungiako Eremu Funtzionaleko indarrean dagoen 
Lurralde Plan Partziala. Mungiako HAPOari hasierako onarpena eman zitzaionean, LPP honek 
hasierako onarpena soilik zuela jakinarazi behar da.

Mungiako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialak Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, 
Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe, Meñaka eta Mungia udalerriak hartzen ditu. Plan honen xedea da, 
16 urteko eperako, Eremu Funtzionaleko lurraldearen lurralde-antolamendu iraunkorra ezartzea, 
haren egitura eta lurralde-eredua zehaztuz, eta udal-plangintzek, lurralde-plan sektorialek eta 
Eremu Funtzionalean eragina duten gainerako jarduerek horri jarraitu beharko diote.

LPPak proposatutako lurralde-eredua honako helburu hauen inguruan egituratzen da: 
(a) Ekonomia berriaren euskarri den produkzio-espazioa sortzea eta artikulatzea; (b) Metropoli-
multzoaren integrazio funtzionala hobetzea, bai bide-garraioari dagokionez, beste funtzio batzuk 
betetzen baititu, bai garraio publikoari dagokionez (ahal dela trenbide-garraioari dagokionez), 
intermodalitate-esparru batean eta banaketa modal berri baten aldeko apustu-esparru batean, 
ibilgailu pribatuaren mende ez dagoena; (c) Bizitegi-espazioa kontzentratzea, lurzoruaren 
eskasiari, eskaera berriei eta askotarikoei erantzunez eta eskaintza zabala izan ahal izateko 
lagunduz, kokapenean, tipologietan eta prezioetan dibertsifikatuta; (d) Ingurumenaren aldetik 
baliotsua den espazioa integratzea, metropoli moderno eta lehiakor baten funtsezko osagaia 
baita eta gaur egun inoiz baino gehiago; eta (e) Zerbitzuak eta horien kalitatea ziurtatzea, horien 
ikuspegi zabal eta dibertsifikatuan, gutxieneko zerbitzuetara mugatu gabe eta ingurumen-
ikuspegi zabal batetik.
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Lurralde-eredua LPParen antolamendurako oinarrizko zehaztapen guztiek definitzen dute, 
eta honako eduki multzo hauetan banatzen da:

1. INGURUNE FISIKOA.

Ingurune fisikoaren antolamendua honako elementu hauen bidez ezartzen da:

a) Antolamendu-kategoriak: ingurumen-ezaugarrien arabera homogeneoak diren 
eremuak dira, eta horietako bakoitzari erabilera-zerrenda bat esleitzen zaio, 
baliabideen iraunkortasunarekin bat datorrena. LPPak, lurzoru urbanizaezinaren 
eremurako, Ingurune Fisikoa Antolatzeko Kategoria hauek ezarri eta definitzen ditu, 
eta aldez aurretik bi multzotan banatzen ditu:

I. multzoa: natura-ingurunea, biodibertsitatea eta funtsezko sistema ekologikoak 
babesteko eta kontserbatzeko eremu bereziak eta/edo lehentasunezkoak. 
Multzoaren barruan, Lurzoruaren Antolamendurako Gune batzuk bereizten dira:

EAEko babes-figura propioak dituzten Naturguneak.
Babes berezia.
Kostaldearen aurrealdea eta Sollube-Garbolako sakanak.
Lurrazaleko Uren Babesa.    Butroeko ibarretako ibai-sistema.
Paisaia- eta aisialdi-interesa.
Lurrazaleko uren babesa.

II. multzoa: Nekazaritzako eta Abeltzaintzako eta Basogintzako baliabideak dituzten 
lurzoruak babesteko eremuak. Antolamendu-kategoria hauek bereizten dira:

•  Basogintza (F).
Mugatzaileak dituzten basoak
Basogintza produktiboa.

•  Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabala (C).
Balio handiko landazabala
Landa landazabal arrunta.

LPPak udal-plangintza orokorrari kategorizazio-proposamenak errespetatzea 
ezartzen dio. Baita definitutako antolamendu-kategoria bakoitzerako esku-
hartzearen araubideari eta erabileren eta jardueren erregulazioari dagokienez 
ere, nahiz eta horiek era xehetuagoan gara daitezkeen.

b)  Gainjarritako baldintzak. Erabileren baldintzatzaile gisa jarduten dute, eta, hala 
badagokio, antolamendu-kategoriei gainjartzen zaizkie, arriskua intentsitate 
handiz agertzen den lekuetan, kasu bakoitzean dagoen arrisku-motaren arabera 
eta babes-irizpide espezifikoen arabera jarduera jakin batzuk garatzeko modua 
mugatuz. Faktore jakin baten araberako erabileraren baldintzatzailea denez, 
jarduera horiek eragin ditzaketen arriskuak saihesteko beharrezkoak diren muga 
gehigarriak baino ez dira ezartzen. LPPak honako hauek proposatzen ditu: higadura-
arriskuak, uholde-arriskuak, akuiferoen urratze-arriskua, paisaia-kalteberatasuna, 
Onura Publikoko mendiak, baso autoktonoak eta Interes Komunitarioko 
Habitatak, korridore ekologikoak, hezeguneak eta itsasertza babesteko eremuak, 
eta sute arriskua.
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c)  Ingurumena Hobetzeko Jarduerak (MA-01). Eremu Funtzionalean proposatutako 
jarduketa batzuk dira, bi eremu fisikori eragiten dietenak: (I) Kokapen puntualeko 
eremu degradatuak (zabortegiak, hondakindegiak, industria-aurriak, harrobiak, 
kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak, etab.), eta horietan jardutea beharrezkoa 
da, zehazki, ingurumena lehengoratzeko; (2) LPS anitzetan, Hezegune, Itsasertz 
eta Itsasertzetako Eremuetan ingurumena hobetzeko eremutzat kalifikatutako 
eremuak. LPPn ezartzen denez, udal hirigintza-plangintzak zonen kudeaketari ekin 
behar dio, Ingurumena Hobetzeko baldintzarekin, eta baimendutako erabilerak 
koordinatu behar ditu, eremu bakoitzerako proposatutako lehengoratze-helburua 
lortzeko.

d) Natura-Ingurunearen Osagai Nabarmenak. Ingurumen-, natura- eta ekologia-
balio handiko interesguneak edo gai bereziko garrantzi handikoak mugatzen edo 
adierazten dira, izaera irekiarekin, eta beren berezitasunetik Eremu Funtzionaleko 
natura-ondarean integratzen dira. Azterketa xehatu bat behar dute aztertuak izateko, 
eta horren erantzukizuna plangintza orokorrera edo, hala badagokio, garapen-
planeamendura transferituko da, bai eta eremuaren mugaketa zehatza, babes-
araubidearen zehaztapena eta behin betiko antolamendua ere, non eta ez diren 
interes bereziko eremuak Arriskupean dauden Espezieen Euskadiko Katalogoan 
jasota dauden flora eta faunako espezie jakin batzuentzat, baldin eta baimendutako 
kudeaketa-plan bat badute. Ingurune naturalaren osagai nabarmen hauek hartzen 
dira kontuan: EAEko flora mehatxatua eta intereseko beste elementu batzuk, EAEko 
fauna mehatxatua eta interes geologikoko guneak.

2. BIZITEGI-KOKALEKUEN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN SISTEMA.

LPParen helburua da oreka espaziala eta sektoriala lortzea, Eremu Funtzional osoak 
bizileku- eta enplegu-eskaintza nahikoa izan dezan. Horretarako, Eremu Funtzionaleko 
kokalekuen antolamendua honako helburu hauek lortzeko garatzea proposatzen da: (I) 
Lurzoruaren kontsumoa optimizatuz, finkatze-eredu koherente eta funtzional bat lortzea; 
(2) Bizitegi-plangintzan eta jarduera ekonomikoen plangintzan lurzoruaren kontsumoa 
gutxitzea; (3) Lurzoru Ez Urbanizagarrian nekazarientzako kokaleku berriak bermatzea, 
lehendik dauden gune berriak garatzeko eta bizitegi-gune berriak sortzeko aukera kenduz; 
(4) egun dauden guneei lotuta ez dauden garapen-arlo berriak sortzea saihestea.

Lurralde Plan Partzialak “Okupazioaren Muga-Eremuak” deritzona ezartzen du udalerri 
bakoitzerako, eta haren eginkizuna da etorkizuneko hirigintza-plangintza ahalbidetzea eta 
horri eustea, bere perimetroaren barruan eta datozen 16 urteetan LPPak aurreikusitako 
erabileren ezarpena onartu ahal izateko. Horietatik kanpo, hirigintza-garapenak 
debekatzen dira, salbuespenezko kasuetan izan ezik; kasu horietan, jarduketa zehatz-
mehatz justifikatu beharko litzateke, interes publiko eta sozialari dagokionez. Baztertze-
irizpide batzuk ere ezartzen dira, hau da, okupatu ezin diren lurzoruak definitzen dituzten 
irizpideak, eta, beraz, kokalekuen proposamen berrietan baztertuak izan behar direnak.

Irizpide horiek honako hauek dira: (I) % 15etik gorako edo inguruko maldak dituzten 
lurzoruak, non eta azalera txikiak ez diren batez besteko malda txikiagoko eremu 
handiagoetan; (2) Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean 
mugatutako  10, 100 eta 500 urteko hiru errepikatze-aldietan uholde-arriskua duten 
lurzoruak; (3) LPPak definitutako Babes Eremu Berezietako edo Lehentasunezko 
Eremuetako batean sartutako lurzoruak; eta (4) Baso autoktonoek edo lehentasunezko 
interes komunitarioko habitatek okupatutako lurzoruak.
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2.1. BIZITEGI-LURZORUA ANTOLATZEKO EREDUA.

1997ko LAGei lotutako helburuak definituta, lurzoruaren kontsumoa optimizatuz, 
finkatze-eredu koherente eta funtzionala lortzeko, bizitegi-kokalekuetarako esku hartzeko 
estrategia bikoitza proposatzen da:

• Bizitegi-ondare eraikia optimizatzea, batez ere honako jardun-ildo hauetan 
oinarrituz: (I) Etxebizitza hutsetan eta alokairuko etxebizitzetan esku hartzeko 
mekanismoak egituratzea: (2) etxebizitzak birgaitzea, eta lehendik dagoen eraikuntza 
mantentzea eta hobetzea; eta (3) tipologiak aldatzea eta egungo eskariekin bat 
datozen moduluetara egokitzea.

• Plangintzaren gaitasun hutsa optimizatzea. Udal-plangintzak jada mugatutako 
lurzoru hutsak erabiltzeari ematen zaio lehentasuna, eta haien parametroak 
aldatzearen aldeko apustua egiten da, legezko betekizunen aldean erabilera-
intentsitate baxuegia dutenean.

LPPak kalkulu-metodo bat ere ezartzen du, udalerri bakoitzerako bizitegi-kuantifikazioa (8 
eta 16 urterako) lortzea helburu duena, etorkizuneko lurralde-eredurako egokia, okupatu 
beharko liratekeen etxebizitzen kopurua lortzeko. Kalkulu-metodoa honako osagai hauen 
baturan oinarritzen da: (A) Ereduaren Hazkunde Selektiboa, izaera jakinekoa eta loteslea 
duena. (B). Barne-berroreka, izaera jakinekoa eta loteslea. (C). Behar endogenoak. (D). 
Bigarren bizilekua, izaera jakinekoa eta loteslea duena.

Eremu funtzional osorako honako hauek ezartzen dira:

• 16 urterako esparru-ereduko etxebizitza-beharrak: 4.084 (ereduaren hazkunde 
selektiboko 1.500, eta beharrizan endogenoko 2.584).

• 8 urterako esparru-ereduan etxebizitza-beharrak: 2.038 (ereduaren hazkunde 
selektiboko 750 eta beharrizan endogenoko 1.288).

Udalerri bakoitzari dagozkion harrotze-koefizienteak aplikatuta, honako hauek izango 
lirateke etxebizitzen eskaintzaren mugak:

• 16 urtera:

Gehienez: 6.961 etxebizitza.
Gutxienez: 5.108 etxebizitza.

•  8 urtera:

Gehienez: 4.905 etxebizitza.
Gutxienez: 3.060 etxebizitza.
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Mungiaren kasuan, etxebizitzen behar garbien kuantifikazioa 16 urterako marko-ereduan 
honako hau da:

A.  Ereduaren hazkunde selektiboa:  887 etxebizitza.
B.  Barne-oreka:     0 etxebizitza
C.  Behar endogenoak:    1.528 etxebizitza
D.  Bigarren bizilekua:    0 etxebizitza

 GUZTIRA:     2.415 etxebizitza

Eta 8 urterako marko-ereduarentzat, hurrengo hau da:

A.  Ereduaren hazkunde selektiboa:   444 etxebizitza.
B. Barne-oreka:     0 etxebizitza
C.  Behar endogenoak:    765 etxebizitza
D.  Bigarren bizilekua:     0 etxebizitza

 GUZTIRA:      1.209 etxebizitza

Hala ere, LPParen planteamendu metodologikoan “harrotze-koefiziente” deiturikoak 
ezartzen dira, eta aurreikusitako etxebizitza garbiak ereduaren arabera kalkulatu 
ondoren aplikatzen dira (beharrak), bizitegi-lurzoruaren eskaintza bihurtzeko. Helburua 
ez da aurreikusitako etxebizitza-kopurua handitzea, baizik eta behar adina lurzoru lasai 
aurreikustea, hiri-garapeneko prozesuek izan dezaketen zurruntasuna gorabehera, behar 
diren etxebizitzak eraiki ahal izateko. Nolanahi ere, ateratzen den kopurua mugak dira 
udalentzat, eta, garapen-ereduaren arabera, kopuru handiagoa edo txikiagoa aukeratu 
behar dute muga horien barruan, udal-plangintzaren aurreikuspenak zenbakitzeko.

LPPak honako harrotze-koefiziente hauek aplikatzen ditu 16 eta 8 urteko etxebizitzen 
eskaintzarako; Mungiako udalerriaren kasuan:

16 urtera:

• Etxebizitzaren gehieneko balioak ezin du gainditu etxebizitza garbien kopurua bider 
1,5 koefizientea:

2.415 etxebizitza x 1,50 = 3.623 etxebizitza.

• Plangintzak gutxienez bermatu beharko duen eskaintzaren gutxieneko balioa 
ezin da izan etxebizitza garbien kopurua baino txikiagoa, 1,25 koefizientearekin 
biderkatuta.

2.415 etxebizitza x 1,25 = 3.019 etxebizitza.

8 urtera:

• Etxebizitzaren gehieneko balioak ezin du gainditu etxebizitza garbien kopurua bider 
2 koefizientea (Mungiaren kasuan):

1.209 etxebizitza x 2 = 2.418 etxebizitza.



197Informazio-memoria

• Plangintzak gutxienez bermatu beharko duen eskaintzaren gutxieneko balioa ezin 
da izan etxebizitza garbien kopurua baino txikiagoa, 1,25 koefiziente balioarekin 
biderkatuta.

1.209 etxebizitza x 1,50 = 1.814 etxebizitza.

Proposatutako etxebizitzetatik, Mungiako Udalak nahitaez aplikatu behar du Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren estandarra, hirigintza-
estandarrei buruzkoa. Era berean, Mungian, 30 etxebizitza/hektarea baino gehiagoko 
dentsitatearekin planteatzen diren okupazioaren muga-eremuetan, eremuko bizitegi-
eraikigarritasunaren % 10 erreserbatu beharko da jarduera ekonomikoak kokatzeko, 
hala nola: etxebizitzarekin bateragarriak diren industria-erabilerak; hirugarren sektoreko 
erabilerak, hala nola merkataritzakoak eta bulegoetakoak; eta zuzkidura-zerbitzu 
pribatuak, hezkuntzakoak, sanitarioak, sozialak, kirolekoak, kulturalak eta antzekoak.

2.2. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA ANTOLATZEKO EREDUA.

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruen ereduaren helburuak laburbiltzen dira arloko 
enpresa-sarea dibertsifikatzeko premian, gaur egun industria-jardueraren adarrean 
gehiegizko espezializazioarekin, bereziki elektrizitatean, galdaragintzan, forjaketan, 
galdaketan eta metal-arotzerian; eta eremuaren egitura ekonomikoa tertziarizatzeko 
premian. Hirugarren sektorearen egungo pisua ez da nahikoa aurreikuspen ekonomiko 
berrien aurrean. Kasu honetan ere esku hartzeko estrategia bikoitza proposatzen da:

•  Dagoen industria-ondarea optimizatzea, batez ere jarduera ekonomikoen esparruak 
berroneratzean oinarrituz, lurzoru berrien kontsumoa murrizteko helburuarekin. 
Zehazki, Mungian bi kokaleku ez-aktibo berroneratzea proposatzen da: zerrategi 
Industrialak SA eta Suministros y Fundiciones SA, biak Trobikan.

•  Plangintzaren gaitasun hutsa 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, hartzen duen eraikigarritasunaren arabera.

Bizitegi-lurzoruen kasuan bezala, LPPak kalkulu-metodo bat ere ezartzen du, LPP honetan 
aurreikusitako etorkizuneko lurralde-eredurako kuantifikazio egokia lortzea helburu 
duena, udalerri bakoitzerako Jarduera Ekonomikoetako lurzoruaren beharrezko azalera 
lortzeko (8 eta 16 urteetarako).

16 urterako, Jarduera Ekonomikoko lurzoru-beharrak kuantifikatzen dira, okupatutako 
lurzoruaren urteko 1,66 ha-ko gehikuntza-ratioa aplikatuz, 1990 eta 2002 urteen artean 
okupatutako azalera erreferentziatzat hartuta. Urteko lurzoru-kontsumo hori, etorkizunera 
begira proiektatutako joeratzat hartzen dena, LPParen eredu-markoan Eremu Funtzional 
osorako Ekonomia Jardueretako 27 Ha berri eragiten dituzten beharren kuantifikazioaren 
oinarria da, eta ia guztiak (22 Ha) Mungiako udalerrian biltzen dira. Gainerakoa, 5 Ha, 
Gatikako udalerriari esleitzen zaio.
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8 urterako LPPak Jarduera Ekonomikoen eredua ematen du, hau da, 16 urterako 
kuantifikatutako beharren erdiaren baliokidea; hots, 13,5 Ha Eremu Funtzional osorako, 
Mungiarako 11 Ha direlarik.

Jarduera ekonomikoetarako lurzorurako ere, 16 eta 8 urteko begiradarako “harrotze-
koefizienteak” ezarri dira.

16 urteko denbora-garapenerako, udalerri bakoitzaren eskaintzaren gehieneko muga 
lortzeko, 16 urterako ereduaren kuantifikazioa 2 koefizienteaz biderkatu behar da. Horrek 
esan nahi du Mungiaren kasuan gehieneko muga hori 44 Ha-koa izango litzatekeela. 
Bestalde, eskaintzaren gutxieneko muga lortzeko, 16 urterako ereduaren kuantifikazioa 
1,25 koefizienteaz biderkatu behar da. Hau da, Mungian: 27,50 Ha. Datu horiei benetan 
hutsik dauden jarduera ekonomikoetarako lurzoruen azalera kenduko balitzaie (horrela, 
2012an Udalplanen arabera hutsik geratu zirenen % 60 hartuko dira kontuan: 31,67 Ha):

• 16 urterako gehieneko muga: 12,33 Ha.
• 16 urterako gutxieneko muga:  00,00 Ha.

8 urteko denbora-garapenerako, udalerri bakoitzaren eskaintzaren gehieneko muga 8 
urterako ereduaren kuantifikazioa 3 koefizientearekin biderkatuz lortzen da. Horrek esan 
nahi du Mungiaren kasuan gehieneko muga hori 33 Ha izango litzatekeela. Bestalde, 
eskaintzaren gutxieneko muga lortzeko, 8 urterako ereduaren kuantifikazioa 1,5 
koefizienteaz biderkatu behar da, hau da, Mungian 16,50 Ha. Datu horiei benetan hutsik 
dauden jarduera ekonomikoetarako lurzoruen azalera kenduko balitzaie (horrela, 2012an 
Udalplanen arabera hutsik geratu zirenen % 60 hartuko dira kontuan: 31,67 Ha):

• 8 urterako gehieneko muga:  1,33 Ha.
• 8 urterako gutxieneko muga:  0,00 Ha.

Azkenik, Lurralde Planak Bilbo-Mungia korridoretik 40 Ha mendebaldera dagoen Jarduera 
Ekonomikoen Erreserba Estrategikoa deritzona proposatzen du. Hala ere, okupazioaren 
muga-eremuak garatzea lehentasunezkotzat jotzen denez, ez da Erreserba Estrategiko 
honen garapena gaitzen 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.

3. LURRALDE BIGUNA.

Mungiako Eremu Funtzionaleko LPParen arabera, honako hauek osatzen dute “Lurralde 
Biguna”: landa-guneek, aisialdirako natura-eremuek, natura-ibilbideek, ondareak, 
paisaiak, bigarren egoitzek eta turismo-baliabideek.
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3.1. LANDA-GUNEAK.

Landa-guneak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean 
definituta daude: sei eta hogeita bost baserri artean biltzea, biltzen dituen eta izaera 
ematen dien espazio publiko baten inguruan.

Bizkaiko landa-guneen inbentarioa onartzen ez den bitartean, LPPak Mungiako udalerrian 
Larrauri-1 kokalekuak landa-gune izateko 2/2006 Legean ezarritakoa betetzen duela 
baino ez du onartzen.

Atela eta Atekene, Ipintxe eta Markaida-1 herriguneen kasuan, sei eta hogeita bost 
baserriren arteko elkartze-baldintza betetzen badute ere, ez dute landa-gunearen izaera 
ematen dien espazio aglutinatzaile nabarmenik, eta udal-planeamenduari igortzen zaio 
landa-gunetzat hartzearen ardura.

Belako-Llona, Atxuri, Billela, Elgezabal, Emerando, Iturbaltza, Laukariz eta Markaida 2 
guneetarako, 25 eraikin edo gehiago izateagatik, LPPak landa-gunearen irudipean eraikin 
berriak garatu ezin dituztela ezartzen da.

Zabalondoko herrigunerako, 6 baserri baino gutxiago dituena, xedatzen da ezin diola 
eutsi landa-gunearen kalifikazioari, eta, beraz, udal-plangintzak deskalifikatu egin 
behar du. Larrauri-2 guneari dagokionez, udal-plangintzak berriz mugatzea agintzen 
da, plangintzan aurreikusitako eraikuntza-aukerekin bizitegi-erabilerako 25 eraikinak ez 
gainditzeko.

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.

3.2. AISIALDIKO EREMU NATURALAK.

Aisialdirako eremu naturalen kategorizazio hau ezartzen da, oinarrizko tipologiaren 
arabera, eta zerbitzatzen duten eremuaren arabera:

• Hiri-inguruko aisialdi-eremuak. Kategoria honetan, Mungiako Torrebillela eta 
Urigen-Zugastia parkeak daude.

• Eskualdeko Aisialdi-Eremuak. Honako hauek proposatzen dira: San Pelayo ermitan, 
Jatan, Solluben, Unbe-Berreagan, Morterondon, Gondra-Basobil-Erdikolandan, eta 
aisialdi linealeko eremu bat Butroe ibaian.

• Eskualdeaz gaindiko aisialdi-eremuak: Bakioko itsaslabarren eremua.

3.3. NATURA-IBILBIDEAK.

LPParen helburua Lurralde Biguneko elementuen artikulazioa ezartzea da, oinezko eta 
bizikletentzako jolas-ibilbide interesgarrien sare bat eratuz. Hauek dira garrantzitsuenak: 
Gr-280-Uribe; Euskararen Bidea eta Butroe Bidea.
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3.4. ONDAREA.

Eremu Funtzionalaren ondareari dagokionez, LPParen helburu zehatzak honako hauek 
dira: (i) eskualdeko natura-, arkeologia-, historia- eta kultura-ondarean katalogatutako 
elementuak babestea eta kontserbatzea; (2) katalogatu gabeko elementuen interesa 
behar bezala baloratzea; eta (3) eskualdeko ondarea osatzen duten elementuak sarean 
konektatzea erraztea.

LPPak 7/1990 Legeak babestutako Kultura Ondasunak biltzen ditu, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Kultura Ondarea osatzen dutenak eta udal-plangintzetan sartu beharko 
direnak. Mungiaren kasuan honako hauek dira:

a) Monumentu edo monumentu-multzo kategoriako kultura-ondasunak.

Landetxo Goikoa baserria.
Zumetxagako San Migel baseliza. 
Hirigune Historikoa.
Berreagako multzoa.

b) Balizko Arkeologia Gune deklaratuak.

Zumetxagako San Migel baseliza. 
Lopena baserria (Laupene).
Done Jakue eliza (Santiago).
Andra Maria eliza.
Atxuriko San Martin tenplua eta nekropolia.
Birlekoetxebarri baserria.
Trobikako baserria. 
Olatxuko errota-burdinola. 
Janera baserria.
Olalde burdinola.
Elorza baserria.
Billelako San Andres baseliza. 
Santa Marina eta San Ignazio baseliza. 
Mantzorriz burdinola.
Ugarte baserria.
Iturriagako baserria.
Masustegi baserria.
Txaranda errota.
Axpeko errota.
Zumetxagako tumulua.
Trobikaola burdinola (gaur egun errota).
Trobikaerrota/Trobilla errota. 
Santa Maria Magdalena baseliza.

Era berean, udal-plangintza orokorrak, aurrekoez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Monumentu edo Monumentu Multzo izendatzeko proposatutako ondasunak 
katalogoetan sartzea ezartzen da. Ondasun horiek Antolamendu Arauen XIII. eranskinean 
jasota daude.
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IZENDAPENA AUZOA
Leon Arruza 2 Etxea Gamiz Bidea 2
Beaskoa baserria Maurolas
Abadene baserria Basozabal
Ormaetxe baserria (Ormetxes) Atxuri
Lopena baserria (Laupene) Atxuri
Erdizubi errota Larrauri
Olabarri errota Larrauri
Errotabarri errota Markaida
Limbeko errota Zabalondo/ Maurolas
Arana familiaren panteoia Larrauriko hilerria
Goyeneche panteoia Larrauriko hilerria
Billelako dorrea Beko 3
Udaletxea Trobika 1
San Pedro eliza San Pedro plaza 1
Santiago Apostol eliza Laukariz
Larrauriko Andra Mari eliza Larrauri
Zardoya, Otis S.A. Billela
Butroi 1 etxea Hirigunea
Jai Alai etxea Hirigunea
Villa Luisa etxea Hirigunea
Eskolak Hirigunea
Mercedes etxea Larrauri
Tánger etxearen ataria Larrauri
Tánger etxea Larrauri

Era berean, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zentroko kultura-intereseko 
elementuen katalogoak babesteko proposamenen bat duten elementu guztiak udal-
katalogoetan sartzea gomendatzen da, katalogo orokorretan jasota ez dauden beste elementu 
interesgarri batzuk eta beste babes-araubide espezifiko batzuk txertatzeari kalterik egin gabe. 
LPPak, orientazio gisa, Antolamendu Arauen XIV. eranskinean jasotzen ditu udal-mailan bildu 
eta babesteko proposatzen diren katalogatu gabeko toki-intereseko elementuak; Mungiaren 
kasuan, zerrenda zabala da.

EUSKO JAURLARITZAKO KULTURA ONDAREAREN ZENTROAK PROPOSATUTAKOAK:

IZENDAPENA AUZOA
Andra Mari Elizaren hondakinak Andra Mari Enparantza 1-3
Agirre etxea Aita Elorriaga 1
San Kristobal portada San Kristobal 1
Arnagas etxea Arnagas
Santa Elena ermita Emerando
Gangoitiena baserria Maurolas
Bartengo Etxebarri baserria Elgezabal
San Antonio Abad ermita Belako
Urrutikoetxe baserria (Urtikoetxe) Llona
Llonako Andra Maria Magdalena baseliza Llona
San Martin errota Atxuri
Atxuri zubiko iturria Atxuri
Etxebarria baserria Billela
Tellaetxe baserria Billela
Trobika baserria Trobika
Agarre baserria Trobika
Palacio Alipio Larrauri
Eguia-Abadena jauregia Larrauri
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San Martin baseliza Emerando
San Lorentzo baseliza Laukariz
Alkartasunaren iturria Arnagas
Goiri Urrutiena baserria Basozabal
Olatxu errota Llona
Berteizko udal hilerria (portada) Berteiz
Solano Echevarria panteoia Berteiz
Arruza Urrutia panteoia Berteiz
Identifikatu gabeko panteoia Berteiz
Arrieta eta Marcaida panteoia Berteiz
Mendiguren eta Torre panteoia Berteiz
Muguire lsasi panteoia Berteiz
Elorriaga Rekalde panteoia Berteiz
Ixkoa baserria eta labea
Martei baserria (Martategi)
Ur-biltegia
Calderas Mungia
Bulegoak
Pabilioiak

Billela

Atxuri errota Atxuri
Manufacturas Eléctricas, S.A. (Mesa) Bulego 
eta ekoizpen eraikinak Pabilioi berria 
(Mesa)

Billela

Arteche. instrumentalización y sistemas 
eléctricos, S.A. Billela

Jabonera Bilbaina, S.A. Pabilioiak Billela
Mungiako probalekua Billela
Suetza baserria Hirigunea
Neurketa probalekua Hirigunea
Mungiako frontoia Hirigunea
San Pedroko frontoi itxia Hirigunea (Legarda)
San Pedroko frontoi irekia Hirigunea (Legarda)
lturbaltzaga 20 baserria lturbaltzaga
San Jose egoitza (antzinako bainuetxea) Larrauri
Justina etxea Larrauri
Baserria eta labea Larraurin Larrauri
Baserria Txirro bidean Larrauri
Aresti 1 baserria Larrauri
Larrauriko frontoia Larrauri
San Jose komentuko kapera Larrauri???
Salbatore baseliza Markaida
Galañe baserria Maurola
Prado Hermanos y Compañía S.A.
Bulegoak
Pabilioiak (partziala)

Trobika

Mitxelena bidea 3 baserria Zabalondo
Electromecánica Arteche Hermanos S.A. 
(partziala) Zabalondo
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LPP-AK PROPOSATUTAKOAK:

IZENDAPENA
  Agarre baserria (Emerando 13) 
  Urtine baserria 
  Uriarte baserria 
  Lobazarra baserriko itxituraren oholtza 
  Bolume Errota 
  San Pedro 3 solairu-etxea 
  Aitzene errota 
  Legarburu baserriaren labea 
  Bengo baserria 
  Janera baserria 
  Urikoerrota baserria 
  Bidegane baserria 
  Torroto Billela baserria 
  Billelako zubi erromatarra 
  Erlotza errota 
  Maitegi baserria 
  Santamañe baserria 
  Ametza baserria 
  Kapera neoerromanikoa 
  Elespuru baserria 
  Urukutze Goikoa 
  Andirengoetxea baserria 
 Iturrikoerrota baserria 
 Elorriko baserria 
  Etxezarre baserria 
  Jordane baserria 
 Ornainekoerrota errota 
  Elorikoetxebarri baserria 
  Otxoznaerrota errota 
  Goikoetxes zubia 

3.5. PAISAIA.

LPParen helburu zehatzen artean, paisaiari dagokionez, “Mungiako bailarako berezko 
paisaia mantentzea bermatzea” dago. LPPan ezartzen diren zehaztapenek jarraibide gisa balio 
behar dute Paisaiaren Katalogoak eta paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzko 90/2014 
Dekretuak identifikatzen dituen gainerako tresnak garatzeko.

Eremu Funtzionaleko paisaia antolatzeko irizpideak ezartzeko, LPPak hainbat irizpidetan 
banatzen du lurralde osoa, horietako bat Mungia-Butroe bailara. Sektore honetan, paisaian 
duten eraginagatik elementu problematikoenak honako hauek izango lirateke: (I) landa-
eremuko bizitegi-garapen handia; beraz, Lurzoru Urbanizaezinean eraikin berriak egiten direla 
kontrolatzeko eta nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduera tradizionalari eusteko proposamenak 
egingo dira; eta (2) bide- eta energia-azpiegiturak, zehazki, Gatikako estazio elektrikoa, eremua 
norabide guztietan zeharkatzen duten hamar aire-linea elektriko handiren iritsiera biltzen duena.
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3.6. BALIABIDE TURISTIKOAK ETA BIGARREN ETXEBIZITZAK.

Lehentasunezko baliabide turistikotzat jotzen dira: Eskualdeetako eta Eskualdeez gaindiko 
Aisialdi-Eremuak, Bakioko hondartza, eta babestutako ondare-ondasunen inbentarioko 
monumentuak, eraikinak eta abar. Erregulazioan proposatzen da: (I) Bakioko hondartzarako 
irisgarritasuna eta aparkalekua hobetzea; (2) Eskualdearen irudi korporatiboaren diseinua, bai 
eta eskualdeko irudia osatzen duten baliabide naturalen, pisten, auzoen, elementuen, eraikinen 
eta gainerako elementuen seinaleztapenarena ere;

(3) Bakio-Bermeo errepidea paisaia-intereseko ibilbide turistiko gisa egokitzea; eta (4) 
Ingurumen-kalitatearen, begiratokien, laguntza-zerbitzuen eta jolaserako ekipamenduaren 
nagusitasuna.

Bigarren bizilekuari dagokionez, LPPak ez du inolako esku-hartze estrategikorik 
aurreikusten.

4. MUGIKORTASUNA.

LPPk proposatutako lurralde-ereduak mugikortasunaren arloko hainbat ekintza biltzen 
ditu, Eremu Funtzionala behar bezala egituratzeko, lurralde-eredu hori definitzen duten 
irizpideen arabera, eta honako atal hauen arabera egituratzen da.

4.1. BIDE-SAREA.

Bide-sareari dagokionez, proposamenen xedea da eremu funtzionalari sare egituratu bat 
ematea, honako helburu hauetan oinarrituta: (I) Eremuko zeharbiderik gatazkatsuenak apurka-
apurka ezabatzea, hala nola Bakio, Fruiz eta Larrauri herriguneenak; (2) Plataformaren baldintzak 
hobetzea, bazterbidearen zabalerari dagokionez eta zenbait eremu zehatzetan, trazadurari 
dagokionez; eta (3) Bide-konexioa eremu hauetara egokitzea: Bermeo eta bere portua; Bakio eta 
bere hondartza; eta Uribe Kosta. Honako bide-azpiegitura berri hauek ezartzea proposatzen da:

• Mungia-Bermeo bide berria, foru titulartasunekoa, egungo BI-631 errepidea ordeztuko 
lukeena Mungia eta Bermeo arteko zatian.

• Mungia-Bermeo errepide berriaren eta BI-2101 Larrauri-Bakio errepidearen arteko 
lotura.

• Hiri-bide perimetral berriak, hiriguneak inguratzen dituzten ibilbide alternatiboak 
sortzera bideratuak: Bakio eta Fruizko hiriguneen ertzeko bideak, dauden hirigintza-garapenen 
erremate gisa; eta BI-2121 errepideko zerbitzu-bidea, Belakoko industrialdearen parean, 
poligono horren maila funtzionala leheneratzea ahalbidetzeko eta ekialdeko muturrean lotura 
egokia ahalbidetzeko.

Bide perimetralen eraikuntzatik igarotzeko trafikorik gabeko bideetarako, trafikoa epeltzeko 
neurriez hornitzea proposatzen da, bai eta ibilgailuen zirkulazioaren eta hiriko bizitzaren arteko 
bizikidetza-baldintzak hobetzera bideratutako diseinu eta materialen tratamendu berezituaz 
ere. Bereziki: Bakioko hiri-eremua; Fruizko hiri-eremua; eta Larrauriko herrigunea. Ibilgailuen 
trafikoaren eta hiriko bizitzaren arteko bizikidetza-baldintzak hobetzeko neurriak honako 
hauentzat ere proposatzen dira bereziki: Gatika, BI-634 errepidearen gainean, Garai herrigunean; 
eta Maruri-Jatabe, Ergoien herrigunerako sarbidean.

Hobekuntza-sorta bat ere proposatzen da, trazaduraren zabalera, egokitzapena eta 
hobekuntzak handitzeko.
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4.2. GARRAIO PUBLIKOA. INTERMODALITATEA.

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

4.3. MUGIKORTASUN ALTERNATIBOA.

LPPak Mugikortasun Motorizatu Gabeko Sare nagusi bat ezartzen du, trazadura hauek 
osatutakoa:

• Bakio-Gaztelugatxe (lehendik dagoen bidea egokituz).

• 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 paralelo samar).

• Gatika-Jatabe (plataforma partekatzen duen errei propioarekin edo dagoen errepidearekiko 
paralelo samar).

• La Bilbainarako lotura, egun dagoen bidegorritik.

• Mungia-Atelia-Belako-Fruiz-Arrieta (plataforma partekatzen duen errei propioarekin edo 
dagoen errepidearekiko paralelo samar).

• Belako-Meñaka-Larrauri (plataforma partekatzen duen errei propioarekin edo dagoen 
errepidearekiko paralelo samar).

• Belako-Larramendi Ikastola – Gamiz-Fika (errei propioarekin, plataforma partekatuz edo 
lehendik dauden errepideekiko nahiko paraleloan, eta ikastolaren eta Gamizen arteko 
bide txikiak egokituz).

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 30. eremuak ezartzea.
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5. ZERBITZUEN OINARRIZKO AZPIEGITURAK.

Proposamen nagusiak bi obra hidraulikori buruzkoak dira.

• Mungiako udalerrian Butroe ibaia bideratzeko proiektua gauzatzea.

• Bakion Estepona ibaia bideratzeko proiektua egitea.

Ur-hornidurari eta saneamenduari dagokienez, dokumentazio grafikoan modu 
eskematikoan jasotzen da sare horiek eskualde mailan izango duten trazadura, eta udal-
plangintzek kontuan hartu beharko dute, lurzoruaren mugaketa eta kalifikazioaren ondorioetarako, 
azpiegitura horiek gauzatzeko proiektuekin bat etortzeko moduan.

Hondakin solidoen kudeaketari dagokionez, LPPak egungo eredua berresten du: hiri-
hondakin solidoak Lemoizko “Monte Jata” zabortegira garraiatzea, eremu funtzionaletik kanpo; 
gaikako bilketa-zerbitzua eta bilketa selektiboko bi zentro Mungian eta Bakion.

Lurzoru kutsatuen tratamenduari dagokionez, udal-plangintzak lurzoruaren kalitatearen 
aldagaia kontuan hartzea planteatzen da, Eusko Jaurlaritzaren 165/2008 Dekretuaren bidez 
onartutako “Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten 
lurzoruen inbentarioa”rekin eta Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 
22/2011 Legearekin bat etorriz.

Energiaren arloan, funtsezko estrategiatzat ezartzen da baliabide berriztagarrien 
aprobetxamendua bultzatzea energia sortzeko sistema osagarri gisa, hornidura elektrikoaren 
beharren zati bat estaltzeko. Banaketa-sareari dagokionez, erabakirik garrantzitsuena Airetiko 
Sare Elektrikoen Afekzioak Gutxitzeko Plana egiteko proposamena da. Plan horrek bereziki 
Lemoizko zentral nuklearretik abiatzen diren goi-tentsioko 4 lineei eragingo die, haietako 
zeinek ez duten jarduerarik zehazteko, eta horiek desegiteko aukera aztertzeko.

6. ESKUALDEKO EKIPAMENDUAK.

Planaren Lurralde Ereduan Mungia finkatu da eskualdeko udalerri nagusi gisa 
ekipamenduen arloan, bere eragin-eremua Eremu Funtzional osora hedatuz. Horretarako, 
Mungian honako hauek proposatzen dira: (I) Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako goi-
mailako ikastetxe publikoen sarea indartzea, dauden instalazioak berrerabiliz eta errentagarri 
bihurtuz; (2) Osasun Zentro berria indartzea; (3) Eguneko Zentro bat egitea garuneko paralisia 
edo ezgaitasun funtzionala duten pertsonentzat; (4) Partzuergoaren gizarte-zerbitzuak dauden 
instalazioak indartzea; (5) Egungo kiroldegia handitzea; (6) Igerilekuak estaltzea; eta (7) Jolas- eta 
kultura-zentro bat egitea.
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7. UDAL-PLANGITZEKIN BATERAGARRITASUNA.

Hiru bateragarritasun-eremu mota ezartzen dira:

• Bateragarritasun Orokorreko Eremuak: eremu Funtzionaleko udalerri guztiei 
aplikatzen zaizkie, bai elkarren artean bai beste Eremu Funtzional batzuen mugakide 
diren udalerriekin, Ingurune Fisikoaren Kategorizazioak eta haren Gainjarritako 
Baldintzatzaileek jarraitutasuna izan dezaten udalerri horien artean, eta koherentzia 
erregulazioari dagokionez.

•  Bateragarritasun Espezifikoko Eremuak: zona mugakideetan beren egiturazko 
antolamendua modu orokorrean koordinatzeko beharra ikusten denean. Mungiari 
dagokionez, Planeamenduen Bateragarritasun Espezifikoko Eremutzat hartzen dira honako 
hauek: Mungia-Gatika Atxuri-Billela Jarduera Ekonomikoen eremuan, eta Mungia-
Meñaka Larrauri 2/Emerando landa-gunean.

•  Trazaduraren Bateragarritasun-Eremuak: LPParen proposamen berriek hainbat eratako 
egituratze-sare edo -azpiegiturak sartzen dituzten eremuak, trazadura xehetasunez 
bateragarri egitea eskatzen dutenak. Funtsean, BI-631 Mungia-Bermeo errepidearen 
aurreikusitako trazadura berriari eta Larrauri Bakio BI-2101 errepidearekiko loturari 
buruzkoa da, bai eta proposatutako Mugikortasun Alternatiboko Sare nagusiari buruzkoa 
ere.

Mungia, Mungialdeko LPPan. Lurralde Ereduaren sintesia
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Mungia, Mungialdeko LPPan. Lurralde Ereduaren sintesia. Xehetasuna

9.3. NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LURRALDE 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. Beraz, Nekazaritza eta Basogintzaren Lurralde Plan 
Sektorialak (LPS) bete nahi duen funtzio bikoitza da: Euskal landa-eremu pluriaktibo eta 
multifuntzional baten bideragarritasuna ziurtatzera bideratutako lurralde-antolamenduaren 
proposamena; eta eredu hori lurralde-antolamenduaren arloko erabaki-prozesuetan sartzeko 
bide bat irekitzea.

Sektorialki, LPSak nekazaritza- eta basogintza-erabileren lurzoru urbanizaezina arautzen 
du, eta haren antolamendu-eremuak EAE osoa hartzen du, aurretik zeuden hiri-eremuak alde 
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batera  utzita;  halakotzat  hartzen dira behin  betiko onartzen diren  egunean  udal-plangintza 
orokorrak hiri-lurzoru, lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko gai gisa sailkatutako eremuak.

Kanpo geratzen dira, halaber, Naturagune Babestuak (Parke Naturalak eta Biotopo 
Babestuak), Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren eremua eta hezeguneak, Hezeguneen LPSean 
zehatz-mehatz antolatuak, eta Itsasertzaren LPSak zehaztutako Itsasertzeko Babes Bereziko 
Eremuak.

Indarrean dauden Lurralde Plan Partzialek (LPP) babestutako Lurzoru Urbanizaezinari 
dagokionez, Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Plan Sektorialaren zonakatzeak izaera 
subsidiarioa du eremu horietan – LPPen prebalentzia juridikoa dela eta –, horrek definitutako 
Balio Estrategiko Handiko guneetan izan ezik, non lurralde-antolamenduko bi tresnen araudi 
zorrotzena gailentzen den.

Lurzoru Urbanizaezina arautzeko oinarri gisa, LPSak arau-elementuen eta ingurune 
fisikoaren alderdi hutsen arteko definizioa eta kontrastea egiten du, hurrengo era honetan 
egituratuta:

• Erabileren eta jardueren definizioa.

1997ko LAGen proposatutako eskematik abiatuta, zonalde bakoitzean kontuan hartu 
beharreko erabilerak eta jarduerak definitu dira, eta zenbait ñabardura egin dira, hala nola 
kontserbazio-erabilera ez kontuan hartzea (ez da berez erabilera bat, helburu bat baizik), 
berotegi-erabilera nekazaritza-erabileran integratzea eta landa-bideak eta pistak erabilera 
bereizi berri gisa sartzea.

• Antolamendu-kategoriak.

1997ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan oinarrituak, zehaztapen eta aldaketa 
batzuekin. Babes Berezia kategoria ez da berariaz mugatzen, nahiz eta gainjarritako 
baldintzatzaile gisa sartzen diren LAGen Natura Intereseko Eremu eta Guneak, Natura 2000 
Sarean sartutako eremuak (GKL, HBBG), Nazioarteko Garrantzizko RAMSAR Hezegune 
deklaratutako enklabeak, Korridore Ekologikoen Sarea, Gutxi Eraldatutako Paisaiak 
dituzten Eremuak eta 1997. urterako ezarritako Babes Bereziko beste edozein azalera. 
Horietatik abiatuta, eta LAGek adierazten duten bezala, LPPak edo udal-planeamendua 
izango lirateke dagozkien aplikazio-eremuetako eremuak Babes Bereziko eremutzat 
definitzeaz arduratuko liratekeenak.

LPSaren arabera, lurzoru orok nekazaritzako eta basogintzako bokazioa du edo izan 
dezake, neurri handiagoan edo txikiagoan, eta, beraz, ez zaio inolako eremuri esleitu 1997ko 
LAGen Erabilera Zehatzeko Bokaziorik Gabeko Kategoria.

1997ko LAGen Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabala kategoriak bi azpikategoria ditu:

-  Balio Estrategiko Handia. Gaitasun agrologiko handieneko lurzoruak ez ezik, 
modernotasun, errentagarritasun edo iraunkortasunagatik sektorearentzat 
estrategikotzat jotzen diren nekazaritza-ustiategietako lursailak ere barne hartzen 
dituzte, eta, beraz, horiek mantentzea eta zaintzea lehentasunezkotzat jotzen da 
beste erabilera batzuen aurrean.

-  Trantsizioko Landa Paisaia. Aurreko azpikategoriakoak baino ekoizpen-ahalmen 
txikiagoa duten eremu landuak biltzen ditu (malda handiagoak), edo landazabaleko 
eremuak, belardiz eta haiekin  mosaikoan dauden  baso-unada txikiz estalita. Balio 
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estrategiko handiko nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuekin edo baso-eremu 
zabalekin kontaktuan daude berehala, eta bokazioz, bi zentzu horietako batera 
jotzen dute.

1997ko LAGen Basoa eta Mendi Larreak goragoko kategoria batean biltzen dira, Mendia 
izenekoan, eta hori, aldi berean, lau kategoriatan banatzen da:

-  Basogintza: gaur egungo erabileragatik edo erabiltzeko bokazioagatik (arriskuak, 
arroen babesa, etab.) zuhaitz-estaldura mantentzeko bokazio argia duten lurrak 
hartzen ditu barne, natura-interes handiko baso autoktonoak nahiz espezie 
aloktonoen landaketak barne; horien artean, nabarmentzekoak dira radiata pinua, 
duen hedaduragatik.

-  Basoa-Mendi barbana: zuhaitzik gabeko eremuak dira, zuhaitz arraroak edo 
degradatuak dituztenak (sastrakadiak, eremu karstikoak edo malda handiak, 
luberritutako mendi publikoak eta arabar illecoak, etab.).

-  Larre menditarrak: kota altuetan dauden soropil harrapari eta trinkoek osatzen dute, 
abeltzaintza-aprobetxamendu handia dutenak, baina sasoikoak, eta artzaintza-
kultura tradizionalari lotuak, bai eta mendi-eremuak ere, belar-sastrakak garbituz 
edo beste metodo batzuk erabiliz larreak hobetu dituztenak edo duela gutxi 
ezarritako larreak.

-  Larre menditarrak-harkaitzak: harkaitz-horma handiak hartzen dituzte barne, 
irtengune ia bertikalak dituztenak, EAEko mendietako kareharrizko formazioen 
ezaugarri direnak, eta nekazaritza eta basogintza aprobetxatzea ia ezinezkoa 
dutenak, ez baitira iristen bertara. Flora aparta eta bakana duten habitatak dira, eta 
mehatxatutako faunaren babesleku eta habia dira.

Ingurumen Hobekuntza kategoriak eremu degradatuak biltzen ditu, lurzoru gutxikoak edo 
gaur egun higadura handia dutenak. Horietan, ekosistema hobetzeko eta leheneratzeko lanak 
egin behar dira ahalik eta lasterren, baliabidea galtzen jarraitzea saihesteko. Gaur egun dauden 
harrobiak ere sartzen dira, bai jardunean daudenak, bai bertan behera utzitakoak. Harrobien 
antolamendua gaiari buruzko legeriak arautu beharko du.

Azkenik, Lurrazaleko Uren Babesa kategoria EAEko ibaiek eta errekek eta dagokien 
babes-eremuak osatzen dute, eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan 
Sektorialean ezartzen da.

Mungian, Lurzoru Urbanizaezinean, honako kategoria hauek daude nagusiki:

• Nekazaritza eta Abeltzaintza eta Landazabala:

-  Balio estrategiko handia
-  Trantsizioko landa-paisaia.

• Basoa eta larre menditarrak: basoa - Mendi barbana.
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• Baldintzatzaile gainjarriak:

Jarduera jakin batzuk Antolamendu-Kategorietan nola gara daitezkeen mugatzen dute, 
kasu bakoitzean agertzen den arrisku-motaren arabera, eta ingurune fisikoko elementuak 
tratatzeko eta jarduerak arautzeko irizpideen eta jarraibideen arabera, LAGetan ezarritako 
eremuetan. 1997ko LAGetatik datozenak mantendu egiten dira:

-  Naturagune Babestuak eta Urdaibaiko Biosfera Erreserba. Horien lurralde-
antolamendua Baliabide Naturalak Antolatzeko Planei (NBAP) eta Erabilera eta 
Kudeaketa Zuzentzeko Planei (EKZP) lotzen zaie.

-  Uholde-arriskuko eremuak, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen 
Plan Sektorialean jada kontuan hartuak. Eremu horietara baztertzen dira kategoria 
bakoitzean uholde-arriskuak ekar ditzakeen kartografia eta xedapen gehigarriak.

-  Akuiferoen Kutsadurarekiko Arriskutsuak diren Eremuak: baliabide horien 
kutsadurarekiko urratze arrisku handia edo oso handia duten lurpeko akuiferoak 
kargatzeko eremuak dira, Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen 
Sailak egindako EAEko akuiferoek kutsadurarekiko duten urratze-arriskuari buruzko 
maparen irizpideen arabera.

-  Eremu Higagarriak: Litologia- eta erliebe-ezaugarriengatik higadura-fenomenoak 
agertzeko arrisku handia dutenak.

Mungian 131 lursail identifikatu dira EAEko “Akuiferoek kutsadurarekiko duten urratze-
arriskuaren mapa”ren barruan. Beraz, 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, Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodea aplikatzea gomendatzen da, 
abenduaren 22ko 390/98 Dekretuan onartua.

Baldintza horiez gain, LPSak honako hau dio:

- Onura publikoko mendiak eta mendi babesleak. Horien arauketa Mendiei buruzko 
43/2003 Legean ezartzen da.

- Natur Intereseko Eremuak: plangintzako azterlan eta dokumentuetan inbentariatu 
eta ebaluatu direnak (adibidez, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetako natura-
intereseko lekuen zerrenda), Ramsar Hitzarmenaren esparruan katalogatutako 
Nazioarteko Intereseko Hezeguneak barne, eta gaur egun deklaratutako edo NBAP 
idazteko ordenan dauden Naturagune Babestuak eta Urdaibaiko Biosfera Erreserba 
alde batera utzita.

- Korridore Ekologikoen Sarea, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitaterako eta Ingurumen 
Partaidetzarako Zuzendaritzak egindako kartografian adierazia, landaredi 
naturaleko orbanen arteko lotura eta komunikazio gisa balio duena, truke genetikoa 
ahalbidetzeko.
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- Gutxi aldatutako Paisaia duten eremuak, landa-paisaiaren edo paisaia naturalaren 
irudikapen onak dituzten eremuak dituztenak, paisaiaren elementu asaldatzaileetatik 
urrun daudenak, hala nola: hiri- eta industria-eremuak, komunikabideak, etab. 
Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 
egindako EAEko Paisaia Berezien eta Nabarmenen Katalogoan sartutako eremuak 
sartzen dira.

Definizio horietatik abiatuta, LPSak aplikazio orokorreko irizpide batzuk eta antolamendu-
kategoria bakoitzean aplikatu beharreko berariazko arau batzuk garatzen ditu.

Aplikazio orokorreko irizpideak esku hartzen duten erakunde publikoak orientatzera 
bideratuta daude, eta horietako batzuek jarduera sektorial jakin bat erregulatzen duen 
arau bat hartzen dute oinarritzat. Irizpide horien artean sartzen dira, besteak beste, lurzoru 
urbanizaezinean nekazaritza-eraikuntza berriak eraikitzeko baldintzak, hondakin organikoen 
kontrola, aisialdiko baratzeak eta abar.

Berariazko arauetan, haien ezarpenaren bideragarritasuna edo bideraezintasuna zehazte 
aldera, erabilerak eta jarduerak 1997ko LAGetan ezarritako mekanismoaren arabera arautzen 
dira, eta, beraz, kasuen arabera, sustatu, onartu edo debekatu egingo dira. Horrela, Antolamendu 
Kategorietako Erabilerak Arautzeko Matrizean (edo Antolamendu Matrizean), lurraldean 
garatzen diren erabilera potentzialei aurre egin behar zaie (lerroetan), antolamendu-kategoria 
desberdinetan (zutabeetan) ezartzeko.

Oro har, lurzoru-baliabidea atzera bueltarik gabe hipotekatzen duten erabileretarako, balio 
sektorial edo natural handieneko kategorietan ezartzen dira zuhurtasun handienak plangintzan. 
Erabilera horiek ez dira desiragarriak kategoria horietan, eta kasu batzuetan debekatuta daude, 
eta beste batzuetan, berriz, babesak ezartzen dira, hala eginez gero, aldez aurretik beste aukera 
batzuk bazter daitezen, ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak ezar daitezen eta nekazaritza 
eta basogintzako jardueran eragina izan dezaten. Balio txikiagoko kategorietan, azpiegitura- 
edo eraikuntza-erabilera gehienak onargarritzat jotzen dira, baina nekazaritza eta basogintzako 
jardueraren gaineko eraginaren ebaluazioa ere agintzen da, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioen 
bidez. Nekazaritza-erabilerak ia kategoria guztietan onartzen dira. Hala ere, kasu batzuetan 
ñabardurak ematen dira erabilera horiei lotutako praktika edo eraikuntza jakin batzuetarako.

Gainjarritako baldintzak dituzten eremuetarako, jarraibide batzuk ematen dira, igortzen 
zaizkien arau erregulatzaileei buruzkoak.

LPSak, gainera, jarduteko zenbait tresna jasotzen ditu; honako hauek:

- Plan, programa eta proiektuen garapenak nekazaritzaren eta basogintzaren 
sektoreetan eragindako eragina ebaluatzeko gida metodologikoa, planen eta 
proiektuen ingurumen-ebaluazioko prozeduretan nekazaritzako eta basogintzako 
lurzoruan izandako eraginaren balorazioa errazteko.

- Landa Lurzorua Kudeatzeko Erakundeak. Sektorearen barruan nekazaritzako 
lurzoruak kudeatzeko egiturak sortzeko beharraren aurrean planteatuta daude, 
bai nekazaritza-lurren funtsak, propioak edo jabeek aldi baterako lagatakoak, 
erabiltzearen bidez, bai lurraldea antolatzeko prozesuetan parte hartzearen bidez, 
LPS honen barruko antolamendu sektorialeko gidalerroak eta arauak kudeatuz, 
plangintzak nekazaritzako aldagaiak kontuan har ditzan.
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- 43/2003 Legean aurreikusitako Baso Baliabideak Antolatzeko Planak (BBAP), 
autonomia-erkidegoek egin beharreko baso-plangintzako tresna gisa, ezaugarri 
geografiko, sozioekonomiko, ekologiko, kultural edo paisajistiko homogeneoak, 
eskualde-hedadura edo baliokidea duten baso-lurraldeetan. Nekazaritza eta 
Basogintzaren Lurraldeko Plan Sektorialak automatikoki sartuko ditu BBAPak bere 
edukietan, onartzen direnean, eta bere gain hartuko ditu bere xedapenak.

- Hasierako orientazio gisa mugatutako Natura-Intereseko espazioen antolamendua, 
lurralde- edo hirigintza-plangintzak doitu dezakeena.

9.4. IBAIEN ETA ERREKEN ERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA 
(ISURIALDE KANTAURIARRA).

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 
aldaketa bat onartu zen, besteak beste, Lurraldearen Plan Sektorialaren dokumentuan uholde 
arriskuaren mailaren arabera lurzorua erabiltzeko irizpide berriak eta azterlan berrien ondoren 
egindako uholde arriskuaren mapa berriak sartzeko.

Mungiako udalerri osoa Butroe ibaiaren arroaren barruan dago, 168,3 km2-ko 
azalerarekin, eta ibilgu nagusiaren luzera 40 km ingurukoa da. Lehen 28 kilometroak eremu 
urbanizatuenari dagozkio eta uholde-arazo handienak ditu.

Arroaren drainatze-eskemak Kantauriko isurialdeko garapen orekatuenetako bat erakusten 
du, eta uholde-lautada bakarra du enbor-ibaiaren erdian. Eraketa hori Margartza eta Kukutxas 
arteko estuguneek eragiten dute, ia fiordoak; puntu horretatik aurrera, goiko zonaren ezaugarri 
diren meandro ia dibaganteak sakon egokitzen dira terrazaren bat (Abanico, Plentziako muturra) 
eta mareek jarduten duten padura-eremu txiki bat (Txipio, Txakursulo...) soilik erakusteko. 
Azpiarro gehienak lautadan isurtzen dira; izan ere, ibilguaren amaieran, arroa asko estutzen da 
eta drainatze-sarea uholdezkoagoa da.

Lurzoruaren funtzio-, okupazio- eta erabilera-eskema eremu altu bati eta landa-azpiarroei 
dagokiena da, bai eta jatorrizko eskualde-guneak ezarri berri den industria-korridore bat finkatzeko 
bide ematen duen tarte ertain-baxu bati dagokiona ere. Bokalearen inguruko kostaldea Bizkaiko 
gune turistiko tradizional nagusietako bat da, eta indarrean jarraitzen du, edukiera mugatzen 
duten hainbat motatako degradazioa duen arren.

LPS honen funtsezko proposamenetako bat ur-ibilgu guztiak arazo homogeneoko tarteen 
arabera banatzea eta hiru osagairen azterketan oinarrituta zonakatzea da: Ingurumenekoa, 
Hidraulikoa eta Hirigintzakoa.

Osagai bakoitzaren eta ezarritako izapidetze eta zonakatzeen arabera aplikatzen da 
araudia.

Planaren helburu nagusia hiru osagaietako bakoitza neurri egokian integratzea da, haranen 
hondoan dauden lursailen hirigintza-potentziala uholdeen ondoriozko arazo hidraulikoekin eta 
ibaiertzen baldintza naturalen zaintzarekin bateragarri eginez.
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Ingurumen-Osagaiaren arabera, Planak lau eremu bereizten ditu berariaz: Lehentasunezko 
Interes Naturalistikoko Eremuetako Ertzak, Ongi Kontserbatutako Erriberako Landaredia 
duten Ertzak, Higadura- edota Deslizamendu-Arriskua, edo Akuiferoen Urratze Arriskua duten 
eremuetako Ertzak eta leheneratzeko beharra duten Ertzak.

LPSak Butroe ibaia eta haren ibaiadar nagusiak aipatzen ditu (Atxuri eta Laurika errekak 
eskuinaldetik eta Trobika, Meñakabarrena eta Mantzorri ezkerraldetik), eta landare-giroa 
nabarmen aldatzen da kota, malda, litologia eta esposizioaren araberako eskema baten 
arabera, nahiz eta izendatzaile komuna Aliseda Kantauriarraren presentzia masiboa den.

 
Componente Medioambiental. Río Butrón en Mungia 
 
HAY QUE PONER LAS LEYENDAS DE LOS COLORES 
 
En Mungia solo se señalan unos pequeños tramos de márgenes con vegetación 
bien conservada y exige la recuperación de algunos márgenes. 
 
En    función    de    la    Componente Hidráulica, el Plan ramifica los ríos y arroyos en 
niveles, desde arroyos con cuenca afluente entre 1 y 10 km2 de superficie hasta tramos de 
ríos con superficie de cuenca afluente superior a 600 km2., correspondiendo el río 
Butrón lo que se especifican a continuación los diferentes tramos en los que se 
dividen los principales cauces de la cuenca del Butrón en función de la superficie de 
aportación. 
 
NIVEL III (100<C<200 Km2) 
· Butrón, de 0 a 19,5 Km (Puente sobre este río de la calle Karmelo Etxegarai).  
 
NIVEL II (50<C<100 Km2) 
· Butrón, de 19,5 a 29,7 Km (Confluencia con el Caprinicos).  
 
NIVEL I (10<C<50 Km2) 
· Butrón, de 29,7 a 37 Km (Puente de la carretera BI-121). 
 
 
 
 
 

Ingurumen-Osagaia. Butroe ibaia Mungian

Mungian, ondo kontserbatutako landaredia duten ertz-zati txiki batzuk baino ez 
dira aipatzen, eta ertz batzuk lehengoratzea eskatzen du.

Osagai Hidraulikoaren arabera, Planak ibaiak eta errekak mailatan adarkatzen ditu, 1 eta 
10 km2-ko azalerako ibaiadar-arroa duten erreketatik hasi eta 600 km2-tik gorako ibaiadar-arroa 
duten ibai-zatietaraino. Butroe ibaiari dagokio, jarraian zehazten den bezala, Butroe ibaiaren 
arroaren ubide nagusiak zatitzen diren tarteak, ekarpenaren azaleraren arabera.

III. MAILA (100 < C < 200 Km2)

Butroe, 0 km-tik 19,5 km-ra (Karmelo Etxegarai kaleko ibai honen gaineko zubia).
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II. MAILA (50 < C < 100 Km2)

Butroe, 19,5 km-tik 29,7 km-ra (Kaprinikos-ekin elkargunea).

I. MAILA (10 < C < 50 Km2)

Butroe, 29,7 km-tik 37 km-ra (BI-121 errepideko zubia).
 

 
Componente Hidráulica. Río Butrón en Mungia 
 
HAY QUE PONER LAS LEYENDAS DE LOS COLORES 
 
El río Butrón a su entrada por el Este del municipio es del nivel II, mientras que a 
la salida por el Oeste es del nivel III con una cuenca afluente comprendida entre 

100 y 200 Km2. 
 
Finalmente, según la Componente Urbanística el Plan diferencia cuatro zonas: Márgenes 
en Ámbito Rural, Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, 
Márgenes en Ámbitos Desarrollados y Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos 
Desarrollos Urbanísticos. 
 
Las márgenes del río Butrón a su paso por Mungia dispone de Márgenes en 
Ámbitos Desarrollados, márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos 
Desarrollos Urbanísticos, Márgenes en Ámbito Rural y Márgenes con Necesidad 
de Recuperación, riberas degradadas que se recomienda regenerar de forma 
activa y escasos enclaves donde la vegetación de ribera presenta un buen estado 
de conservación. Excepto los puentes habituales, los márgenes no están ocupados 
por infraestructuras interurbanas.  
 

Osagai Hidraulikoa. Butroe ibaia Mungian

Butroe ibaia II. mailakoa da udalerriaren ekialdetik sartzen denean; mendebaldetik 
irteten denean, berriz, III. mailakoa da, eta 100 eta 200 Km2 arteko ibaiadarra duelarik.

Azkenik, Hirigintza Osagaiaren arabera, Planak lau eremu bereizten ditu: Landa eremuko 
ertzak, Hiriarteko Komunikazio Azpiegiturek okupatutako Ertzak, Eremu Garatuetako Ertzak eta 
Hirigintza Garapen Berrietarako Potentziala duten Eremuetako Ertzak.

Butroe ibaiaren ertzek, Mungiatik igarotzean, hurrengo hauek dituzte: Eremu 
Garatuetako Ertzak, Hirigintza-Garapen Berrietarako Potentziala duten Eremuetako Ertzak, 
Landa-Eremuko ertzak eta Leheneratzeko Beharra duten Ertzak, modu aktiboan birsortzea 
gomendatzen diren erribera degradatuak, eta ibaiertzeko landarediak kontserbazio-egoera 
ona duen enklabe urriak. Ohiko zubiak izan ezik, ertzetan ez dago hiriarteko azpiegiturarik.
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El planeamiento municipal ha de establecer en las márgenes de los cauces en 
Suelo No Urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de 
Aguas Superficiales”, con las zonas derivadas del PTS y además recoger sus 
criterios sobre una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces. 

 
En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados el criterio general es la consideración del 
río, además de cómo tal, como un elemento de la máxima importancia en la 
configuración del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del 
medio natural en el interior de las ciudades. En el caso de Mungia, el retiro 
mínimo de la edificación para los nuevos desarrollos cumplirá con el siguiente 
cuadro. 
 
PONER CUADRO 
 
En las Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos 
se plantea una normativa para los retiros de la edificación que favorezca la 
preservación de la vegetación de ribera existente y garantice la viabilidad de las 
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medio natural en el interior de las ciudades. En el caso de Mungia, el retiro 
mínimo de la edificación para los nuevos desarrollos cumplirá con el siguiente 
cuadro. 
 
PONER CUADRO 
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Udal-plangintzak Lurzoru Urbanizaezineko ibilgu-ertzetan “Lurrazaleko Urak babesteko 
Lurzoru Urbanizaezina”ren kategoria ezarri behar du, LPStik eratorritako eremuekin, eta, 
gainera, haren irizpideak jaso behar ditu ibilguen alde bakoitzean 100 metroko zabalerako 
banda baten gainean.

Garatutako Eremuetako Ertzetan, irizpide orokorra da ibaia nola den kontuan hartzea, 
hiri-paisaiaren konfigurazioan garrantzi handiena duen elementutzat eta natura-ingurunea 
hirien barruan integratzeko bide pribilegiatutzat. Mungiaren kasuan, garapen berrietarako 
eraikuntzaren gutxieneko atzerapenak koadro hau beteko du.
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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, 123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintzako estandarrei buruzkoa, 
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.

Ia hamarkada bat geroago, LPSa indarrean sartu zenetik, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta 
Lurralde Antolamendu Sailak beharrezkotzat jo zuen Plana aldatzea, uholdeen aurkako babesari 
eta lurzoruaren erabilerari buruzko irizpide berriak sartzeko, indarrean dagoen legeriaren 
arabera adierazitako uholde-arriskugarritasunaren mailaren arabera (9/2008 Errege Dekretua, 
urtarrilaren 11koa, Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudia aldatzen duena, eta 903/2010 Errege 
Dekretua, uztailaren 9ko uholde-planari eta arrisku-planari buruzkoa, eta Kantauri Ekialdeko 
Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren eta Kantauri Ekialdeko Demarkazio 
Hidrografikoaren Espainiako zatiko Plan Hidrologikoaren arau-garapenarekin bat etorriz, data 
gutxi batzuk 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.

Mungian, bere landa-eremuan, ES017-BIZ-BUT-02 Uholde Arrisku Handiko Eremua 
dago. Uholde hori ez da oso garrantzitsua, eta, oro har, uholde-emariak ubidearen edukiera 
gainditzearekin  lotuta  dago. Gainera,  zubi  motako egiturek  eta BI-634  errepideko lubetaren 
ondorioz lautadako fluxuaren buxadurak uholde-lamina igoaraztea eragiten dute. Baina, batez 
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ere, hirigune nagusian Uholde Arrisku Handiko Eremuak (UAHE) eragiten dio, ES017-BIZ-BUT-03 
MUNGIA kodearekin, uholde-arrisku handia eta larrikoa.

Sartutako arau-aldaketa puntual nagusiak osagai hidraulikoaren araberako araudi 
espezifikoari buruzko E kapituluari dagozkio. Kapitulu horretan uholdeak prebenitzeko 
araudia birdefinitzen da, eta, hala badagokio, arro-buruen ibilguetan sor daitezkeen aldaketen 
tratamendua sistematizatzen da F kapituluan.

9.5. KANTAURI EKIALDEKO DEMARKAZIO HIDROGRAFIKOAREN ESPAINIAKO 
ZATIAREN UHOLDE-ARRISKUAK KUDEATZEKO PLANA. 2015-2021.

2016ko urtarrilaren 15ean, 20/2016 Errege Dekretuaren bidez, Kantauri Mendebaldeko 
Demarkazio Hidrografikoaren eta Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako 
zatiaren uholde-arriskua kudeatzeko planak onartu ziren.

Planaren helburu nagusia da Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren lurralde-
eremuan jarduera ordenatu eta lehenetsien multzo bat zehaztea eta justifikatzea, uholdeek giza 
osasunean, ingurumenean, kultura-ondarean, jarduera ekonomikoan eta azpiegituretan dituzten 
ondorio kaltegarriak murrizteko uholde-arriskuko potentzial nabarmenarekin identifikatutako 
eremuetan.

Arrisku-eremu bakoitzerako (UAHE), plan hau aplikatzeko aukerarik onena ebaluatzen da 
(6 urte), horretarako dauden aurrekontu-mugak eta erabilgarri dauden funtsak eraginkortasunez 
aplikatzeko beharra kontuan hartuta. Ondorioz, neurrien tipologiari, entitateari eta eremu 
geografikoari buruzko erabakiek kontuan hartzen dituzte horien ezarpenarekin lortu nahi 
diren onurak eta horretarako behar den inbertsioa, eta horiek gauzatzeko ardura duten 
administrazioak eta finantzatzeko modua identifikatzen dituzte. Gainera, honako alderdi hauek 
barne hartzen dituzte: uholdearen hedadura, ebakuazio-bideak eta atxikitzeko ahalmena duten 
eremuak, alubioi-lautadak, ingurumen-helburuak, lurzoruaren eta uraren kudeaketa, lurralde-
antolamendua, lurzoruaren erabilera, naturaren kontserbazioa eta portuko nabigazioa eta 
azpiegiturak.

UAKPak uholde-arriskuaren kudeaketaren alderdi guztiak hartzen ditu bere baitan, eta 
prebentzioan, babesean, prestakuntzan eta berreskuratzean/ebaluazioan jartzen du arreta, 
uholdeen aurreikuspena eta alerta goiztiarreko sistemak barne, kontuan hartuta kontuan 
hartutako arro edo azpiarro hidrografikoaren ezaugarriak. Hala badagokio, honako hauek sartzen 
dira: lurzoruaren erabilera jasangarriko praktiken sustapena, arroen leheneratze hidrologiko-eta 
Nekazaritza eta Basozaintza alorrerako neurriak, uren atxikipena hobetzea eta uholde-kasuan 
eremu jakin batzuen uholde kontrolatua.

Mungian, eragin arina du, bere landa-eremuan, ES017-BIZ- BUT-02. GATIKA UAHEak. 
Uholde hori, oro har, uholde-emariak ibilguaren edukiera gainditzearekin lotuta dago. Gainera, 
zubi motako egiturek eta BI-634 errepidearen lubetaren ondorioz lautadako fluxuaren buxadurak 
uholde-lamina igoaraztea eragiten dute. Baina, batez ere, hirigune nagusian, Uholde Arrisku 
Handiko Eremua (UAHE) dago (kodea: ES017-BIZ-BUT-03 MUNGIA). Eta hori guztia uholde 
historikoei buruz eskuragarri dagoen informazioaren azterketan oinarrituta (1909, 1977 -urak 2 
metroko altuerara iritsi ziren kaleetan-, 2002, 2013 eta 2018 (BI-2120 eta BI-631 errepideetako 
mozketak, luiziak)), uholde-arriskua duten eremuen aurretiazko azterketetan, klima-aldaketaren 
inpaktuan, babes zibileko planetan, lurzoruaren egungo okupazioan eta  uholdeen aurrean 
babesteko azpiegituretan. UAHE  hau I. taldekotzat hartzen da, hau da: oso arrisku handikotzat 
edo katastrofikoak izan daitezkeen kaltetzat, gertatzeko probabilitate txikia duten gertaeren 
kasuan.
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UAHE horren identifikazioa Uholde Arriskua Kudeatzeko Planean egiten da, eta hurrengo 
hau da:

La identificación que de dicha ARPSI se realiza en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación es 
la siguiente:  
 

La identificación que de dicha ARPSI se realiza en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación es 
la siguiente:  
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Para las ARPSIs englobadas en el Grupo I, se ha procedido dentro del Plan de Gestión de los 
Riesgos de Inundación al estudio de medidas estructurales de protección. 
 
Para ello, como criterio general y con el objetivo, por un lado, de reducir el impacto global de 
la solución en el ecosistema, y por otro, de adoptar las medidas más eficientes desde el punto 
de vista económico, una vez establecido el periodo de retorno de protección, se han ido 
incorporando progresivamente actuaciones, desde las menos agresivas (eliminación de 
obstáculos y protecciones de borde) a las que suponen mayor impacto ambiental y coste 
económico (incremento de la capacidad hidráulica). En la medida de lo posible, se acude a diseños 
ambientalmente compatibles y se actúa de manera selectiva en el espacio para garantizar que se 
alcance el nivel de protección requerido con la menor intervención posible. 
 
Además, antes de iniciar el estudio de posibles opciones de defensa se acomete la caracterización 
del mecanismo de inundación, que engloba la identificación de puntos de desbordamiento, 
principales obstáculos, vías de flujo, etc., permitiendo así establecer la problemática del ARPSI y 
plantear medidas más eficaces. 
 
Con el objetivo de maximizar el resultado de la inversión aplicada, la aproximación al problema 
se ha efectuado en las siguientes etapas: 
 
-  Elección del periodo de retorno de protección 
-  Definición de ámbitos 
-  Análisis de posibles obras de defensa 
-  Elección preliminar de la solución óptima 
 
Lógicamente el encaje de las soluciones propuestas es necesariamente preliminar y deberá ser 
desarrollado en profundidad en los preceptivos proyectos constructivos, que pueden suponer 
además modificaciones en la configuración de las obras previstas. 
 

Para las ARPSIs englobadas en el Grupo I, se ha procedido dentro del Plan de Gestión de los 
Riesgos de Inundación al estudio de medidas estructurales de protección. 
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de vista económico, una vez establecido el periodo de retorno de protección, se han ido 
incorporando progresivamente actuaciones, desde las menos agresivas (eliminación de 
obstáculos y protecciones de borde) a las que suponen mayor impacto ambiental y coste 
económico (incremento de la capacidad hidráulica). En la medida de lo posible, se acude a diseños 
ambientalmente compatibles y se actúa de manera selectiva en el espacio para garantizar que se 
alcance el nivel de protección requerido con la menor intervención posible. 
 
Además, antes de iniciar el estudio de posibles opciones de defensa se acomete la caracterización 
del mecanismo de inundación, que engloba la identificación de puntos de desbordamiento, 
principales obstáculos, vías de flujo, etc., permitiendo así establecer la problemática del ARPSI y 
plantear medidas más eficaces. 
 
Con el objetivo de maximizar el resultado de la inversión aplicada, la aproximación al problema 
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I. Taldeko UAHEen kasuan, Uholde Arriskuak Kudeatzeko Planaren barruan, babes-neurri 
estrukturalak aztertu dira.

Horretarako, irizpide orokor gisa eta alde batetik, konponbideak ekosisteman duen inpaktu 
globala murriztearen helburuarekin, eta, bestetik, ikuspegi ekonomikotik eraginkorrenak diren 
neurriak hartzearenarekin, 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, ahalik eta esku-hartze txikienarekin eskatutako 
babes-maila lortzen dela bermatzeko.

Gainera, balizko defentsa-aukerak aztertzen hasi aurretik, uholde-mekanismoaren 
karakterizazioari ekiten zaio. Mekanismo horrek gainezkatze-puntuak, oztopo nagusiak, fluxu-
bideak eta abar identifikatzen ditu, eta, horrela, UAHEaren problematika ezarri eta neurri 
eraginkorragoak planteatzen dira.

Aplikatutako inbertsioaren emaitza maximizatzeko helburuarekin, arazoarekiko hurbilketa 
honako etapa hauetan egin da:

- Babes-birgertatze-aldia aukeratzea
- Esparruen definizioa
- Balizko defentsa-obren azterketa
- Soluzio optimoaren aurretiazko aukeraketa

Logikoa denez, proposatutako irtenbideak aldez aurretikoak dira nahitaez, eta eraikuntza-
proiektuetan sakon garatu beharko dira, aurreikusitako obren konfigurazioan aldaketak ekar 
baititzakete.

UAHE bakoitzean aukera egingarri gisa proposatzen diren jarduketen ezaugarrien 
hurbilketa bat jasotzen da, plangintzaren une honetan posible den arte eta balizko esku-
hartzeen  tipologiak  ahalbidetzen duen  arte.  Hurbilketa  horren  helburua,  espero daitezkeen  
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ingurumen-eraginen eta kostuen eta errentagarritasunaren aurretiazko azterketa bat ere barne 
hartzen duena, plangintza-maila horretan inbertsioak lehenestea kalkulatu ahal izatea baino 
ez da. Jakina, ez azterketa ekonomikoak, ez eta, are gutxiago, aukerek ingurumenean duten 
eraginak ere, ez dute ordezkatzen, inola ere, aplikatzekoak diren araudi guztietatik proiektuetan 
eta horien administrazio-izapidetzean egin beharrekoa.

Kasu guztietan, proposatu beharreko azken neurrien gutxi gorabeherako hautaketa horren 
aurretik, irizpide anitzeko azterketa bat egin da, honako hauek biltzen dituena:

• Obraren errentagarritasun ekonomikoaren zenbatespena: uholdeei buruzko Europako 
Zuzentarauaren 7. artikuluak ezartzen du uholde-arriskuaren kudeaketa egokia hori 
murrizteko kostuak eta espero diren onurak kontuan hartuta egin behar dela. Ondorioz, 
desiragarriagoak dira inbertitutako euro bakoitzeko espero diren kalteak gehiago 
murriztea dakarten konponbideak. Alderdi hori ebaluatzeko, aukera bakoitzaren onura/
kostu indizeak eta VAN indizeak lortu dira.

• Ingurumenean izan dezakeen eraginaren zenbatespena: obrek ingurumenean, 
osagaietan, izan dezaketen eragina kalkulatzeko, a priori inpaktu txikiena eragiten zuten 
konponbideak lehenetsi dira. Gainera, aurreikusitako neurri guztiak bateragarriak izango 
lirateke plangintza hidrologikoan jasotako ur-masetarako ingurumen-helburuekin, eta 
ingurumen-arloan indarrean dagoen legeria errespetatzen dute.

• Hirigintzako integrazioa: obra berriak hiri-bilbean integratuta geratzen dira, ahal den 
neurrian erabilera finkatuak birkokatzea saihestuz, dauden zerbitzuak mantenduz eta 
mugikortasuna nabarmenki ez aldatuz.

Kalteen  funtzioa aplikatzea T500erako (ezkerrean) eta eraikinetako kalteak guztira (eskuinean) ,  Mungiako UAPEan
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Mungiako UAPGGrako honako proposamen hau egin da:

9.6. HEZEGUNEEN ANTOLAMENDURAKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA

2004an EAEko Hezeguneen LPS behin betiko onartu zen (uztailaren 27ko 160/2004 
Dekretua), 2011n Hezeguneen Inbentarioa aldatu zen (2011ko maiatzaren 3ko Agindua), eta 
2012an LPSa aldatu zen (urriaren 30eko 231/2012 Dekretua).

LPSaren helburu aitortua da inguru hezeei, edo, oro har, hezeguneei, kostaldekoei zein 
barrualdekoei, behar bezalako babesa ematea, bai eta lurralde-antolamenduarekin bateragarria 
den tratamendu integratzailea ere, biosferaren ekosistema aberats eta berezienetako bat eta, 
aldi berean, hauskorrenetako bat osatzen baitute.

LPSak 1997ko LAGen zehaztapenak garatzen ditu, Autonomia Erkidegoko hezeguneen 
inbentario eta sailkapen baten bidez, bai eta baimendutako edo debekatutako erabilera eta 
jardueren erregulazioa ere, antolamendu espezifikoaren xede diren hezeguneetako harrera-
ahalmenaren arabera.
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LPSak hiru multzotan sailkatzen ditu hezeguneak:

• I. multzoa. LPS onartzen den unean Naturagune Babestu izendapenak eragindako 
hezeguneak sartzen dira.

• II. taldea. Hirigintzako plangintza bereziak babestutako hezeguneak eta LPSk berak zehatz-
mehatz antolatutakoak sartzen dira.

• III. taldea: Inbentarioan jasotzen diren gainerako hezeguneei dagokiena, baita eremu 
artifizialei ere.

Mungian lau hezegune identifikatu dira, horietako bi artifizialak, Denak III. taldeari 
dagozkionak:

Kodea Izena Balorazio ekologikoa
EB20 Laukarizko Urtegia (Oleta) Ertaina
EB30 Berriagako Urtegia Ertaina
B3B5 Egotaldeko Urmaela Ertaina
B10B2 Butroe ibaiari lotutako hezeguneak Ertaina

6.6. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE ZONAS 
HÚMEDAS  

En 2004 se aprobó definitivamente el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV (Decreto 
160/2004, de 27 de julio), en 2011 se modificó el Inventario de Zonas Húmedas (Orden de 3 
de mayo de 2011), y en 2012 se realizó una modificación al PTS (Decreto 231/2012, de 30 de 
octubre) 

El objetivo declarado del PTS es otorgar a las zonas húmedas, o humedales en general, tanto 
costeros como interiores, y que constituyen uno de los ecosistemas más ricos y singulares y a 
la vez más frágiles de la biosfera, la debida protección, así como un tratamiento integrador 
compatible con el ordenamiento territorial. 

El PTS desarrolla las determinaciones de las DOT 1997 a través de un inventario y de una 
clasificación de los humedales de la Comunidad Autónoma, así como la regulación de los usos 
y actividades, permitidas o prohibidas, en función de la capacidad de acogida en las zonas 
húmedas objeto de ordenación específica. 

El PTS establece una clasificación de las zonas húmedas en tres grupos: 

•   Grupo I. Se incluyen los humedales afectadas 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. 

•  Grupo III: Correspondiente al resto de las zonas húmedas, incluso artificiales, que 
resultan inventariados.  

En Mungia se identifican cuatro zonas húmedas, dos de ellas artificiales, Todas 
correspondientes al Grupo III.: 

 

Código Nombre. Valoración 
EB20 Embalse de Laukariz (Oleta) Media 
EB30 Embalse de Berriaga Media 
B3B5 Laguna de Egotalde Media 
B10B2 Zoans hunedas asociadas al río Butrón Media 

 

 

9.7. JARDUERA EKONOMIKOETARAKO ETA SALTOKI HANDIAK ANTOLATZEKO 
LURZORUA SORTZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA

Abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren bidez behin betiko onartu ondoren, 1997ko 
LAGen 9. kapituluko 5. atalean ezarritakoa betetzeko, honako helburu hauek ezarri dira:

• LAGen lurralde-antolamenduaren eredua sektoreka identifikatzea, jarduera 
ekonomikoetarako lurzoruaren hirigintza-erregulazioari dagokionez.
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• Koordinazio-tresna bat ezartzea lurralde-plan partzialak egiteko prozesurako.

• Jarduera ekonomikoetarako lurzoru publikoaren sorkuntzarako eragiketak programatzeko 
irizpide orokor batzuk adieraztea.

• Merkataritza-gune handien lurralde-antolamendua sistematizatzea.

Mungiako Eremu Funtzionalari dagokionez, honako hau planteatzen da:

a) Antolamendu-irizpideak

Lurraldea antolatzeko politika publiko bat egitea proposatzen da, batez ere eskariaren 
dinamikaren erregulazioan oinarrituko dena, sustapen-eragiketetan baino gehiago.

Kontrol-tresna gisa, sustapen publikoko eskualde-poligono bat sortzea proposatzen 
da, industria-lurzoruaren merkatuaren tentsio inflazionistak arautzeko eta landa-gune 
txikietako lurzoruak birkalifikatzeko tokiko ekimenak ugaritzearen saihestea ahalbidetzeko.

Nolanahi ere, antolatzeko lehentasunezko irizpidea hazkunde endogenoaren eskaerak 
behar bezala asetzea izan behar da.

b) Lurzoruaren kudeaketa lurraldeka banatzea

Eremu Funtzionala jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren kudeaketa integraturako 
eskualde-unitatea da.

c) Lehentasunezko kokapenerako jarraibideak

Mungialdeko Eremu Funtzionaleko udalerriak honela sailkatzen dira:

• Lehentasunezko intereseko udalerriak: Mungia.
• Garapen txikiko udalerriak: Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri, 

Meñaka.

d) Lurzorua publikoki sortzeko eragiketak

Mungiako Eremu Funtzionalean 10-25 hektarea arteko jarduera ekonomikoetarako 
lurzorua sortzeko eragiketa publiko bat egitea proposatzen da.

e) Lurzorua kuantifikatzeko jarraibideak

A. Lehendik dauden jarduera ekonomikoko instalazioek jardueran okupatutako 
lurzoruen azalera.    102 ha.

B. Eskaintza bideragarritzat kalifikatutako eta hartutako lurzoru libreei dagokien 
azalera. 0,50eko gutxiagotze-faktorea aplikatzen zaio lurzoru libre kalifikatuaren 
guztizko eskaintzari.   30 Ha.

C. Planean aurreikusitako sustapen publikoko eragiketa berrien harrera xurgatzeko 
beharrezko lurzoruei dagokien azalera, indarreko hirigintza-plangintzan aurreikusita 
ez egoteagatik birkalifikatu behar badira.   20/30 Ha
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D. Planaren horizontean aurreikusten den eskaria xurgatzeko behar diren lurzoru 
berriei dagokien azalera.   20/40 Ha.

Mungiako Eremu Funtzionalaren kuantifikazio globala (A+B+C+D) 170/200 ha.

Nolanahi ere, jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren kuantifikazioari buruz aipatu behar 
da LPSn eremu funtzional bakoitzean aurreikusi beharreko jarduera ekonomikoetarako 
lurzoruaren guztizko eskaintzaren dimentsionamendu globalaren erregulazioa baino ez 
dela ezartzen. Hala ere, Lurralde Plan Partzialaren eta, subsidiarioki, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen geroko lana izan behar du 
dimentsionamendu-jarraibide horiek Eremu Funtzionaleko udalerrietako plangintza 
orokor guztietara bananduta eramatea, denborari eta espazioari dagokienez, 16 urteko 
eperako aurreikusitako erreserba espazialen bolumen osoaren banaketa haztatua ezarriz 
bere lurralde-eremu osoan.

f) Merkataritza-ekipamendu handien erregulazioa

7.2 epigrafeko argudioaren arabera, Mungia B Kategoriako eskualde-zentraltasuneko 
udalerritzat hartzen da. Eremu Funtzionaleko gainerako udalerriak C kategoriaren barnean 
sartzen dira. Gogoeta horiek kontuan hartu behar dira merkataritza-establezimendu 
handiak aurreikusteko, kokatzeko eta dimentsionatzeko LPP plana kontuan hartzeko, 
komunikazio-sareekiko duten posizio estrategikoaren, biztanleria-pisuaren, espazio-
erabilgarritasunaren eta horrelako zentroak hartzeko hirigintza-egokitasunaren arabera.

B Kategoriak honako hau dakar berekin: eskualdeko zentraltasuna, eta, horretarako, 
azalerako dimentsio hauek ezartzen dira establezimenduetarako:

• Plataforma zabalduaren gehieneko azalera garbia: 40.000 m2
• Eraikitako sabaiaren gehieneko azalera: 13.000 m2

9.8. EAE-KO TRENBIDE SAREAREN LURRALDE PLAN SEKTORIALA

Otsailaren 27ko 41/2001 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko trenbide-sare osoa ezartzeko eta garatzeko jarduketak zehazten dituen lurraldea 
antolatzeko tresna da, 1997ko LAGek zehaztutako esparru orokorraren barruan. Jarduera 
horiek eragindako lurzoruaren erabilerari buruzko zehaztapenak hirigintza-planekin lotzen ditu, 
eta horiek gauzatzeko behar diren lurzoru-erreserbak egitea ahalbidetzen du. Beraz, tresna 
planifikatzaile eta erregulatzailea da, bere zehaztapenak garatzeko behar duen esku-hartze 
sektorialerako eta urbanistikorako erreferentzia gisa balio duena. Otsailaren 22ko 34/2005 
Dekretuaren bidez, Bilboko metropoliko eta beste udalerri batzuetako Trenbide Sarearen Lurralde 
Plan Sektoriala aldatu egin da. Batez ere, metroaren linea berriak eta Euskotrenen trenbidea 
bikoizteko obrak sartzeko.

LPSean planteatutako trenbide-jarduketaren planteamendu estrategikoa honako puntu 
hauetan laburbil daiteke:

• Garraio kolektiboaren zerbitzua sustatzea aldirietan.
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• Eskaintza handitzea hiri inguruko merkatuetan: eskaria nabarmenagoa den lekuetan 
zerbitzua kontzentratzean datza, hiriburuen ingurunea pixkanaka saturatzen ari delako.

• Tren-eskaintzaren kalitate-atalase egokiak ezartzea: 30 minutuko gutxieneko tartea 
ezartzea planteatzen da harreman ertainetarako, eta 15 minutukoa, berriz, hiri-inguruko 
harremanetarako, eskaintzaren maila independente gisa hasiera batean, baina koherenteak 
etorkizunean izango duen protagonismoan oinarrituta lortu nahi den kalitatearekin.

• Eragin-eremua zabaltzea hartze-arroa hobetuz: jarduketa kritiko gisa planteatzen da 
geltokien eragin birtualaren erradioa handitzea, oinezkoen irisgarritasuna hobetuz, 
bizikleta-irisgarritasuna sartuz eta tarifak koordinatutako autobus biltzaileen bidez 
eskemak ezarriz.

• Salgaien trafikoa indartzea: bikoizketak eta gurutzaketak sartzea, sarearen funtzionaltasuna 
areagotzeko helburuarekin, bidaiarien eta salgaien trafiko mistoari dagokionez.

• Euskal intermodalitate-puntuetarako sarbidea: Bilbo, Pasaia eta Bermeoko itsas 
portuetarako sarbidea, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan jatorria/helmuga 
duten salgai astunak sortzeko puntuetarako sarbidea.

Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektorialaren xede diren jarduketek, lurraldea egituratzen 
eta antolatzen duen elementu bati dagokionez, lurralde-izaera eta udalerriaz gaindiko irismena 
dute ezaugarri nagusi. Administrazioei dagokienez, eta, zehazki, udalei dagokienez, zehaztapen 
horiek lotuta daude hirigintza-ekintza gauzatzean; bereziki, honako hauek:

a) Plangintza orokorreko tresnetan lurzoruak zonakatzean eta kalifikatzean.

b) Garapena antolatzeko tresnak, bai eta Urbanizazio Proiektuak ere, egitean edota onartzean.

c) Hirigintza-betearazpeneko tresnak formulatzean edo onartzean, bai eta Lankidetzako 
Hirigintza-Erakundeen eraketa onartzean eta haien funtzionamendua zaintzean ere.

 
d) Lurrak erabiltzeko eta eraikitzeko Arauak eta Ordenantzak egitean, hirigintza-sailkapena 

edozein izanda ere; eta, zehazki, lerrokadurak eta atzeraemanguneak bezalako parametroak 
ezartzean.

e) Hirigintzako kontrol eta diziplinako ekintzetan.

Mungiari dagokionez, LPStik ez da inolako trazadurarik proiektatu.

Nolanahi ere, Eremu Funtzionalaren LPPan Txorierriko haranarekin trenbidea lotzeko 
aukera aurreikusten da. Trenbide-komunikazio mota horretan (metroa, tranbia edo trena) esku 
hartzeko moduaren definizio zehatza geroago baloratuko da, beharrezko biztanleria-atalasearen, 
eskatutako maiztasunen, beharrezko inbertsioaren eta, azken batean, proposamenaren 
iraunkortasunaren arabera.
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9.9. BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ERREPIDEEN LEHEN LURRALDE PLAN 
SEKTORIALA ETA BIGARREN PLANAREN AURRERAPENA.

Bizkaiko Errepideen I. Lurralde Plan Sektoriala apirilaren 15eko 8/1999 Foru Arauaren bidez 
onartu zen. Bi aldaketa izan ditu: lehena, 4/2005 Foru Arauaren bidez onartua, lehentasunezko 
intereseko sarearen barruan Hegoaldeko soluzioaren hierarkizazioak eraginda, eta bigarrena, 
208/2007 Foru Dekretuaren bidez, Zorrotzaurreko Penintsulako hiri-garapenean sartu beharreko 
hirigintza-zehaztapen berrietara egokitzeko beharrak justifikatutako aldaketa.

LPSak modu loteslean jasotzen ditu analisia eta diagnostikoa, aurreikusitako helburuak, 
alternatiben sorrera, ebaluazioa eta hautaketa, azken horien ingurumen- eta hirigintza-
inplikazioen azterketa, eta ezaugarri teknikoen ezarpena, 1/20.000 eskalako irudikapen 
grafikoarekin.

Bizkaiko errepideen LPSak hiru mailatan lotzen den jardun-politikaren irizpideak eta 
helburua artikulatzen ditu:

1. Bide-sare berri bat eraikitzea
2. Dagoen sarearen kudeaketa
3. Motordun mugikortasunaren eskaria kudeatzea.

Mungiari dagokionez, honako jarduketa hauek proposatzen ziren, Mungialdeko Eremu 
Funtzionaleko LPPa ere jasotzen dutenak:

• Dagoeneko amaituta dagoen BI-634 errepidea egokitzea edo zabaltzea.

• 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 ardatzean, “Lemoiz-Maruri-Mungia tartea eraikitzeko proiektua”.

• BI-2121. Mungia-Gernika ardatzaren parte den 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 
bere ekialdeko muturrean lotura egokia ahalbidetzeko.

BIZKAIKO ERREPIDEEN II. LURRALDE PLAN SEKTORIALAREN AURRERAPENA. MUNGIA.

Esan bezala, Bizkaiko Errepideen I. Lurralde Plan Sektoriala 1999. urtean sortu zen, 
Bizkaiko errepideen sare funtzionalaren plangintza sektorialerako tresna gisa. Bizkaiko Lurralde 
Historikoak azken 20 urteetan demografia- eta ekonomia-mailan izan duen garapena kontuan 
hartuta, beharrezkoa izan da aldi horretan hainbat plangintza-tresna idaztea, eta beren helburua
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Errepideen I. Lurralde Plan Sektoriala berrikustea, eguneratzea eta osatzea baino ez zen, 
euskal gizartean izandako aldaketetara egokituz.

Indarrean egon den urteetan, Plan horrek hiru aldaketa arrunt eta funtsezko bat izan 
ditu, eta aldaketa horiei esker, onartu ondoren Bilbo Metropolitarraren eremuan sortu ziren 
hirigintza- eta irisgarritasun-premia berrietara egokitu ahal izan zen.

1. “Urban Galindo” eremuari dagokion lehen aldaketa arrunta.
2. Zorrotzaurreko penintsulari dagokion bigarren aldaketa arrunta.
3. Hirugarren aldaketa puntuala Sakoniko Antenaren eremuan.
4. Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidea sartzeari buruzko funtsezko aldaketa.

Garrantzi berezikoa izan zen, halaber, Bizkaia 2003 Irisgarritasun Plan Berezia. Plan 
horren xedea zen, alde batetik, A-8 autobidearen metropoli-zatia trafikoaren gehikuntzaren 
eta pilaketaren arazoari irtenbide berriak ematea, arazo horiek gainditu egin baitzituzten bere 
garaian Bizkaiko Errepideen Lurralde Plan Sektorialaren barruan egindako aurreikuspen guztiak; 
eta bestetik, N-634 errepideak eta Erletxe eta Ermua artean doan autobide horrek osatzen 
duten korridorea kudeatzeko sistema bat diseinatzea, kontuan hartuta 2001. urtean Estatuko 
Administrazio Zentralak azpiegitura hori, AP-8 Basauri-Behobia, EAEra eta LHLra transferitu zuela 
2002an EAEtik, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetara, eta kontuan hartuta 2003. urtean 
amaitu zela azpiegitura horren gaineko emakida.

Plan Berezi horretan finantzaketa-mekanismo berri bat sartu zen: ibilbide luzeko trafikoei 
zerbitzua emateko azpiegiturak ustiatzea, hain zuzen, erabiltzaileei (zergadunei eta zergadunak 
ez direnei) kanon edo bidesari bat kobratuz, azpiegitura horiek hobetzeko eta handitzeko edo 
azpiegitura berriak eraikitzeko horrela lortutako funtsak erabiliz (elikatzaileak): Ballontiko ardatza, 
Portugalete-Sestao-Santurtzi lotunea eta Kadaguako korridorea, hauek bidesaririk gabekoak.

II. LPSa idazten hasteko, Ponentzia Tekniko bat eratu zen, 2008-2009 urteetan funtzionatu 
zuena, eta, horren ondorioz, hainbat jarduketa-proposamen egin ziren:

Jarduketa berriak, I. LPSan jasotakoez gain.

• A-8 autobiderako sarbide berriak Euban eta Ermuan.
• Las Carreraseko saihesbidea (N-634 errepidea Muskiz inguruan).
• Hirugarren erreiak Txorierriko korridorean.
• Areatzako erregulazio-tartea (N-240).
• Muxikako saihesbidea Gernika-Lumo korridorean.
• Izurtzako saihesbidea C-6211 errepidean (Durango-Urkiola errepidea).
• Muskizko saihesbidea Muskiz-Otxaran ardatzean.
• Markinako hegoaldeko saihesbidea, Markina-Xemein-Gipuzkoa ardatzean.
• La Avanzada estaltzea.

I. LPStik baztertu beharreko jarduketak:

• Aireporturako Mendebaldeko sarreran Arrontegi-Loiu azpiegitura berria.
• Geltoki Intermodalera sartzeko Zabalburi azpiegitura berria.
• Trapagarango biztanleriaren aldaera.
• Zorrotza-San Inazio azpiegitura berria.
• Galtzada bikoiztea Zorrotzaurre, Zorrotzaurre-Burtzeña, Burtzeña-Barakaldo eta Barakaldo-

Axpe zatietan.
• Zorrotzako saihesbide-azpiegitura berria.
• Barrika – biztanleriaren aldaera.
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• Urberuaga1 – Urberuaga2 biztanleriaren aldaera.
• Gatika1 – Gatika2 biztanleriaren aldaera.
• Dima biztanleriaren aldaera.
• Dima – Barazar azpiegitura berria.
• Forua1 – Forua2 biztanleriaren aldaera.

Irisgarritasunari dagokionez, lurralde-ekitatea lortzeko beharrari erantzuteko helburuarekin 
aldatutako jarduketak, eskualde ezberdinetako biztanle guztien aukera-berdintasuna bermatzeko. 
Aldaketa horrek Erradio-ardatz izenekoei eragin zien:

• Lea-Artibai ardatza. Bide azkarra Markina (Urberuaga-Plazakola), Ondarroa eta Lekeitio 
artean.

• Durangoaldea ardatza. AP-8 autobidearen arteko bikoizketa eraikitzea Gerediagan eta 
Elorrion.

• Urdaibai ardatza. Bide azkar bat eraikitzea Autzagane eta Muxika artean.

• Arratiako ardatza. AP-8 (Boroa) eta Igorre arteko bikoizketa eraikitzea.

• Mungia-Bermeo ardatza. Mungiako autobia Bidebietaraino zabaltzea ahalbidetzen duen 
bikoizketa-zatia da, eta Bidebieta eta Bermeo artean bide azkar bat eraikitzeko bigarren 
zatia.

• Ermuko saihesbidea: hiri-ingurabide batean datza,  bi zati dituena: hegoaldean eta 
mendebaldean.

Geroago, 2017. eta 2018. urteetan zehar, Batzar Nagusietako Ekonomia eta Lurralde 
Garapenerako Batzordearen barruan Errepideen Lurralde Plan Sektorialari buruzko Ponentzia 
Teknikoa garatu zen, LPS berria egiteko irizpide eta jarraibide orokorrak zehazteko helburuarekin.

Ponentzia Tekniko honen emaitzak funtsezkoak dira Bizkaiko Errepideen II. Lurralde Plan 
Sektoriala garatzeko; izan ere, bertan ezartzen dira plana egiteko jarraitu beharreko jarraibideak, 
eta, gainera, Planean jaso beharko diren jardueren zerrenda zehatza jasotzen da, Batzar 
Nagusietan onartu den dokumentua baita.

Ponentzia Tekniko horrek adierazten duenez, joera-aldaketen, esparru sozioekonomikoaren 
aldaketen eta Azpiegituren Sarean sartutakoen ondorioz (dagoeneko sortuak edo aurreikusiak), 
azken urteetan gertatu direnak, egungo egoera bat eratu da, honako ezaugarri hauek dituena:

• Prestasunagatiko ordainketa-ereduaren zurruntasuna 2010-2016 aldian izandako krisi 
ekonomikoko egoeretan.

• 166/2016 Foru Dekretuak Bizkaiko zergadunen artean garraio-kostuaren pertzepzioa 
parekatzeko duen ahalmena egiaztatzea.

• Bide-sarearen heldutasunik eza, egungo konfigurazioa osatu gabe dagoelako, N-634 
eta AP-8 errepideen arteko lotura desegokia delako eta garapen-azpiegitura egokirik ez 
dagoelako.

• Nerbioiko korridorean kudeaketa integralik ez egitea (AP-68/BI-625).
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• Eskualdeko korridoreetan eta Bilboko Porturako sarbidean ibilgailu astunak ez kudeatzea, 
eta horrek distortsioa eragiten du trafiko horrek sarea erabiltzean; beraz, nahi ez diren 
inpaktuak sortzen dira lurraldean, eta eskuragarri dauden azpiegiturak modu desegokian 
erabiltzen dira, eta ibilbide luzeko ibilgailu astunen trafikoa gaitasun handiko saretik ohiko 
sarera igarotzen da, eraginkortasunik gabe.

• Bilbo Metropolitarreko aldaketa sozioekonomikoek eta lurralde-garapenekoek 
itsasadarraren sareari irtenbide egokiena ematea gomendatzen dutela egiaztatu da.

• Bide-sistemaren funtzionamenduan kalteberatasun-puntuak ekartzen dituzten botila-
lepoen identifikazioa Sarean (tarte horiek edukiera mugatua dute eta, ezbeharren bat 
gertatuz gero, sarea blokeatzea dakarte: Larraskitu-Buia A-8 autobidean, Rontegiko 
zubia, BI-637 errepidean Unibertsitatea-Kukularra tartea, A-8/AP-8 errepidean edukiera-
gabeziak).

Azken batean, egun indarrean dagoen sistemaren disfuntzio batzuk bistaratzen dira, une 
honetan aztertu eta zuzendu behar direla dirudienak.

Hautemandako problematika hori konpontzeko, komenigarritzat jo zen une honetan 
beharrezko doikuntzak egitea, etorkizunean sistemak modu eraginkorragoan erantzun diezaien 
planteatutako egoera berriari eta ikusten diren erronkei, konponbide jasangarria izan dadin 
ikuspuntu guztietatik: soziala, teknikoa, ingurumenekoa eta finantzarioa. Horretarako, honako 
proposamen hauek egin ziren, eta, aldi berean, lehentasunak ezarri ziren, betiere kontuan 
hartuta seiurteko batean edo bestean azpiegitura bat sartzea eragiten duen mugarria obren 
lizitazio-prozesuaren hasiera dela.

1. Planean aurrekontu publikoen kargura sartu beharreko jarduerak:

1. lehentasuna. 1. seiurtekoa (2020-2026)

• Eubako lotura berria
• Uribe Kostako korridoretik itsasadarra hesitzea
• Barazarreko hirugarren erreia N-240 errepidean
• Aranguren-Zalla bikoizketa BI-636 errepidean
• Kadagua-Malabrigo azpiegitura berria BI-630 errepidean
• Ermua Mendebaldeko saihesbidea (1. fasea, Urtia)
• Kukularra eta Sestao artean botila-lepoak kentzea

1. lehentasuna. 2. seiurtekoa (2026-2032)

• Hirugarren erreia AP-8an, Larrea-Etxano tartean
• Zaldibarko lotune-erdi berria
• Arratiako ardatzaren (N-240) eta AP-8aren arteko lotura Boroan (Boroa-Igorre 

tartea)
• Ermua Mendebaldeko saihesbidea (2. fasea, Goitondo)
• A-8 autobidean, Gallarta-El Haya tartean, edukiera handitzea, lehengo VSM 

birdefinituz.
• Ic tartea, PEAB 2003ri zain.
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2. lehentasuna (2032-2044)

• Kanpazar tunelaren azpiegitura berria N-636 errepidean
• Bentakoerreka (Arrigorriaga) -Bakiola (Arrankudiaga) azpiegitura berria
• BI-625 bikoiztea, AP-68-Zaratamoko lotunea lotzeko tartea

2. Planean sartu beharreko jarduketak, bidesaria ordaindu behar duen sarearen zatiaren 
erabiltzaileek finantzatuta. Jarduerak hiru jarduera-ildo ezberdin hauetan egituratzen 
dira:

I. jarduketa-ildoa, hirigintzako oztopoak eta inpaktuak ezabatzeko:

• Errekaldeko saihesbidea
• La Avanzada estaltzea

Biak lehentasunezko jarduketatzat jotzen dira.

II. jarduera-ildoa, periferietako eskualdeen lurralde-integrazioa bermatzeko:

• Lea-Artibai (BI-633/BI-2405): Urberuaga-Berriatua-Ondarroa tartea
• Urdaibai (BI-635): Gorozika-Gernika tartea
• Mungia-Bermeo (BI-631): I. (Mungia-Bidebietak) eta II. (Bidebieta-Bermeo) 

tarteak.
• Eskuinaldea (N-633/BI-2704/BI-2731): Unbe + La Avanzadarako iparraldeko 

alternatiba: Bolue-
• Unibertsitatea-Teknologia Parkea
• Meatzaldea (BI-2701/N-634): Sopuerta-Muskiz-Gallarta tartea
• Enkarterri (BI-630): Turtzios-Karrantza tartea
• Zeharkako ardatza (BI-2120/BI-2121/BI-2636): Plentzia-Maruri + Fruiz-Muxika 

tarteak
• Markina-Etxebarria (Markinako saihesbidea)

III. jarduera-ildoa, metropoliko bide-sarean erredundantzia bermatzeko:

• Itsasadarraren bigarren maila: Axpe eta Kueto-Karmengo Unibertsitatea-Zubia 
lotunea

• Bilboko ekialdeko saihesbidea: Miraflores-Ibarsusi
• Santo Domingoko tunela
• Portuko bigarren sarbidea

Azpiegitura horietakoren bat eskuragarritasunagatiko ordainketa bidez administrazio-
emakida bidez finantzatzeko aukerari dagokionez, Batzar Nagusien aldez aurreko akordioa 
izateko baldintza ezartzen da.

3. Kudeaketa-neurriak. Azpiegitura-jarduketez gain, hiru kudeaketa-neurri ere sartu dira:

• Ibilgailuen eta azpiegituren arteko interkonektagarritasuna (etorkizunean ibilgailu 
konektatuei eta autonomoei zerbitzua emateko)

• Ibilgailu astunak kudeatzeko eredua, egun dauden disfuntzionaltasunak arintzeko
• Autobideak erabiltzeagatiko gastua mugatzen duen 166/2016 Foru Dekretua AP-68 

autobidera zabaltzea Bizkaiko pertsona fisiko zergadunentzat, autobide hori Estatuak 
transferitzen duen unetik.
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9.10. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERREPIDEEN HIRUGARREN PLANA 2017-
2028.

Azaroaren 23ko 307/2010 Dekretuak 2005-2016 aldiko Euskal Autonomia Erkidegoko 
Errepideen Bigarren Plan Orokorraren berrikuspena onartu zuen. Azaroaren 23ko 307/2010 
Dekretu horrek 2. artikuluan xedatzen zuenez, Errepideen Plan Orokorrak 12 urteko iraupena 
izango zuen. Behin epe hori igaro ostean, Errepideen Hirugarren Plan Orokorra onartu beharko 
zen.

Maiatzaren 19ko 63/2020 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 
Hirugarren Plan Orokorra onartu zen, 2017-2020 aldiari dagokiona.

Bizkaian, Errepideen Bigarren Plan Orokorraren plangintzaren berrikuspenetik egiteko 
geratu direnetatik, honako jarduketa hauek exekutatu behar direla adierazten da:

Obra Nagusiaren programaren barruan:

Azpiegitura Berrien azpiprograma:

• N-240 korridore erradiala (Boroa-Lemoa-Igorre autobia).

• Saihesbidea Errekalden (A-8), Hirigintza Planeamendutik ekimenaren mende 
dagoena.

• Ibarsusi-Zubialdea-Miraflores Bilboko ekialdeko saihesbidea (BI-631), epe luzera 
Bilborako eta Bilboko aireporturako sarbide nagusietako bat hobetzeko eta 
egokitzeko beharrezkoa dena.

• Mungia-Bermeo korridore erradiala BI-631 errepidean.

• Hegoalde Metropolitarreko Saihesbidearen gainerako faseak, ekialderantz, 
Larraskitu-Venta Alta eta Venta Alta-Kortederra; beharrezkotzat jotzen da 
saihesbidea AP-68 errepidearekin ixteko lehen zatia, eta Venta Alta-Kortederra zatia 
Planaren indarralditik kanpo mantenduko da etorkizuneko jarduketa gisa.

• Urberuaga-Berriatua korridorea BI-633 errepidean (Urberuaga-Plazakola eta 
Berriatua-Gardotza tarteak).

Galtzada Bikoizteko azpiprograma:

• BI-631 errepideko Orueta-Galbarriatu tartean (bikoizketa batean datza), 
identifikatutako geometria-arazoak direla-eta, egokiagotzat jotzen da Deriora arteko 
tarte osorako galtzada bikoizteko alternatiba, Santo Domingo tunela deritzonaren 
bidez.

• BI-628 errepidearen Urbinagako zatia (Galindo-Kueto), Portugaleterainoko 
korridorearen ezaugarriak osatzen dituena, eta beharrezkotzat jotzen dena.

Edukiera Handitzeko azpiprograma:

• A-8/N-634 iragazkortasuna Amorebieta-Etxanon eta hirugarren erreia A-8 Larrea-
Montorran, A-8 autobidean hirugarren erreien jarduna osatzeko beharrezkoa dena.
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• A-8an, La Arenako Lotune eta Biaduktuari dagokion Metropoliaren Hegoaldeko 
Saihesbidearen zati gisa sartutako edukiera handitzeko zatia, etorkizunean 
beharrezkoa izango dena edukiera-arazoak saihesteko.

• Aireportuaren Lotunea handitzea N-633-an, Aireportuaren iparraldeko lurzoruen 
garapenarekin lotutako eta ekimen horren bidez finantzatutako jarduketa.

Egokitzapen-Programaren barruan, azpiprogramen araberako jarduera hauek sartzen dira:

• Trazadura Hobetzeko eta plataforma Handitzeko azpiprograma: BI-635 errepidean 
Gorozika-Muxika tartea, trazadura zuzentzeko premia egiaztatua duena, eta Iurreta-
Amorebieta N-634 errepidean, sarbideak egokitzeko eta berrantolatzeko jarduketa 
esleitzen zaiona.

• Elkarguneak Berrantolatzeko eta sarbideak Kontrolatzeko azpiprograma: N-634 
errepideko Zaldibar-Berriz tartean aurreikusita eta berretsita dago behar hau.

• Populazioaren aldaera hauek: Lemoa N-240 errepidean; Larrauri BI-631 errepidean; 
eta Berriatua BI-633 errepidean.

9.11.  EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIAREN 2030 GIDA PLANA.

2017ko ekainean onartu zen Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030 Gida plan honek 
jarraipena eman nahi dio 2002-2012 aldirako prestatu zen planari, eta bat dator Europako 
Batzordeak 2011n prestatu zuen Garraioaren Liburu Zurian zehaztutako Europako gidalerroak 
betetzearekin, bai eta 2020rako hazkunde zentzudun, iraunkor eta integratzailerako 
estrategiarekin ere.

GJGPren misioa da Euskadiko gizartea kohesionatzen eta gizartea eta ekonomia garatzen 
laguntzeko garraio eredu jasangarria lortzea.

6 helburu proposatzen dira:

1. helburua
Garapen ekonomiko jasangarria, zentzuzkoa eta arduratsua bultzatzea

2. helburua
Irisgarritasun unibertsal eta jasangarria lortzea, lurraldearen plangintza egokiarekin batera

3. helburua
Garraio moduen arteko bestelako oreka bultzatzea

4. helburua
Euskadiren kokaleku estrategikoa indartzea Europan

5. helburua
Garraio sistemen erabilera eraginkor eta arduratsua sustatzea

6. helburua
Garraio publiko integratuko sistema garatzea
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2. eta 3. helburuek dute lotura handiena hirigintza-plangintzarekin.

• 2. HELBURUA

Irisgarritasun unibertsal eta jasangarria lortzea, lurraldearen plangintza egokiarekin 
batera.

2. helburu horretan, honako estrategia eta jarduera-ildo hauek dute eraginik handiena 
hirigintza-plangintzan:

Estrategia

2.1. Garraio jasangarria bultzatzea, irisgarritasuna bermatuz, lurralde-plangintza 
jasangarriarekin koordinatuta.

2.1.1 jarduera-ildoa: Hiri-garapen jasangarria eta, ondorioz, garraio jasangarria lurralde-
irizpideetan txertatzea

a) Lurralde Plan Partzialak eta hiri-garapeneko udal-planak jasangarritasun-
irizpideekin egitea sustatzea, bizitegi-enplegu oreka bat sustatuz.

b) Mugikortasun Jasangarriaren Lege adostua eta integratzaile bat onartzea.

2.1.2 jarduera-ildoa: Lurzoruaren erabileren eta mugikortasunaren plangintza integratu 
bat bultzatzea, jasangarritasun ekonomiko, ingurumeneko eta sozialeko irizpideen arabera.

a) Garraio arloko agintariek lurralde-antolamenduko tresnei buruzko txostenak egiten 
parte har dezaten bultzatzea.

b) Hiri-Antolamenduko Plan Orokorrak Hiri-Mugikortasuneko Planekin eta 
industrialdeetako eta teknologietako mugikortasun-planekin integratzea.

Estrategia

2.2. Mugikortasun-eskaria garraio jasangarriko alternatiben bidez kudeatzea.

2.2.1 jarduera-ildoa: Garraio-eredu iraunkorrago baterantz aurrera egitea, ekonomiari, 
gizarteari eta ingurumenari dagokienez, bizi-kalitate hobea sustatuz.

a) Udalerrien Mugikortasun Planetan aurreikusten diren ekimenen ezarpena 
sustatzea.

b) Bide-segurtasuna areagotzea, Bide Segurtasuneko eta Mugikortasun Seguruko 
eta Jasangarriko Plan Estrategikoak ezarritako estrategiaren ildotik, kolektibo 
kalteberenak babestuz, bigarren mailako errepideetako segurtasuna hobetuz eta 
portaera desegokiak zuzenduz.
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2.2.5 jarduera-ildoa: Hirigune nagusietarako sarbidean ibilgailu pribatuen trafikoaren 
presioa murriztea ahalbidetuko duten disuasio-neurriak ezar daitezen sustatzea.

a) Garraio-modu jasangarriagoen irisgarritasuna hobetzeko neurriak sustatzea, 
hirigune nagusietarako sarbidean eta, bereziki, Trafiko Mugatuko Eremuetan eta 
Emisio Txikiko Eremuetan trafikoa murrizteko helburuarekin.

b) Garraio publikoaren zerbitzua lehenestea mugikortasun-eskaera handiko hiri eta 
biztanle-guneetarako sarbidean, ibilgailu pribatuaren erabileraren aurrean.

Estrategia

2.3. Jarduera sortzen duten zentro nagusietan irisgarritasunerantz eta mugikortasun 
jasangarrirantz aurrera egitea.

2.3.1 jarduera-ildoa: Hirietan hiri-espazioak ibilgailuen trafikotik askatzen laguntzea, 
oinezkoek, bizikletek eta garraio-zerbitzu publikoek egoera ekonomiko egokietan erabil 
ditzaten.

a) Hirietan oinezkoen, bizikletaren eta garraio-zerbitzu publikoen erabilera sustatzen 
duten azterlanak egiten laguntzea.

b) Hirigune nagusiak oinezkoentzako gune bihurtzea, batez ere Trafiko Mugatuko 
Eremuetan eta Emisio Txikiko Eremuetan.

c) Disuasio-aparkalekuak martxan jartzen laguntzea, hiriguneetako aparkalekuen 
kalterako.

2.3.2 jarduera-ildoa: Landa-ingurunearen irisgarritasuna bermatzea, garraio-sistema 
eraginkorra eta kalitatezkoa eskainiz, landa-garapenari lagunduko diona.

a) Landa-eremuetan eskola-garraioko zerbitzuaren irisgarritasuna hobetzea.

b) Landa-ingurunearen irisgarritasuna hobetzeko ekintzak bultzatzea.

2.3.3 jarduera-ildoa:  Hiri-banaketako zerbitzuei buruzko udal-irizpideen egokitzapena eta 
homogeneizazioa bultzatzea.

a) Gomendio-programa bat egitea bultzatzea, operadoreek eta kargatzaileek 
garraiobide jasangarrienak erabili ahal izan ditzaten, ekonomiari, gizarteari eta 
ingurumenari dagokienez.

b) Mugikortasun jasangarrirako jardunbide egokiak eguneratzea, eta bere ezarpena 
sustatzea.

2.3.4 jarduera-ildoa: Euskadiko jarduera-zentro ezberdinetan Garraio-Planen garapena 
sustatzea.

a) Lan-talde bat sortzea, burutu beharreko planen esparru arautzailearen 
zehaztapenerako.
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b) 500 langile baino gehiago dituzten enpresei urteko Garraio Jasangarriko Plan bat 
idazteko eskatzea, EAEko enpresa esanguratsuen mugikortasuna kudeatzeko 
azterlanetan ateratako ondorioen ildotik.

c) Garraio-planak garatzea 100.000 m2-tik gorako jarduera-zentroetarako, hala 
nola ospitaleetarako, unibertsitate-zentroetarako, teknologia-parkeetarako, 
merkataritza-zentroetarako edo merkataritza-establezimenduetarako, eta 2.000 
langiletik gorako enpresak edo industriak dituzten guneetarako.

d) Eskola-bide seguruak abian jartzea sustatzea.

e) Soluzio intermodaletan eta jasangarrietan oinarritutako enpresen lekualdatze-
planetarako laguntzak ematea.

• 3. HELBURUA

Garraiobideen oreka berri bat bultzatzea.

3. helburu horretan, honako estrategia eta jarduera-ildo hauek dute eraginik handiena 
hirigintza-plangintzan:

Estrategia

3.1.  Pertsonen eta salgaien garraioan intermodalitatea gara dadin sustatzea, bidaiarien 
garraio publikoko sare koordinatu eta integratu bat eta azpiegitura logistiko 
multimodalen sare bat garatuz.

3.1.1 jarduera-ildoa: Garraioan, bai enpresan, bai gizartean oro har, intermodala 
kontzeptua sartzeko laguntza-programak bultzatzea.

a) Tren-Itsasoko eta tren-errepideko salgaien garraio konbinaturako laguntza-
programak erraztea.

b) Azken miliako joan-etorri intermodaletan bizikletaren erabilera sustatzea eta 
bultzatzea, bike sharing eta bizikletentzako aparkalekuen antolamenduaren gisako 
neurrien bitartez.

Estrategia

3.3. Garraioan petrolioa energia alternatiboekin ordezkatzea bultzatzea, etorkizunean 
energia horren urritasunarekiko ingurumen-inpaktua eta kalteberatasuna murriztuz.

3.3.1 jarduera-ildoa: garraio sektorearen petrolioarekiko mendekotasuna murriztea.

a) Garraioa pixkanaka deskarbonizatzen laguntzea.

b) Azpiegituren birgaitzerako edota eraikuntzarako materialen berrerabilpena 
sustatzea.

c) Salgaien Hiri-Banaketaren optimizazioa sustatzea eta erraztea.
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d) Ibilgailuen flotaren berrikuntza sustatzea, bai ibilgailu arinena eta bai ibilgailu 
astunena, batez ere bestelako erregaidunekin ordezkatuz (gas naturala, elektrikoa, 
etab.).

e) Ikuskapen-programak egitea sustatzea, floten kudeaketa optimizatzeko 
helburuarekin.

f) Errepideko trena martxan jartzea proposatzen duten azterlanak eta ekimenak 
bultzatzea.

g) Mugikortasun Elektrikoko Plan Integrala egitea eta ezartzea.

h) Berotegi-efektuko gas gutxien isurtzen duten garraiobideak orokortzen dituzten 
azpiegitura-proiektuei lehentasuna ematea.

9.12. ENERGIA EOLIKOAREN LURRALDE PLAN SEKTORIALA

Maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, Euskadiko parke 
eolikoen kokalekuak hautatzeko jarraibide eta irizpide orientatzaileak finkatzeko tresna baliagarria 
izan zedin, bai ikuspegi energetiko-ekonomikotik bai ingurumenekotik, instalazio horiek ahalik 
eta ondoen egokitzea lortzeko, LAGen ondoriozko indarreko antolamenduaren barruan.

Lurralde Planaren eremu materiala zortzi haize-sorgailu baino gehiago dituzten, sare 
orokorrean sortutako energia isurtzen duten eta era berean 10 MW-tik gorako potentzia 
instalatua duten parke eolikoek osatzen dute. Gainerako instalazio eolikoak LPSaren aplikazio-
eremutik kanpo geratzen dira, eta, horiek gauzatzeko, instalazioen nahitaezko industria-
baimena eta, hala badagokio, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa behar dira, eta, ezarpenari 
dagokionez, lurzoruaren legeriaren mende egongo dira. Horrela, hirigintzaren ikuspegitik, 
lurzoru urbanizaezinean instalatu nahi izanez gero udal-plangintzak eragozten ez duen 
eremuetan, lizentzia eman aurretik hirigintza-legerian adierazitako administrazio-baimena lortu 
beharko dute lurzoru mota horretan kokatu behar diren onura publikoko edo gizarte-intereseko 
instalazioetarako.

Planak Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan identifikatzen, hautatzen eta 
integratzen ditu kokaleku eoliko egokienak, baliabide natural eta autoktono hori aprobetxatzeko, 
eta plangintza hori lurralde-antolamenduko politika global baten barruan koka dadin, garapen 
eolikoan dauden interes sektorialen beharrezko koordinazioarekin. Kokalekuak bi taldetan 
banatzen dira:

I. taldea lehentasunezko kokalekuek osatzen dute (Ordunte, Ganekogorta, Oiz, Mandoegui, 
Elgea-Urkilla eta Badaya), eta II. taldea (Gazume, Kolometa, Arkamo, Iturrietako Mendiak eta 
Alda-Arlabako Gurutzea), berriz, I. taldeko energia-helburuak betetzeko zailtasun objektiboa 
dagoela egiaztatzen denean soilik baimenduko diren instalazioek osatzen dute.

LPSaren xedean barne hartutako parke eoliko bat bertan aurreikusi gabeko kokalekuan 
instalatzeko, aldatu egin beharko da aldez aurretik.
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Mungiako udalerria Lurralde Plan Sektorialean adierazitako eremuetatik kanpo geratzen 
da. Horregatik, dokumentu honek ez du eraginik Mungiako udalerriko hirigintza-plangintzan.

9.13. EUSKADIKO BIZIKLETENTZAKO IBILBIDEEI BURUZKO PLAN ZUZENTZAILEA

Euskal Autonomia Erkidegoko Bizikletentzako Ibilbideei buruzko Plan Zuzentzailea (BIPZ) 
Euskal Autonomia Erkidegoan bizikletaz mugitzeko azpiegituren plangintza eta koordinazio 
estrategikoa egiteko tresna dinamikoa da, bizikleta garraiobide gisa erabiltzeko aukera baloratu, 
erraztu eta sustatzeko helburuarekin. Lurralde historiko bakoitzeko LPSaren arteko beharrezko 
koordinaziorako tresna gisa ere planteatzen da.

BIPZren idazketarekin honako hau planteatzen da:

a. Autonomia Erkidegoaren eremuan hiriarteko bizikletentzako azpiegituren sare bat 
definitzea, inplikatutako administrazioekin batera, eragile interesdunen parte-hartzearen 
eta kontsultaren bitartez.

b. Estrategia osagarriak adostea bizikletaren eta, oro har, bizikletaren erabilera sustatzeko, 
bizikletak banaketa modalean duen partaidetza-kuota handitze aldera (ibilgailu 
automobilaren kaltetan).

Plan Zuzentzaileak honako hauek definitzen ditu: EAEko hiriarteko bizikletentzako ibilbideen 
oinarrizko sarea, hori ezartzeko kalkulu ekonomikoa, sare homogeneo eta harmonizatua lortzeko 
koordinazio-jarduera osagarrien definizioa, eta hori gauzatzeko eta bizikletaren erabilera 
sustatzeko proposatutako jarduketak koordinatzeko kudeaketa-tresnen definizioa.

Sarearen konfigurazioa epe luzera ezartzen da, denbora-irismenik gabe (haren zehaztapena 
eta lehentasuna lurraldeko LPS foral bakoitzari utzita), eta haren definizioa irizpide-mota hauetan 
oinarritzen da:

• Lurraldekoa, bizikleta-bideen bidez lurraldeak egituratzea eta elkarren artean eta beste 
erkidego batzuekin eta auzo-ingurunearekin komunikatzea planteatzen baita; eta

• Funtzionala, eskaeraren analisitik abiatuta bizikletaren eguneroko erabilera errazteko eta 
landa- eta natura-ingurunera hurbiltzeko.

Era berean, Planak lehentasuna ematen die ibilbideen jarraitutasuna eta funtzionaltasuna 
bermatuko dituzten aplikazio-irizpideei, bai eta Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien artean 
hitzartutako lankidetzarako eta finantzaketa posiblerako esparru-irizpideei ere (erakundeen 
arteko lankidetza).

Sarea hiru mailatan egituratuta dago (1, 2 eta 3), desberdinak baina osagarriak. Horiek, 
era berean, horizonte-sarea definitzeko jarraitutako metodologia azaltzen dute, hiru maila 
horien definizioan jarraitutako gainjartze hierarkikotik abiatuta, etorkizunean plantea daitezkeen 
agertoki administratibo eta ekonomiko-finantzarioetara egokitu daitekeen sare-proposamena 
eginez.

• 1. mailako sarea: hiru lurralde historikoen arteko interkonexio-funtzioa betetzen du, bai eta 
lurralde horien eta aldameneko autonomia-erkidegoen eta Frantziako estatuaren artekoa 
ere (EuroVelorentzako proposamen-alternatiba bat irudikatzen duelarik); horrez gain, 
25.000 biztanletik gorako herriak, eta garraio kolektiboko geltoki intermodal nagusiekin 
konektatzea ere bai.
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• 2. mailako sarea: 10.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerriak aurreko sarearekin 
konektatzeko helburuarekin definitua, bai eta haietan funtzionalki integratuta dauden 
jarduera ekonomikoko eta enplegu-kontzentrazioko eremu nagusiak ere. Gainera, eremu 
funtzional guztiak elkarrekin lotzeko aukera ematen du, eta haien oinarrizko artikulazioan 
aurrera egiteko aukera.

• 3. mailako sarea: jarduera ekonomikoetarako lurzorua garatzeko beste eremu estrategiko 
garrantzitsu batzuetara zabaltzen du sarea, etorkizunean 10.000 biztanletik beherako 
udalerrien sarera konektatzeko aukera emateaz gain. Era berean, sareak eremu 
funtzionaleko eskalan garatzea errazten du.

Mungia 2. Mailako Sareari dagokion 6. ibilbidean sartuta dago, Uribe Eskuinaldea 
deiturikoan hain zuen ere.

9.14. BIZKAIKO BIZIKLETA-BIDEEN LURRALDE PLAN SEKTORIALA 2023-2035. 
HASIERAKO ONARPENAREN AGIRIA.

Bizkaiko Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala (BBBLPS) eraikitzeko irizpidea 
“mugikortasunaren eraginkortasunean eta erantzukizunean oinarritzen da, baita ingurumen- 
eta garapen jasangarriko erronkei egokitzean, eta bizikletari eginkizun nabarmena esleitzean 
ere, mugikortasun arduratsua gauzatzeko berme funtzional eta erabilgarriekin, aukera eman 
diezaioten segurtasun-aukera erreal eta bideragarri gisa esku hartzeko” joan-etorri motorizatu 
askorentzat, non era berean segurtasuna, jarraitutasuna, norabidea, erosotasuna, integrazioa 
eta irisgarritasuna bezalako irizpideak ere kontuan hartzen diren (Bizkaiko bizikleta-bide foralei 
buruzko 10/2014 Foru Arauaren 7. artikuluan ezartzen den bezala).
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BBBLPSak, funtsean, oinarrizko 6 helburu hauei erantzuten die:

1. Herriguneen  artean  bizikletaz  egindako  joan-etorrien  baldintzak  hobetzea 
konektagarritasunari,  segurtasunari  eta  erosotasunari  dagokienez.

2. Bizikletaren  eguneroko  erabilera  erraztea  eta  garraiobideen  arteko  banaketan bizikletak  
leku  handiagoa  hartzen  laguntzea.

3. Trafikoak  (BEG  eta  zarata)  eragindako  ingurumen-inpaktuak  eta  horiei lotutako  energia-
kontsumoa  gutxitzen  laguntzea.

4. Bizikleta-bideen  oinarrizko  sare  egituratzailea  edukitzea,  lehendik  dauden azpiegituretan,  
aldez  aurretik  eraldatutako  lurzoruetan  eta  paisaian integratutako  lurzoruetan  
oinarrituta.

5. Genero-berdintasunaren  eta  gizarteratzearen  aldeko  politikak  bultzatzen laguntzea,  
bizikleta  erabiltzeko  benetako  «erraztasunek»  lagunduta.

6. Herri-erakundeen  arteko  akordio,  konpromiso  eta  lankidetza  sustatzea, BBBLPSren  
inguruan  eta  haren  PHS  abian  jartzearen  inguruan.

Eta hori guztia oinarrizko irizpide hauen arabera:

• Bizkaiko  lurralde-egituraketan  aurrera  egin  ahal  izatea,  bizikleta  bidezko herriarteko  
mugikortasuna  garatzeko  azpiegitura-sare  baten  bidez. 

• Segurua,  jarraitua,  erosoa,  direkzionala,  ingurunean  integratua  eta konektaerraza  edo  
irisgarria,  bizikletaren  erabilera  garraiobide  gisa  sustatzeko gaituta  dagoen  bizikleta-
sarea  osatzea. 

• Bere  trazadura  eta  ezaugarriak  lurralde-antolamenduaren  arabera  prestatzea: 
herriarteko  egiturazko  bizikleta-sarea  izatea  eta  zeharkatuko  dituen  udal herriguneetatik  
jarraikortasuna  ziurtatzea.

• Sortuko  den  helburuko  sarearen  hasierako  proposamena  etengabe eguneratzeko  aukera  
eskaintzea. 

• Bizikleta-mugikortasuneko  irizpide  teknikoetan  oinarritzea  trazadurari  eta diseinuari  
dagokionez.   

• Bizkaiko  Txirrindularitza  Komunikazio  Sistema  Orokorra  eratzeko  aukera ematea,  dauden 
edo aurreikusten ari diren gainerako lurraldeko eta tokiko bizikleta-sareei sare honetara 
konektatzen laguntzeko .

• Bizkaiko  mugikortasun-eskaerari  zein  egituraketari  hirigintza  eta  lurralde arloko  
plangintzarekin  koherentziaz  erantzuteko  erabilgarria  izatea: plangintza-tresnak  sartzea. 

• Hura  gauzatzea  “egingarria”  izatea.  Horretarako,  neurri  handi  batean,  gaur egun  
gauzatuta  edota  planifikatuta  dauden  bizikleta-azpiegituretan  oinarrituko da. 

• Ingurumenaren  aldetik  egokia  dela  bermatzea.   

• Errepideetan bizikleta-mugikortasunarekin normalizatzea  eta  arautzea. 
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LPSaren ingurumen-helburuak honako hauek dira:

• Atseginagoak  izateaz  gain,  aire-kalitate  hobea  izango  duten  inguruneak  lortzea 
(klima-aldaketa kudeatzeko hobeto egokitutakoak). Horretarako, mugikortasun-eskaria  
bizikletaren  alde  kudeatu,  oinezkoekin  eta  garraio kolektiboarekin  bat  eginda  eta  
automobilaren  kaltetan.

• Lurzoru  berrien  artifizialtasuna  mugatzea,  batez  ere  balio  agrologiko  eta natural  handia  
dutenena.   

• Lurralde orekatu eta konektatuago bat lortzen laguntzea.
   
• Energiaren  erabileran  arrazionaltasuna  eta  jasangarritasuna  sustatzea:  energia aurreztea 

eta haren  efizientzia  bultzatzea,  energia  berriztagarrien erabilerarekin  batera.

• Eraikuntza-sistema  jasangarriak  erabiltzea  eta  paisaian  ondo  integratzea bultzatzea,  
bizikleta-bideak  igarotzen  diren  habitaten  zein  ekosistemen funtzionamendu  
jasangarriarekin  bateragarria  izateaz  gain.  Horrez  gain, lurraldeko  paisaia,  historia,  
kultura  eta  ingurumen  arloko  balioak  zabaltzeko eta  hezkuntzarako  tresna  gisa  
erabiltzea.

Planaren Helburuko Sareak (PHS) 349,7 km-ko luzera du guztira, eta 5 linea nagusi ditu, 
121,1 km-ko luzerarekin:

• 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; Bilbo (19,4 km)

favorezca a la bicicleta; en alianza con el peatón y el transporte colectivo y en 
detrimento del automóvil.  

• Limitar la artificialidad de nuevos suelos, especialmente de aquellos con altos valores 
agrológicos y naturales.  

• Contribuir a conseguir un territorio equilibrado y conectado.  
• Fomentar la racionalidad y sostenibilidad en el uso de la energía: promoviendo el 

ahorro y la eficiencia energética, así como el uso de energías renovables.  
• Favorecer el uso de sistemas de construcción sostenibles y una correcta integración 

paisajística y compatibilidad con el funcionamiento sostenible de los hábitats y 
ecosistemas por donde transcurran las vías ciclistas. Además de poner en valor su 
utilidad como recursos de interpretación y educación de los valores paisajísticos, 
histórico-culturales y ambientales. 

La Red Objeto del Plan (ROP) tiene una longitud total de 349,7 km y está conformada por 5 
Líneas Principales, con una longitud total de 121,1 km:  

• 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)  
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Y 20 Líneas Secundarias, que se corresponden con los ejes secundarios que completan las 4 
Líneas Principales anteriores (5 en la L1, 2 en la L2, 6 en la L3 y 5 en la L4), posibilitando su 
proyección hacia nuevas comarcas, ampliando su zona de influencia y aportando capilaridad.  

Junto a estas, existen otras dos grandes Líneas o Ejes Arteriales Secundarios completan la 
ROP:  

• L5; Urdaibai (22,7 km), con un ramal hacia Muxika  
• L6; Artibai (19,9 km), con dos ramales, uno al polígono industrial Kareaga (Markina-

Xemein) y otro a Etxebarria  

En la actualidad, 151,6 km de esta red se encuentran ya ejecutados (43,4%) y 198 km 
pendientes de ejecución (56,6%).  

INCORPORAR TABLA DE PÁGINA DE LA PÁGINA 46 DE LA SÍNTESIS DE LA MEMORIA 
DEL PLAN  

 

Eta Bigarren Mailako 20 linea, aurreko 4 ardatz nagusiak osatzen dituzten bigarren mailako 
lineekin bat datozenak (5 1. linean, 2 2. linean, 6 3. linean eta 5 4. linean), eskualde berrietarantz 
proiektatzea ahalbidetuz, eragin-eremua zabalduz eta kapilaritatea ekarriz.

Horiekin batera, beste bi Linea handi edo Bigarren Mailako Arteria-ardatz daude, PHSaren 
osagarri:

• L5; Urdaibai (22,7 km), Muxikarako adar batekin
• L6; Artibai (19,9 km), bi adarrekin, bat Kareaga industrialdera (Markina-Xemein) eta bestea 

Etxebarrira

Gaur egun, sare horretatik 151,6 km eginda daude (%43,4) eta 198 km gauzatzeke (%56,6).

PLANAREN HELBURUKO SAREA – PHS
BBBLPS

LUZERA
Guztira

(m)

Ardatz 
Nagusia

(AN)

Bigarren 
Mailako 
Ardatza

(BMA)

Gauzatuta 
guztira

Gauzatutako ANak
(Guztira 

gauzatutakoarekiko)

Gauzatutako BMAk
(Guztira 

gauzatutakoarekiko)

GUZTIRA
349.727 121.135 228.592 151.652 54.877 96.775

% 34,6 % 65,4 % 43,4 % 36,2 % 63,8

L1 (NERBIOI / IBAIZABAL / ARRATIA / 
DURANGALDEA)

123.190 42.714 80.476 25.753 4.139 21.614

% 34,7 % 65,3 % 20,9 16,1 % 83,9

L2 (TXORIERRI / MUNGIALDEA)
38.583 18.482 20.101 8.859 1.922 6.937

% 47,9 % 52,1 % 23 % 21,7 % 78,3

L3 (ESKUMALDEA / URIBE KOSTA)
37.824 16.176 21.648 21.831 10.793 11.038

% 42,8 % 57,2 % 57,7 % 49,4 % 50,6

L4 (EZKERRALDEA / MEATZALDEA / 
ENKARTERRI)

88.085 24.328 63.757 65.121 22.308 42.813

% 27,6 % 72,4 % 73,9 % 34,3 % 65,7

L5 (URDAIBAI)
22.733 --- 22.733 5.189 ---- 5.189

% 100 % 22,8 % 100

L6 (ARTIBAI)
19.877 ---- 19.877 9.184 ---- 9.184

% 100 %46,2 % 100
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L7 (BILBO - INTERKOMUNI-
KATZAILE HANDIA)

19.435 19.435 --- 15.715 15.715 ----

% 100 % 80,9 % 100

9.15. AURRERAPEN-FASEAN DAUDEN LURRALDE PLAN SEKTORIALAK, 
IZAPIDETZEA ETENDA DUTENAK.

Mungiako hirigintza-plangintzari eragin liezaioketen lurralde-plan sektorial hauek 
Aurrerapen fasean daude, izapideak etenda:

KULTURA ONDAREAREN LPSaren aurrerapena.

Lurralde-antolamendurako tresna horren aurrerapena 2001ean onartu zen.

Tresna arautzaile bat lortu nahi da, zeinaren bidez kultura-ondare higiezina legez txertatuta 
geratuko baita lurralde fisikoan, eta harekiko administrazio eskudunen aldetik (Foru Aldundiak 
eta Udalak) haren administraziorako baldintzatzaile eta muga espezifikoak ezarriko baitira.

LPSaren Aurrerapenak hiru eduki multzo sistematizatzen ditu:

1. Arau-xedapenak, kultura-ondare higiezinari dagozkion ondasunak identifikatu eta horien 
babes-mailak eta -kategoriak finkatzen dituztenak, ondasun horiekin pareka daitezkeen 
hirigintza-kategoriak zehazten dituztenak, eta babes-xedapenak, aplikazio-moduak eta 
izaera loteslea zehazten dituztenak.

2. Babesaren eta hobekuntzaren sustapenerako orientabideak, babesa eta lehentasun-
ordena programatuz, ekintza publikoak eta partikularrentzako laguntzak finkatzeko, 
babesteko, kontserbatzeko eta hobetzeko.

3. Garapen-orientabideak, kultura-ondasun higiezin jakin batzuk hirigintza- eta lurralde-
garapeneko jardueretan integratzeko, eta baldintza egokiak dituzten ondasunak eta 
eremuak zehazteko, hala nola kultura-jardueren egoitzak, babestu beharreko ondasunaren 
izaerari eta balioei lotuak.

Aurrerapen-dokumentuak, lehentasunez, arau-xedapenak garatzen ditu, eta proposamenak 
eta jarduketa-programen ezarpena, lurralde-estrategiak eta babes-xedapen arautzaileak definitu 
ondorengo hurrengo fase baterako uzten ditu. Beraz, oso dokumentu generikoa da.

ETXEBIZITZEN SUSTAPEN PUBLIKORAKO LURZORUAREN LPSaren aurrerapena.

Lurraldea antolatzeko tresna honen aurrerapena 2003an onartu zen.

Dokumentu honen egiteko nagusia da etxebizitza babestuak sustatzeko erreserbatutako 
lurzoruak kokatzeko, banatzeko eta dimentsionatzeko irizpide batzuk proposatzea, bai eta 
datozen urteetan garatu beharreko jarduketa publiko berrietarako lurralde-jarraibide batzuk 
proposatzea ere, etxebizitza-politika lurralde-antolamenduko lanekin uztartzea ahalbidetuko 
duena, zeinak 1997ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak garatze aldera burutzen ari izan 
direnak.

Zeregin hori etxebizitza babesturako lurzorua arautzeko “erreferentziazko lurralde-eredu”
baten proposamenean gauzatzen da. Eredu horrek, ekintza publikoen banaketa 

orekatuaren eta esku hartzeko politika egokiaren bidez, eremu funtzional bakoitzeko biztanleek 
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lehen etxebizitza eskuratzeko dituzten beharrak eta egun dagoen lurralde-eredua zuzentzeko 
1997ko LAGek eta Lurralde-Plan Partzialek planteatutako estrategiak bateratuko ditu.

Azterketa honen euskarri gisa, EAEko udalerri bakoitzerako egindako informazio-
fitxa xehatua (koadroak) eskaintzen da, eta, agregazio bidez, horiek biltzen dituzten Arlo 
Funtzionaletarako.

Bosgarren kapitulutik hamargarrenera, Plana bera osatzen dutenak, honako hauek 
jasotzen dituzte: irizpideak, proposamen orokorrak, helburu kuantitatiboak eta horiek lortzeko 
programak, etxebizitzaren sustapen publikorako lurzoruaren antolamenduaren lurralde-eredua, 
Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-aurreikuspenen lurralde-banaketaren proposamena eta Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroek EAE zatitzen duten Arlo Funtzional bakoitzerako proposamen 
berezituak.

GARRAIOAREN SARE INTERMODAL ETA LOGISTIKOAREN LPSaren aurrerapena.

Lurraldea antolatzeko tresna honen aurrerapena 2003an onartu zen.

Plan honen helburua da bidaiariak trukatze-modalen sareen nodoen tipologia definitzea 
eta horretarako egituratutako lurzoruan jarduera logistikoak egitea; nodo horien kokaleku 
idealak identifikatzea; horien azalerak eta ezaugarri funtzionalak kalkulatzea; eta, azkenik, 
nodoak kokatzeko aukerak zehaztea, dauden proiektuen arabera edo EAEren behar eta helburuei 
erantzungo dieten planifikatu beharreko proiektuen arabera. Hori guztia ingurumenaren aldetik 
jasangarria, ekonomikoki eraginkorra eta sozialki orekatua izango den sare intermodal eta 
logistiko baten plangintzaren ikuspegitik.

Mungiako udalerriari dagokionez, dokumentuak ez du Mungiako hirigintza-plangintzari 
eragin diezaiokeen zehaztapen zehatzik ezartzen.
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IM.10/
UDALERRI MUGAKIDEAK. PLANGINTZA ETA 
INGURUABARRAK.

Mungiak Bakio eta Bermeo ditu mugakide iparraldean; Derio, Zamudio eta Gamiz-Fika 
hegoaldean; Meñaka eta Gamiz-Fika ekialdean eta Loiu, Gatika eta Maruri-Jatabe mendebaldean.

Gamiz-Fika, Gatika, Maruri-Jatabe eta Meñakako udalerriek funtsean landa-izaera dute, 
bizitegi-hazkunde txikiarekin eta ia nuluarekin jarduera ekonomikoetarako lurzoruetan, nahiz eta 
azken urteotan nolabaiteko “lotarako” udalerri-izaera nabari den.

Bakioko udalerria bigarren bizilekuko turismo-eskaintza batean zentratu da, eta hirurogeiko 
hamarkadatik kontrolik gabeko eta zoritxarreko moduan gertatu da hirigintzaren, estetikaren eta 
ingurumenaren ikuspegitik, nahiz eta azken urteotan hobekuntza-jarduerak hasi diren.

Loiu, Zamudio, Bermeo eta Derio udalerriek eragin txikiagoa dute Mungiako plangintzan, 
beste eskualde batekoak direlako, bai geografiaren ikuspegitik, bai gizartearen ikuspegitik. 
Guztiek dituzte hiriguneak eta jarduera nagusiak Mungiakotik urrun, eta, beraz, ez dute gune 
estrategikorik partekatzen.

Derioko udalerriak, ordea, bizitegi-lurzoruko eremu bat du, Mungiako lurzoru 
urbanizaezinarekin mugakide dena.

Horietako bakoitzaren plangintzatik, Mungiako udalerrian hirigintzak duen eraginagatik, 
honako alderdi hauek nabarmentzea komeni da:

• Bakio.

Hirigintza Plangintzako Arau Subsidiarioak, foru agindu bidez 2001eko abenduaren 14an 
behin betiko onartzea eta bere hirigintza araudia 2003ko urriaren 1ean argitaratzea.

Mungiako udalerriaren hiri-muga, Bakiorekiko, lurzoru urbanizaezineko eremu batera 
mugatzen da, nekazaritzako eta abeltzaintzako kategoriakoa, baso-kategoriakoa (Bakioren 
kasuan) eta baso-kategoriakoa; babes bereziko kategoria eta nekazaritzako, abeltzaintzako 
eta landazabaleko kategoria (Mungiaren kasuan); beraz, ez da eragin handiagorik planteatu 
behar.

• Bermeo.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra, 2011/09/08an behin betiko onartua.

Mungiako udalerriaren hiri-muga, Bermeorekin alderatuz, Baso (Bermeoren kasuan) eta 
Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabala (Mungiaren kasuan) kategorietako Lurzoru 
Urbanizaezineko eremura mugatzen da, eta, beraz, ez dira handiagoak planteatu behar.
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Mungiako udal-mugartearen iparraldean dauden udalerri mugakideak. UDALPLAN iturria. Geuk egina.

Mungiako udal-mugartearen erdialdean dauden udalerri mugakideak. UDALPLAN iturria. Geuk egina.
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• Derio.

Hirigintza Plangintzako Arau Subsidiarioak, 2003/09/19an behin betiko onartuak.

Derioko ipar-mendebaldeko muturrean, bizitegi-erabilerako Lurzoru Urbanizagarriko 
(Mantuliz eta Artebakarra) bi eremu daude, Mungiako Nekazaritza, Abeltzaintza eta 
Landazabala kategoriako lurzoru urbanizaezinekin mugakide; ipar-ekialdeko muturrean, 
ordea, Deriok baso kategoriako lurzoru urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruek hiri-lurzoru 
finkatuaren zerrenda txiki batekin mugatzen dute (SUR. M. BERRIAGA) eta gainerakoa 
Nekazaritza, Abeltzaintza eta landazabaleko kategoriako Lurzoru Urbanizaezinarekin.

Bi egoera horiek arreta berezia merezi dute, ingurumenean eta hirigintzan duten 
eraginagatik.

• Gamiz- Fika (a/ motako 2009-08-26ko arau subsidiarioak)

Hirigintza Plangintzako Arau Subsidiarioak, 2009/07/30ean behin betiko onartuak.

Bi udalerrien arteko muga partekatua zabala bada ere (batez ere Nekazaritza, Abeltzaintza 
eta Landazabala kategoriako lurzoru urbanizaezina), Mungian (Meñakabarrena eta 
Arkatxegi erreken arteko espazioa, eta Gamizmendi Berreagarantz) jarraitutasunik ez 
duten Gamiz-Fikako Babes Bereziko eremu txiki batzuekin batera, bi eremu bereizi daude: 
hegoaldeko Hiri Lurzoru Finkatugabea. Berriaga mendia) Mungiari dagokio, Gamiz-Fikako 
Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabala kategoriako lurzoru urbanizaezinarekin eta 
Gamiz-Fikako Soietxeko Kuartel Militarra dagoen lurzoruarekin (kuartelak Mungiako, 
Gamiz-Fikako, Meñakako eta Fruizko udalerrietan ditu lurzoruak), Mungiako Nekazaritza, 
Abeltzaintza eta Landazabaleko kategoriarekin.

Instalazio militarrak dauden ingurunean eragiten dituen kalteei dagokienez, Defentsa 
Nazionalerako interesgarriak diren zona eta instalazioei buruzko 8/1975 Legean 
ezarritakoaren arabera, bi segurtasun-eremu ezartzen dira, hurbileko eremua eta urrutiko 
eremua:

- Hurrengo eremua: arau orokor gisa, 300 metroko zabalera izango dute, kanpoko 
mugatik zenbatuta. Ezin izango da inolako obra, lan, instalazio edo jarduerarik 
egin Defentsa Ministerioaren aldez aurreko baimenik gabe, nahiz eta eskualdeko 
agintarien eskumena izango den baimena ematea: nekazaritza- eta baso-
aprobetxamenduak, lur-mugimenduak, itxiturak, aldi baterako eraikuntzak eta 
instalazioak. Kontserbazio-obrak baimenduta daude.

- Urrutiko eremua: instalazioa osatzen duten elementuen erabilera optimoa 
ziurtatzeko behar den gutxieneko zabaltasuna izango du.

• Gatika.

Hirigintza Plangintzako Arau Subsidiarioak, 2004/07/21ean behin betiko onartuak.

Gatika eta Mungia udalerriek lurzoru-zerrenda zabala dute, eta gehienak Nekazaritza, 
Abeltzaintza eta Landazabala kategoriako Lurzoru Urbanizaezin gisa kalifikatuta daude,  
baso-kategoriako zenbait eremurekin. Kanpogana aldean, Atxuritik gertu, Gatikan 
baso gisa sailkatutako lurzoruak ikus ditzakegu, Mungian jarraipenik ez dutenak. Beste 
alde batetik, zenbait eremutan industria-izaerako lurzoruak daude; Gatikako Errotalde 
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Mungiako udal-mugartearen hegoaldean dauden udalerri mugakideak. UDALPLAN iturria. Geuk egina.

Mungiako udalerriarekin muga egiten duten udalerriak. UDALPLAN iturria. Geuk egina.
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poligonoan gainazaleko urak babesteko lurzoruak daude Mungian, eta autobiaren ondoan 
industria-lurzoruak daude (Gatikako I-1 eremua eta Mungiako SI-4 eremua).

Bi eremu horiek bateragarri egiteko planak izan ditzakete, kudeaketa koherentea 
ahalbidetzeko.

• Loiu.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra, 2013/02/08an behin betiko onartua.

Mungiako udalerriaren hiri-muga, Loiurekin alderatuta, lurzoru urbanizaezineko eremu 
txiki batera mugatzen da, nekazaritza eta abeltzaintzako kategoriakoa, baso-kategoriakoa 
(Loiuren kasuan) eta nekazaritza, abeltzaintza eta landazabaleko kategoriakoa (Mungiaren 
kasuan); bi udalerri horietako eremu estrategikoetatik urrun daude biak, eta, beraz, ez da 
eragin handiagorik planteatu behar. Edonola ere, udalerri batean eta bestean lurzoruen 
kategorizazioan jarraitutasunik eza dagoela ikusten da.

• Maruri-Jatabe.

Hirigintza Plangintzako Arau Subsidiarioak, 2003/10/27an behin betiko onartuak.

Mungiako udalerriaren hiri-muga, Maruri-Jataberi dagokionez, lurzoru urbanizaezineko 
zerrenda zabal batera hedatzen da, nekazaritza eta abeltzaintzako kategoriakoa eta baso-
kategoriakoa (Maruri-Jataberen kasuan) eta nekazaritza, abeltzaintza eta landazabaleko 
kategoriakoa, eta lur gaineko uren babesa (Mungiaren kasuan).

Eremu txiki batean lur gaineko uren babes kategoria duen lurzoru urbanizaezina dago 
Mungian, Maruri-Jatabeko hiri-lurzoruarekin muga egiten duena.

Mungiarako gune estrategikoa ez denez, eta jada Maruri-Jataben garatuta dagoenez, 
egoera horrek ez du eragin handirik izango.

• Meñaka.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra, 2015/01/19an behin betiko onartua.

Mungiarekin batera, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabala kategoriako lurzoru 
urbanizaezineko eremuak daude, Mungiako Larrauri biztanle-gunea izan ezik, horrek 
Meñakako Emerando gunearekin egiten baitu muga.

Iparraldean, bi udalerriek babes bereziko kategoria duten lurzoruak partekatzen dituzte.

Hegoaldean, Gamiz-Fikaren kasuan bezala, Mungiako udalerriak muga egiten du Meñakako 
Soietxeko Kuartel Militarra dagoen lurzoruarekin, Mungiako Nekazaritza, Abeltzaintza eta 
Landazabala kategoriakoa.

Egoera horiek ez dute eragin handirik izan behar, ez baitira bi udalerriak hazteko gune 
estrategikoak.
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• Zamudio.

Hirigintzako Plangintzako Arau Subsidiarioak, 2008/02/28an behin betiko onartuak.

Mungiako udalerriaren hiri-muga, Zamudiorekin alderatuta, finkatu gabeko hiri-lurzoru 
batera mugatzen da (Berriaga mendiaren hegoaldea), Mungiari dagokiona, babes bereziko 
kategoriako lurzoru urbanizaezin bati eta nekazaritza, abeltzaintza eta landazabaleko 
kategoriako beste bati atxikita (Zamudioko kasuan). Beraz, ez da eragin handiagorik 
planteatu behar. Gamiz-Fikan gertatzen den bezala, Zamudioko babes bereziko eremuak 
ez du jarraipenik Mungiako udalerrian, non Nekazaritza eta Abeltzaintza eta Landazabala 
kategorizatuta dagoen.


