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1. SARRERA.  

 

Lan honen helburua Bakioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak izan dezakeen eragin 

linguistikoa ebaluatzea da, onartuta dagoen HAPOaeren hasierako “aurerrakin” fasean. 

Bakio Bizkaiko udalerria da, haran batean kokatua dagoena. Jata, Burgoa eta Garbola mendiak 

eta Bizkaiko Golkoa dira bere muga naturalak. Bi erreka nagusik jasotzen dituzte mendi 

magaletako errekasto ugarien urak (Zarraga (Estepona) ibaia hegoaldetik, eta Ondarra erreka 

ekialdetik), biek bere urak Bakioko hondartzako alde banatan itsasora isuritzen dituztelarik. 

Auzo ezberdinez osatutaiko herria da Bakio:  Artza, Basigo, Bentalde, Elexalde, Gibelorratzagako 

San Pelaio, Goitisolo, Urkitzaur eta Zubiaur, eta 16,78 km²ko hedadura dauka.  

Errepide baten inguruan egituratutako herria da: Mungiatik (hegoaldetik) datorren BI-2101 

errepidea eta Bermeora (ekialdetik) doan BI-3101 (bata bestaren jarraipena direnak). 

 

 

Bakioko udalerriaren planoa 
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Kostaldean kokatuta dagoen herria den arren, betidanik barnealdera begira garatu den herri 

nekazaria izan da, arrantzarako baldintza egokirik ez zuen kostaldea bait du (hondartza irekiegia, 

babes natural gabekoa). 50. hamarkadatik aurrera ordea, bere hondartza luzeak erakarrita 

etortzen hasi ziren udatiarrentzako eraikinez betetzen hasi zen hasi itsas bazterreko eremua. 

 

 

Bakioko itsasaldeko irudia 

 

 

Bakioko barnealdeko irudia 

 

Bakioko udalerria Mungialdeko eskualdean kokatuta dago, Uribe meridande historikoan. 

Mendebaldean Lemoiz eta Maruri-Jatabe udalerriak ditu mugakide, ekialdean Bermeo udalerria, 

eta hegoaldean Mungia, eta Bilbotik 29 kilometrotako distantziara kokatuta dago. Bakio da 

eskualdeko kostako udalerri bakarra, eta Mungiaren bitartez egiten da Bilbo eta Bakioren 

(kostaldearen) arteko lotura. Eskualdeko gainontzeko herriak Mungia herri buruaren inguruan 

egituratzen diren bitartean, Bakiok aparteko izaera mantenduko du: kostaldeari begirako herria, 

eta honi  lotutako bigarren etxebizitza hartzaile izatea. 
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Bakioko kokapena Mungialdean 

 

Azken hamarkadetako herriaren hazkundearen eraginez Bakion euskara ezagutza maila asko 

jeitsi izan den arren, 2016ko euskararen ezagutzaren datuen arabera egun berriro ere 

euskararen arnasgunea da Bakio. Euskararen indizeak egun %73,21koa da, euskaldunen eta ia-

euskaldunen erdia kontutan izanda. 

 

 

Lurgune euskaldunerekiko kokapena 
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2017ko martxoan Bakioko herriak prozesu parte-hartzaile baten bitartez, Hiri Antolamendurako 

Plan Orokorraren aurrerakina onartu zuen. Kontutan izanda HAPOan aurrikusitakoak herrian eta 

bertako errealitate linguistikoan izan dezakeen balizko eragina, Eragin Linguistikoaren Ebaluzio 

(ELE) txosten hau idazten da, eragin posible horiek identifikatzeko eta ebaluatzeko, eta eraginak 

kaltegarriak balira, hauek murrizteko neurri zuzentzaileak proposatzeko. 

 

1.1. ERAGILEAK  

 

Sustatzailea 

Bakioko HAPOaren aurrerakinaren Eragin Linguistikoaen Ebaluazioaren sustatzailea, hau da, 

txosten honen enkargua egiten duena, BAKIOKO UDALA da. 

 

Txostenaren idazlea 

Eragin Linguistikoaren Eragina (ELE) txosten honen idazlea, Anartz Ormaza Ugalde arkitektoa 

da, EHUk eta UEUk sustatutako Lurraldea eta Hizkuntza Graduondokoa (2016-2017) egin 

ondoren, Eragin Linguistikoaren Ebaluazioan Unibertsitate Aditua dena. 
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2. EBALUAZIO PROZESUA. METODOLOGIA. 

 

UEMAk garatutako ELE tresna da ebaluzaio hau egiteko jarraitu eta erabili den metodología.  

 

1/ Aztertuko den tokiaren testuingurua eta egitasmoa aztertu. 

Eragin linguistikoaren ebaluaziorekin hasi aurretik, Bakioko herriaren testuingurua aztertu da, 

beronen datu demografiko, soziolinguistiko eta sozioekonomikoak aztertuz. Ondoren, HAPOaren 

aurrerakinaren (egitasmoaren) alderdi garrantzitsuenak ere aztertu dira. 

 

2/ Proiektuak hizkuntza txostena behar duen zehazteko galdetegi laburra erantzun.   

Edozein egitasmo edo proiektuk udalerri bateko egoera soziolinguistkoan eragingo duen edo ez 

ondorioztatzeko balio duen galdetegia da. Galdetegia sinplea da, galderei BAI edo EZ erantzuna 

eskatzen duena. 

Aldaketa lau faktore nagusik eragingo dute: biztanle kopurua ugaritzeak edo 

bisitari/erabiltzaile/langile kopurua ugaritzeak, hizkuntz apolitika aldatzeak edota tokiko harreman 

sareak aldatzeak. 

 

3/ Proiektuaren bilakaera indizea kalkulatu. 

Biztanleria eta bisitarien kopurua aldatukoko duelako bete da urrats hau. Horretarako 

Biztanleriaren Proiekzio Indizea, Euskararen Proiekzio Indizea eta tokiaren Hauskortasun Indizea 

kalkulatu dira. 

 

4/ Eragin linguistikoaren galdetegi zehatza bete eta indizea kalkulatu.  

Galdetegi honek eragin linguistikoa identifikatzeko eta ebaluatzeko balio du, modu zehatzago 

batean, eta hizkuntzaren ikuspegitik proiektuak edo jarduerak izan ditzakeen gabeziak 

aurreikusten laguntzen du.  

Galdetegi honen helburua eragin linguistikoaren nolakotasuna aztertxzea eta eragina jasan 

dezaketen alderdiak identifikatzea da. 
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Hizkuntzari estu lotutako aldagaien inguruan galdetu da:  

� Komunitatearen kutur eta gizarte bizitzan  

� Biztanleriaren/bisitarien euskararen ezagutzan  

� Biztanleen/bisitarien euskararen erabileran  

� Jardueren/zerbitzuen komunikazioan  

� Eragin eremuaren hizkuntza-paisaian  

� Jardueren/zerbitzuen euskarazko eskaintzan – erabileran  
 

 

5/ Funtsezko alderdiei buruzko galdetegia bete eta hobetzeko neurriak identifikatu. 

 
Edozein proiektu edota jarduerak jaso beharreko funtsezko alderdiak biltzen dituen galdetegia da. 

Galdetegiaren bidez, ekimenean zein praktika barne hartu ez diren identifikatu da. Horri esker, 

neurrien zerrenda bat egin da, txostenean kontuan hartu dena. 

Funtsezko alderdiak bost ataletan banatuta daude:  

- Proiektuaren/jardueraren izaerari lotutakoak: etxebizitzen tipologia, espazio publikoen 

funtzio eta erabilera mota, ekipamenduen kudeaketa eredua eta gararen sozioekonomiko 

zein soziokulturalaren eredua euskararen garapen positiborako egokiak al diren aztertzen 

du funtsezko alderdi honek.  

- Proiektuaren/jardueraren dimentsioari (espazioan eta denboran) lotutakoak: proiektuak 

ekarriko duen hazkundea, berau garatzeko beharko den denbora eta okupatuko duen 

espazioa hizkuntzaren garapen positiborako egokiak al diren jasotzen du.  

- Proiektuaren/jardueraren lekukotzeari lotutakoak: proiektua edo jarduera garatuko den 

lekua euskararen garapen positiborako egokia al den aztertzen da alderdi honetan.  

- Proiektua/jarduera garatzeko ezarritako hizkuntza-irizpideei lotutakoak: 

proiektuari/jarduerari mota desberdinetako (ahozkoa, idatzizkoak, kontrataziotarako...) 

hizkuntza irizpideak ezarri al diren jasotzen da. 

- Proiektuaren/jardueraren kaltea konpentsatzeko proiektu/jarduera osagarriak (neurri 

aringarriak): garatuko den proiektuaz gain, horrek sortuko duen kaltea murrizteko bere 

baitan bestelako jarduera edo proiektu osagarriak aurreikusi al diren aztertzen da. 
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Izaera, dimentsioa eta lekukotzeari lotutako alderdiak bost jarduera nagusitan banatuta daude:  

 

1. Etxebizitza  

2. Jarduera ekonomikoa, enplegua  

3. Ekipamenduak  

4. Espazio libreak  

5. Jarduera soziokulturala.  

 

Hizkuntza irizpideei eta jarduera osagarri/aringarriei lotutako alderdiak orokorreran galdetu dira, 

jarduera edozein dela ere. 

 

6/ Neurri zuzentzaileak proposatu. 

Behin diagnostikoa eta aurreikuspena eginda, zein funtsezko alderdiei buruzko azterketa eginda, 

azaldu diren eragin posibleei zein neurri zuzentzaile proposatzen zaien azaltzeko puntua da.  
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3.  BAKIOKO HERRIA. TESTUINGURUA. 

 

3.1. DATU OROKORRAK 

 

Iturria: Eustat 

 

 

1/ Populazioaren bilakaera 

Bakioko populazioa asko hazi da azkeneko mendean. Mende hasieratik, 20. hamarkadatik 30. 

hamarkadara ematen da lehendabiziko hazkundea (San Pelaio eta Zubiaur auzoak Bakiori 

batzen zaizkionean), baina gero biztanleria jeisten joan zen, 70. hamarkadararte. Ordutik, eta 

batez ere 90. hamarkadatik aurrera, biztanleriak gora egin du etengabe, 2010. urterarte, behinik 

behin (20 urtetan bikoiztu egin da). 
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Bakioko biztanleriaren bilakaera 1900-2010 

 

2000. urtetik aurrera, ikusten da hazkundea jarraia, etengabea eta homogeneoa izan dela 

2013arte. Azken 5 urteetan biztanleria egonkortu egin da, zertxobait behera ere egin duelarik 

2017 urterarte. Azken urtean gora egin du berriro, 2012ko datutik gertu dagoelarik. 

 

 

Bakioko populazioaren bilakaera 2001-2018 
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2/ Adin piramidea 

 

 

 

Iturria: Eustat  

 

Bakioko bizilagunen %49,8a emakumeak dira, eta %50,2a gizonezkoak. Adin taldeka, 65 urte 

baino gehiago dutenak populazioaren  %17,5 dira, 19 urtetik beherakoak %20,1, eta 

gainontzekoak (20-64 urte bitartekoak) %62, 4. 

 

3/ Azken 5 urteotako migrazio mugimenduak. 

Azken 5 urteetan inmigrazioa igo egin da kopuruetan (bikoiztu egin da), emigrazioa jeitsi, jatorriko 

eta helburuko barne-migrazioa bere horretan mantendu delarik.  Udalerri barruko migrazioak apur 

bat igo dira.  
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Biztanleriaren jaiolekuari begiratu ezkero, gehien-gehienak EAEn jaioak dira, ia guztiak Bizkaian 

bertan, gainera.  Beste probintzietan jaiotakoak zertxobait jeitsi dira, atzerrian jaiotakoak 

bexalaxe. 

 
Iturria: Eustat  

 

4/ Etxebizitzen bilakaera. 

1991tik etengabe igo  da etxebizitza kopurua (2001tik aurrera nabarmenago), 2011arte. Azken 

urteetan etxebizitza kopuruaren hazkundea moteldu egin da zeharo.  

 

 

Bakioko etxebizitza kopuruaren bilakaera 1991-2016. Iturria: Eustat  
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Bakioko etxebizitza kopuruaren bilakaera, etxeen okupazioaren arabera  1991-2016 

 

1991tik etengabe igo da etxebizitza okpuatuen (nagusien) kopurua, laukoiztu egin delarik. 

Etxebizitza ez okupatuak (bigarren etxebizitzak eta etxebizitza hutsak) bere horretan mantendu 

dira, aldaketa nabarmenik gabe. Honek esan nahi du, Bakion eraiki diren etxebizitzetatik 

gehienak, lehen etxebizitza bihurtu direla (biztanleriaren hazkundearekin bat datorren datua hau).  

Mende hasierako udatiarren etxe gutzi batzuez aparte, 50. hamarkada erdialdera hasi zen 

kostaldeko eremuan etxebizitza gune berri bat somatzen, dentsitate ertaineko etxe blokekin. 80. 

hamarkadarako, aurreko hamarkadan eztanda egin zuen boom urbanistiko kontrolgabea oso 

nabaria zen, dentsitate altuko etxe blokeak nagusituz. Ondoren, hamarkada batez (90. 

hamarkadararte), apenas eraiki zen etxebizitza berririk Bakioko herrian, beharbada aurreko 

hamarkadetako hazkundearen emaitzaren damuagatik. Barnealdean, herrian, egin ziren 

inbertsioak: eskola berria, kultur etxea, probalekua…90. hamarkada amaieran dentsitate baxuko 

zenbait urbanizazio eraiki ziren, bai barrukaldean (Ibarretako adosatuak), bai kostalderago (A 

eremuko txaletak). 2000. hamarkada erdialderako boom urbanistiko berriaren makinaria martxan 

zegoen (2003an onartu zirela Udal Ordezko Arauakk). Helburua, kostaldeko eta barnekaldeko 

herria batzea, tarteko eremua urbanizatuz. 2010 urterako nahiko kontsolidatuta dago kostaldeko 

eta barnekaldeko herrien arteko lotura egiten duen etxebizitza urbanizazio berria (Bakea). Krisia 

dela eta, azken urteotako ikuspegia ez da apenas aldatu. Etxebizitza berri asko urte luzez egon 

dira hutsik eta ez da apenas  etxebizitza berririk eraiki.  

 

 

 

 



BAKIO_HAPOaren AURRERAKINAren ELE TXOSTENA 
ANARTZ ORMAZA UGALDE 
2019 URTARRILA 

  

                                                                                                                                            14 

 

 

Bakioko etxebizitza eraikuntzaren hazkundea irudikatzen duen irudia (ortoargazkia) 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia (BFA) 

 

3.2. ADIERAZLE LINGUISTIKOAK 

 

1/ Ezagutza datuak. 

1981tik, Bakioko euskaldunen portzentaia jeitsi egin da. 1986tik 2011ra jeitsiera joera konstantea 

izan bada ere, azken urteetan gora egin du. Urte guzti hauetan, ia-euskaldunen portzentaia ia 

bikoiztu egin dela esan daiteke, erdaldunen portzentaiak, gora-beherak gora-behera, bere 

horertan mantentzen delarik.  

 

Bakioko euskara ezagutzaren bilakaera portzentaietan. Iturria: Eustat  
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2/ Lehen hizkuntzaren bilakaera. 

Ezagutza datuez haratago, lehen hizkuntzaren bilakaera ere aztertu da atal honetan. Bilakaerari 

so eginez, ikusi dezakegu lehen hizkuntza gaztelania dutenen kopurua bostkoiztu egin dela 

1986tik hona, euskara dutenen kopurua askoz ere modu apalagoan igo den bitartean. 

 
Bakioko bizntaleen lehen hizkuntzaren bilakaera kopuruetan. Iturria: Eustat  

 

Portzentaiei begiratuz gero, argi ikusten da nola bilakaeraren joera. 80. hamarkadan lehen 

hizkuntza euskara zutenak baziren gehiengoa (%64a), gaur egun erdia baino gehiago dira 

gaztelania lehen hizkuntza moduen duten Bakioko bizilagunak. 

 
Bakioko biztanleen lehen hizkuntzaren bilakaera portzentaietan. Iturria: Eustat  
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3/ Etxeko erabileraren bilakaera. 

Bakioko herrian ez dago kale erabilera daturik jasota. Baina Eustatek eskeintzen dituen etxeko 

eerabilera datuak begiratuz, ikusi daiteke gorakada nabarmenena (nahiz eta azken 5 urteetan 

jeitsiegin den) gaztelerak izan duela. 1991tik etxean gaztelera erabiltzen dutenen kopurua 

laukoiztu egin da, euskara etxean erabiltzen dutenen kopurua igo bai, baina askoz apalago igo 

delarik. 

 

 

Adierazle linguistiko ezberdinak kontutan izanda, zera ondorioztatu dezakegu: 2001-2016 

bitartean ezagutzaren portzentaiaren igoera positiboa izan arren (%60tik %65ra), errealitatea da 

nahiz eta 2001-2016 artean etorriko bizilagun asko eta asko euskaradunak izan (856 bizilagun 

berri, euskaldun eta ia-euskaldunen artean), hauetatik gehienak lehen-hizkuntza moduan 

gaztelania dutela eta etxean gaztelaniaz egiten dutela (507 bizilagun berrik etxean gaztelania 

erabiltzen dute, euskara erabiltzen duten 146en aurrean). Laburbilduz, 2001tik 2016ra bitartean 

Bakiora etorritako hamar bizilagun berritatik zortzik, etxean gaztelania erabiltzen dute, eta bat eta 

erdik bakarrak euskara. 

Argia da honek etxetik kanporako erabilera ohituretan duen balizko eragina. 

 

3.3. EUSKARAREN INGURUKO EGITURAKETA 

 

Bakio UEMAko kide da 2018tik eta Udalerriko Euskara Sustatzeko Plana onartuta dauka. 

Horretaz gain, Euskara Teknikaria badu eta  egun Euskara Batzordea ere badu udalerriak. 
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3.4. DATU SOZIOEKONOMIKOAK 

 

Bakioko langabezia tasa %15,1-ekoa da egun (2016ko datuak). 

 

Biztanleria aktiboaren gaineko datuak. Iturria: Eustat 

 

Balio Erantsi Gordinari dagokionez, diferentzia aldiz Zerbitzuen jarduerak du pisu gehien Bakioko 

herrian.  Gainontzeko sektoreek oso pisu antzekoa dute (%4 eta %5aren arteakoa), zerbitzuen 

jarduerak ia %87koa duen bitartean. 

 

Bakioko Balio Erantsi Gordina (BEG), jarduera-sektoreen arabera. Iturria: Eustat 

 

Ondoren, Udalplan zerbitzuak eskeintzen dituen datu sozioekonpmikoen laburpena azaltzen da: 
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Iturria: Udalplan (Eusko Jaurlaritza) 
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Deigarria egiten den datua, zalantzarik gabe, udalak biztanleko duen zor biziaren datua da, 

eskualdekoarekin, Bizkaikoarekin edo EAEkoaren alderatuz, desproportzionalki handia dena.  

 

3.5. EKIPAMENDUAK 

 

Ekipamendu sare zabala dauka Bakioko herriak:  

- Hezkuntza ekipamenduak: 

- Haurreskola (0-2 urte) 

-  Urkitza Ikastetxea (eskola publikoa, D eredua): 2-3 urteko gela, 4-5 urteko gela, 

Lehen Hezkuntza (LH1-6, 6-12 urte) 

- Instituzioak: 

 - Udala. 

 - Bake epaitegia. 

- Kultur ekipamenduak: 

 - Kultur Etxea: liburutegia, bideo gela, ludoteka… 

 - KZ gunea 

- Ibarreta eraikina: gazte lokala, Musikale Musika Eskola, Itxas Alde dantza taldeko 

lokalak… 

- Txakolingunea: txakolinaren museoa (BFAren kudeaketa). 

- Gizarte zerbitzuak: 
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 - Gure-Etxea jubiladu eta pentsinodunen elkarte eta lokala. 

- Zuetxe (Quinta Torre) hirugarren adineko egoitza (pribatua). 

- Osasun zerbitzuak: 

 - Bakioko osasun zentroa: medikua, erizaina eta pediatra. 

 - Bakioko Botika. 

 - Hortz klinika. 

-  Turismo ekipamenduak: 

 - Turismo bulegoak (Txakolingunean eta Bentan). 

 - Txakolin-upategiak: Abio, Zabala, Gorrondona eta Basarte. 

 - Hotelak, ostatuak, landa-etxeak, apartamento turistikoak… 

 - Tabernak, jatetxeak, … 

-  Kirol ekipamentuak: 

 - Bakioko kiroldegia: frontoia, igerilekua, gimnasioa, kantxa… 

 - Zubiaurreko frontoia. 

- Kiroleta Kluba: tenis pistak, padel pistak, frontoi irekia, igerileku irekia… (pribatua, 

hitzarmen publikoarekin). 

 - Solozarreko futbol zelaia. 

 -  Probalekua. 

 - Bakeako kirolgunea:  Skate-parka, atletismo pista… 

- Ekipamendu erlijiosoak: 

 - Andra Mari eliza. 

 - Karmengo eliza (kapera). 

 - San Pelaioko eliza. 

 - Beselizak. 

 - Hilerria. 

-  Bestelakoak: 

 - Garbigunea. 

 - Artzaldeko industriagunea. 

 - Gasolindegia. 
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 - Banketxeak (Kutxabank eta La Caixa). 

 - Elikagai dendak (supermerkatuak,  denda txikiak, okindegia…).  
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4. HAPOAREN AURRERAKINA. 

 

4.1. AURREKARIAK. 2003KO UDAL ORDEZKO ARAUAK.  

 

2003ko Arau Subsidiarioak edo Udal Ordezko Arauak izan ziren, “Bakio 2010” plangintza 

estrategikoa garatzeko Bakioko herriak baliatu zuen tresna garrantzitsuena. Hirigintza-plangintza 

honen bitartez, jarraitzen zen helburua lortzeko bidea marrazten zen (3.500 biztanle lortzea), 

herrian hainbat lurzoru hirigarri sortuz, bitanle berri guzti horientzako etxebizitzak eraikitzeko. 

Irudian gorriz, hiri-lurzorua zena 2003an. Laranjaz, lurzoru hirigarri moduan kalifikatu ziren lur 

eremuak.  

 

Bakioko 2033ko Udal Ordezko Arauen planoa. Lurren kalifikazioa. 

 

2003ko Arau Subsidiarioek, dentsitate baxuko 956 etxebizitza berri aurrikusten zituzten. 2004an 

Bakioko hiri-lurzoruak, udalerri osoaren azaleraren %3,89 okupatzen zuen. Hirigarri bihurtu zen 

lur eremua, orotara, %7,26 zen (ia hiri-lurzoaruaren bikoitza). Honek esan nahi du, behin 

plangintza garatuta, Bakioko hiri-lurzorua %3,89 izatetik %11,13 izatera pasako zela (lurzoru 

artifizializatua ia hirukoiztuz).    

 



BAKIO_HAPOaren AURRERAKINAren ELE TXOSTENA 
ANARTZ ORMAZA UGALDE 
2019 URTARRILA 

  

                                                                                                                                            23 

 

 

Nahiz eta 2003an 956 etxebizitzea aurrikusi, Aldundiko eta EJko dentsifikazio irizpideak jarraiki, 

2008an UOAei zenbait aldaketa egin zitzaizkien gune batzuetan, etxebizitza dentsitatea handituz. 

Kasu batzuetan (Errenterian adibidez) etxebizitza kopurua laukoiztu ere egin zen (98tik 424ra). 
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Nahiz eta 566 etxebizitza eraiki diren ordutik gaur arte, oraindik ere 1080 etxebitza legozke 

eraikitzeke. 

 

 

 

 

4.2. BAKIOKO HIRI ANTOLAKUNTZARAKO PLAN OROKOR BERRIA. HELBURUAK. 

 

 

 

2016an Bakioko Udalak HAPO berria idazteko prozesua jarri zuen martxan. Aurrerakinaren 

idazketa “CLAVE Asistencias Técnicas”en esku geratu zen. HAPOa lantzen hasi aurretik, parte-

hartze bidez prozesu bat garatu zen (2016ko udazken-neguan zehar), herriko hainbat eragileren 

inplikazioarekin, Posizionamendu Estrategikoko Oinarriak definitzeko. Hau da, herriak 2030ko 

Bakio zelakoa izatea nahi zuen definitzeko. Eta landutako ideiekin dekalogo bat idatzi zen. 

Dekalogoa garatzeko, HAPOak kontutan hartu beharko dituen irizpide batzuk definitu ziren, 

“irizpide instrumentalak”.  

 

 

 

AURRIKUSITAKO ETXEBIZITZAK (2003)….....956 

ERAIKITAKO ETXEBIZITZAK …......………….566 

ERAIKI GABEAK (2003+2008) ………….……..1080 



BAKIO_HAPOaren AURRERAKINAren ELE TXOSTENA 
ANARTZ ORMAZA UGALDE 
2019 URTARRILA 

  

                                                                                                                                            25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPOaren irizpide instrumentalak 
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4.3. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA 

 

HAPOAren diagnostiko atalean, herriaren gaineko hainbat eta hainbat arlo eta atal aztertzen ditu 

dokumentuak. Azterketa sozioekonomiko sakona egiten du. Araudia eta plangintza ezberdinen 

markoak aztertzen dira, gaur egunean indarrean dauden UOAk ere, lurraldearen gaineko 

azterketa sakona egiten da (klima, geologia, edafologia, lurren ahalmen agrologikoa, uraren 

zikloa, ingurune biotikoa, arrisku naturalak, intersedun habitatak…), herriaren hazkunde eta 

bilakaerari buruzko azterketa ere egiten da,  bizilagunei buruzkoa, lan egiturari buruzkoa, 

etxebizitzari buruzkoa,…. Egia esan, udalerriko argazki osatua egiten da. 

Ondoren analisi urbanistikoa egiten da, eta honetan ere azterketa sakona egiten da hainbat 

alorretan: egungo plangintza, uholde arriskuaren azterketa, gaur egungo mugikortasun ereduaren 

analisia, hiri metabolismoaren analisia (ura, enegia eta beste sareak), herrigunearen analisi 

sakona (etxebizitzak, ekipamenduak, espazio libreak…), paisaiaren azterketa eta baita 

ondarearen gainekoa ere. 

Azkenik, hiri hazkunde eredu berria aurkezten da, eta berau garatzeko 4 alternatiba ezberdinak 

deskribatzen dira, prozesu parte-hartzailean zehar landu direnak. Orokorrean, hauen arteko 

ezberdintasunak, aurrikusten dituzten etxebizitza kopuruaren araberakoak dira.  

 

- 0 Alternatiba (A1) – “Bakio erakargarria bizitzeko eta disfrutatzeko”: honek egungo 

lurzoru hirigarri guztiak,  hirigarri moduan mantentzen ditu. 

 

- 1 Alternatiba (A2) – “Bakio bizitzeko erakargarria”: honek zenbait lurzoru desklasifikatu 

egiten ditu (Ohiagako  eremua), hirigarriak direnak baina oraindik onartutako plan 

partzialik ez dutenak. Gaztelugatzeko Biotopotik gertuen daudenak eta bertan eraiki nahi 

den golf zelaia dela eta aurreko urteetan “polemikoenak” izan direnak. 

 

- 2 Alternatiba (A3) – “Bakio erakargarria, prisarik gabe”: aukera honek plan partzialik 

onartuta ez duten lurzoru hirigarri guztiak deklasifikatzen ditu (Ohiaga eta Areaga 

eremuak), martxan dauden plan partzialak (Eleizalde) eta onartuta egon arren eraikitzen 

hasi ez direnak (Errenteria) mantenduz. 

 

- 3 Alternatiba (A4) – “Bakio barrura begira”: alternatiba honek, Errenteriako plan partziala 

ere (eraikitzen hasi gabe dagoena baina onartuta dagoena) desklasifikatu egiten du, 

Eleizaldeko eremua baino ez mantenduz (eraikitzen hasia dena).  



BAKIO_HAPOaren AURRERAKINAren ELE TXOSTENA 
ANARTZ ORMAZA UGALDE 
2019 URTARRILA 

  

                                                                                                                                            27 

 

Parte-hartze prozesuan, Bakio 2030 Dekologoko irizpide instrumentalak aplikatuta, azkenean A3 

(2 Alternatiba) aukeratu zen, Bakioko garapen eredu berri moduan. Hau da aldez puntu 

gehienetan, aurretik definitutako printzipio eta irizpideekin bat datorren alternatiba egokiena, eta 

desadostasun gutxien sortu zuena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte-hartzean aukeratutako “2 Alternatiba” aukeraren planoa. Gorriz, hiri-lurzoruak, laranjaz hirigarri mantentzen direnak. 

 

4.4. AURRIKUSITAKO ESKU-HARTZE NAGUSIAK ETA ETXEBIZITZA KOPURUA. 
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Proposatutako ereduan, Bakioko herria zenbait eremutan sailkatzen da (bakoitzaren ezaugarri 

eta orainarteko garapenaren arabera banatzen direnak), eta bakoitzaren gaineko helburu eta 

proposamenak definitzen dira. Hauek dira eremuak: Tabernalde, Bakea-Gibelorrotxaga, Jata-

Bakio, Bakioko Kubeta, Itsasaldea, Topagune-zentro berria eta San Pelaio-Gaztelugatxe.  

 

Proposamenaren egitura orokorra 

 

Hauek dira eremu bakoizean aurrikusten diren esku-hatrtze nagusiak eta bakoitzean proposatzen 

den etxebizitza kopurua: 

 

TABERNALDE 

 - Bide berria errepidea Solozarreko bidearekin konektatzeko. 

 

 

BAKEA – GIBELORROTXAGA 
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 - 110-140 etxebizitza (100-130 berriak, gainontzekoak birgaitu). 

- Bakeako gune librea – aisialdia eta nekazaritzarako egokitu. 

 - Errekaren gainean oinezkoentzako hiru zubi berri. 

 - Aldi baterako aparkatzeko gunea egokitu. 

 

JATA – BAKIO 

 

 - 285-315 etxebizitza (270-300 berriak, gainontzekoak birgaitu). 

 - Eraztun berdea - espazio libre berriak – nekazaritzarekin lotu.  

 - Eskola eremua handitu. 

 

BAKIOKO KUBETA 

 

 - Espazio irekiak aisialdirako egokitu. 

 

ITSASALDEA 

 

 - 35-70 etxebizitza (0-20 berriak, gainontzekoak birgaitu). 

 - Kostaldeko itsaslabarren  ibilbidea egokitu. 

 - Moilako gunearen berantolaketa. 

 

TOPAGUNE-ZENTRO BERRIA 

 

 - 30-50 etxebizitza (guztiak berriak). 

- Ekipamendu berriak: udaletxe berria, osasun ekip. Berria, Kultur areto berria. 

 - Coworking espazio berria, lokal komertzialak.  

 

SAN PELAIO – GAZTELUGATXE 

 

- Gaztelugatxerako Atxuloko ibilbidea egokitu (oinezkoak lehentasuna). 

 - Aparkaleku berria ibilbidearen sarreran. 
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5. ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA (ELE). 

 

5.1. GALDETEGI LABURRA 

 

 

HAPOak ere herri osoan eragiten duen plangintza izanda, lehendabiziko galdetegi laburrean argi 

geratzen da ELE aplikatu beharreko proiektua dela hau.  

 

5.2. BILAKAERA INDIZEA (BI) 

 

Euskararen ezagutzaren bilakaera eta hauskortasun indizearen arteko uztarketatik sortzen da 

indize hau. Herri batek zenbat eta hauskortasun indize altuagoa izan, esan nahi du orduan eta 

gaitasun gutxiago izango duela euskararen ezagutzan izango den inpaktuari aurre egiteko. Bi 

indezeren batuketaren emaitza da: Hauskortasun Indizea eta Euskararen Proiekzio Indizea. 

 

HAUSKORTASUN INDIZEA  

Hauskortasun indizearen helburua da edozein esku-hartzek eragin eremuaren egoera 

soziolinguistikoa zer-nolako eurrian hauts dezakeen neurtzea. Indizea aldagai hauez osatuta 

dago: biztanle kopurua, euskaldunen ehuenkoa, euskara lehen-hizkuntza duten pertsonen 

ehunekoa, etxean euskaraz egiten duten pertsonen ehunekoa, UEMAko udalerriak eta Euskara 

sustatzeko dauden planak etabar.  
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*Bakio UEMAn dago eta badu ESEP onartua. 

 

Bakioren kasuan, hauskortasun maila ertaina izango litzateke. Euskaldun portzentaia ez da 

bereziki altua, eta gainera  euskararen inguruan duen egituraketak (UEMAn dago eta ESEP 

badu) hauskortasuna arintzen du. 

 

EUSKARAREN PROIEKZIO INDIZEA 

Aurreko bost urteetako (2013-2018) datuak hartu dira migrazio mugimenduetako datuak hartzeko 

garaian (txosten honetako 3.1 puntuko 4. atalean ikusi daiteke taula). 

Lehendabizi biztanleriaren hazkundea kalkulatu da. Honetarako, HAPOaren aurrerakinan 

proposatzen diren 4 alternatiben aurrikuspenak kalukatu dira, bata bestearekin alderatzeko. 

 

Biztanleriaren hazkundea 

 

2 Alternatibak (aukeratutakoak) 560 etxebizitza berri eraikitzea aurrikusten du, hortaz biztanle 

berriak guztira 1680 lirateke (etxebizitza bakoitzean batazbeste 3 bizilagun biziko direla 

kalkulatuta). 
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Euskararen proiekzio indizea (EPI) 

Lau alternatibak aztertuz, eta bakoitzaren etxebizitza kopurua kontutan hartuta, honakoak dira 

alternativa bakoitzaren Euskararen Proiekzio Indizeak. Herriak aukeratutako 2 Alternatibaren 

indizea %-5,98koa da.  

 

BILAKAERA INDIZEA 

Eragin linguistikoaren bilakaera indizea honela kalkulatzen da:  

Euskararen Proiekzio Indizea (EPI) + Hauskortasun indizearen (HI)ren eragina. 

HI HIren eragina 
2-5 3 
6-9 2 

10-13 1 
14-18 0 

 

Gure kasuan gure HI 6 denez, gure HIren eragina 2 izango da. Hortaz, EPIri 2 HIren eragina 

gehituz, horrela geratzen dira 4 alternatiben Bilakaera Indizeak: 

 

0 Alternatibak balore oso larria luke, 1 Alternatibak moderatu altua (larriaren mugan), 

aukeratutako 2 Alternatibak moderatua eta azkenik 3 Alternatibak baita ere moderatua, kasu 

honetan baxua, garrantzi gutxikoaren mugan. 
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Bilakaera Indizearen eraginaren izaera erakusten duen taula 

 

 

5.3. ERAGIN LINGUISTIKOAREN INTENTSITATEAREN EBALUAZIOA 

 

Euskararen Proiekzio Indizea egiteko eraibili diren hipotesietan ikus daitekeenaz determinantea 

Alternatiben arteko aldea. Kasu honetan, 2 Alternatiba aukeratu du herriak, eta honen arabera 

kalkulatu da Eragin Linguistikoaren Intentsitatea.  

 

ERAGIN LUGUISTIKOAREN EBALUAZIOAREN GALDETEGIA (2 ALTERNATIBA) 

2 Alternatibak aurikusten dituen esku-hartzeak kontutan izanda (ez bakarrik etxebizitza kopurua, 

baizik eta ekipamendu berriak, bide eta lotura berriak,… honakoa litzateke Eragin Liguistikoaren 

Intentsitatea moderatua izango litzateke. 
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5.4. FUNTSEZKO ALDERDIAK 

 
Funtsezko alderdien azterketaren helburua proiektuak hizkuntzari lotutako alderdiak jasotzen dituen edo ez aztertzea da. Funtsezko alderdien 

azterketan, HAPOan aurrikusitako esku-hartzea integrala denez, funtsezko alderdien atal guztiak eduki dira kontutan: etxebizitzarena, espazio publiko 

irekiena, oinarrizko ekipamenduena, jarduera ekonomikoarena, jarduera soziokulturalarena eta hizkuntzari lotutakoa. Ondoren funtsezko alderdi 

bakoitzeko taula betetzeko hartutako irizpideak zerrendatzen dira, eta ondoren dator taula bakoitza. 

 
ETXEBIZITZA: 
 
- HAPOaren arabera aurrikusten diren etxebizitza guztiak (edo gehieneak) babes ofizialekoak izango dira. 

- Elkarbizitzarako espazioak aurrikusten dira etxebizitzetatik gertu. 

- Herriaren hazkuntza jasangarria izatea plantatzen da HAPOaren alternatiba honetan 
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ESPAZIO PUBLIKO IREKIAK: 
 
- Espazio publiko ireki irisgarriak, konektatuak eta erakargarriak aurrikusten dira. 

- Erabilera askotariko espazioak aurrikusten dira (Bakeako parkean adibidez, nekazaritza eta aisialdia). 

- Adin ezberdinetako jentea elkartzea aurrikusten da, topagune-zentro berrian. 

 

OINARRIZKO EKIPAMENDUAK: 
 
- HAPOaren fase honetan, ez da zehazten ekipamenduen kudeaketa. 

- Hezkuntzarekin, osasunarekin eta kulturarekin zerikusia dute ekipamendu berriak. 

- Parte-hartze prozesutik eratorritako beharretara egokitzen dira. 

- Ekipementuak bata besteekin lotuta daude (ibilbide berriak…). 

 

JARDUERA EKONOMIKOA: 
 
- HAPOan oso gutxi zehazten den aren, parte-hartzean detektatutako beharrizan bati erantzuna ematen zaio (coworking gunea….). 

 

JARDUERA SOZIOKULTURALA: 
 
Kultura eta turismoarekin lotura duten ekimenak baino, kultura eta turismoa hein handi batean kudeatzeko proposamenak plazaratzen ditu HAPOak, 

eta horregaitik betetzen da galdetegi hau ere. 

- Gaztelugatzera igotzeko bidea oinezkoentzat eta motor gabeko ibilgailuentat egokitzea, eta ikustokiak egoitzea bide horretan. 
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- Aparkalekuak egokitzea udan puntu ezberdinetan (Areaga inguruan Gaztelugatxera doazen bisitarientzako, Bakea inguruan hondartzara 

doazenentzako…) 

- Hondartzari zuzenean lotuta ez dagoen tursimoa bultzatu: barneko turismoa lurrari lotua, Txakolinari, kostaldeko ibilbideak egokitu, mendi aldeko 

aisialdei guneak… 

 

HIZKUNTZARI LOTUTAKOAK: 
 
- HAPOak ez du hizkuntza irizpiderik aipatzen dokumentu osoan, ez exekuzio-faserako, ez eta proiektua behin bukatuta inguru horretarako (kasu 

honetan Bakioko herrirako). 

- Ez dira, hortaz, inolako neurri aringarririk haintzat hartzen. 

- HAPOak ez du apenas euskara aipatzen, dokumentu osoan. 
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ETXEBIZITZA: 
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ESPAZIO PUBLIKO IREKIAK: 
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OINARRIZKO EKIPAMENDUAK: 
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JARDUERA EKONOMIKOA: 
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JARDUERA SOZIOKULTURALA: 
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HIZKUNTZARI LOTUTAKOAK: 
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6. ONDORIOAK ETA NEURRI ZUZENTZAILEAK 

 
Lehendabizi, ELE tresna behin aplikatuta hemendik ateratzen diren zenbait ondorio zerrendatzen 

dira: 

 
- Bilakaera indizea etxebizitza kopuruaren arabera doanez (eta hortaz biztanleriaren 

hazkunderekin lotuta), aukeratu den 2 Alternatiba ez litzateke hizkuntzarengan eragin gutxiena 

izango lukeen aukera, baina hala ere eragin moderatua edukiko luke. 

- HAPOak proposatzen duen herri eredua ez litzateke bere horretan zertan euskararentzako 

kaltegarria izan behar, komunitatea sendotzen duen eredua proposatzen du eta. 

- HAPOak ez du aurrikusten etxebizitzak eraikitzeko epeak luzatzerik. Bakio 2030 

horizontearekin, 1.200-1.500 biztanle etorri daitezke 11 urtetan. Arreta handiarekin kudeatu 

beharreko puntua da hau. 

- HAPOaren aurrerakinak ez du dokumentuan hizkuntza irizpiderik kontutan hartzen.  

 

Aldiz “Bakio 2030” egitasmoak, ez du jasotzen esplizituko euskararen sustapenerako irizpiderik. 

Plangintza estrategiko berriak, 2017an martxan jarri den HAPOa hartu du garapen tresna 

moduan, beti ere modu partehartzailean erabakitako Posizionamendu Estrategikoaren Oinarriak 

gidalerro moduan hartuta. Posizionamendu estrategiko berri honen oinarriek ere, ez dute 

euskararen egoera aipatzen, ez eta honen gaineko kezkarik azaltzen ere. Eta hortaz, ez dute 

honen gaineko lan ildorik planteatzen. Modu partehartzailean bideratutako prozesu honetan, gai 

honen inguruan ekarpenik egon ez bada, pentsa daiteke herritarren artean ez dagoela honen 

gaineko kezkarik, edo honen  gaineko interesik.  Azken urteetan euskararen gainean sortutako 

herri mugimenduak ordea, ez digu hori ulertzera ematen. Beharbada ez dago euskararen 

egoeraren gaineko kezka, berau osasuntsua delako ustea zabalduta egon daitekeelako. Hori 

herriari galdetu beharko genioke.  

“Bakio 2030” planean ez da euskararen gainako ildorik kontutan hartzen. Hala ere,  HAPOari 

pasatako ELEak, honen gaineko eragina moderatua dela dio, hau da, euskararentzako ez hain 

kaltegarria (bertan proposatzen diren ekimen eta egitasmo ezberdinak, komunitatea sendotzea 

eta herria modu jasangarriagoan garatzea jarraitzen dutelako, eta hauek, komunitatea indartzen 

duten heinean, euskararen bizi berritzerako oinarri egokia izan daitezkeelako).  

Argi dago ordea, nahiz eta HAPOaren eragina moderatua izan daitekeen, eragin bat egon egon 

daitekeela, eta honi aurre egiteko, neurriak hartu beharko direla. Eta lehenengo neurria, 

euskararen irizpidea  esplizituki plangintza estrategikoan barneratzea izango litzateke. HAPOa 

bere lehen fasean egonda, aurrerakin fasean alegia, garaiz gabiltza euskararen gaia hemendik 
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aurerra garatuko diren faseetan kontutan hartzeko, behar diren neurriak dokumentuan 

barneratuz, eta hortaz Bakioko HAPOaren Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa den txosten 

honetan jasotako hausnarketak, HAPOaren hurrengo faseetan kontutan hartuz. 

Bakioko Udalak 2018an esleitu du HAPOaren hurrengo faseen idazketa, eta esplizituki eskatu du 

hizkuntzaren gaia kontutan hartzea, HAPOaen ELEa egitea eskatzen du eta. Dokumentu honen 

xedez, HAPOaren lehendabiziko aurerakin faseari lotuta egonda, hurrengo faseetarako lan 

egiteko oinarria izatea litzateke.  

 

6.1. NEURRI ZUZENTZAILEAK 

 

Ondoren zerrendatzen dira proposatzen diren neurri zuzentzaileak: 

 

PLANIFIKAZIOAN 

 

1. HIZKUNTZA IRIZPIDEAK AZTERTU ETA HAPOn INTEGRATU. 

 

2. ETXEBIZITZA BERRIEN (eraikin berriak)  KOPURUA MURRIZTEA. 

HAPOan aurrikusten diren etxebizitza berrien artean, gehienak etxebizitza eraikin berriak 

lirateke, beste batzuk (proportzio txikiagoan) birgaitutako etxebizitzak direlarik. Azterketa 

sakona egin beharko litzateke, birgaitzeko potentzialitatea duten etxebizitzak 

detektatzeko, hauek bererabiltzeko esfortzua eginez (negu partean gune hauetan 

bizilagun egonkorren dentsitatea, eta hortaz komunitatea, sendotzeko). 

 

3. ETXEBIZITZA AURRIKUSPENAREN ERAIKUNTZA DENPORAN LUZATZEA. 

Etxebizitzen arloan, apuntatu daitekeen gauza bakarra, HAPOak ez duela etxebizitzak 

denpora epe luzean eraikitzea aurrikusten litzateke. HAPOaren xedea Bakio 2030 

helburua betetzea bada, horrek esan nahi du, aurrikusten diren 560 etxebizitza berriak 

hurrengo 11 urteetan eraikiko direla. Ez dirudi epe luzeegia denik, 1.200-1.500 biztanle 

berri jasotzeko, honek izan dezakeen inpaktua  kontutan hartuz. 
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ERAIKUNTZA LANAK EGIN BITARTEAN ETA ONDOREN 

 

4. HIZKUNTZA ERABILERARAKO IRIZPIDEAK FINKATZEA. 

Garatuko diren proiektuetan (etxebizitza promozioak, ekipamentuen kudeaketak…) 

euskara lehenetsi, euskara ziurtagiria duten enpresak baloratuz. 

  

5. PAISAIA LINGUISTIKORAKO IRIZPIDEAK FINKATZEA. 

Euskarari lehentasuna emango dion paisaia linguistikoa lehenetsi: ostalaritza eta 

komertzioekin lanketa egitea, berauen rotulazioa, karteldegiak, menuak… behintzat 

elebidunak izateko (gaur egun ez dira kasu askotan). 

 

6. KOMUNIKAZIO IRIZPIDEAK FINKATZEA. 

Udalak zuzenean kudeatzen ez dituen proiektuetan ere (etxebizitza promozio pribatuak, 

adibidez), sustatzaileekin lanketa egitea, berauek euskara haintzat hartuko duten eta 

lehenetsiko duten komunikazio irizpideak finka ditzaten. 

 

OSAGARRIAK 

 

7. HERRITARREN AHALDUNTZEA SUSTATUKO DUEN PLANGINTZA GARATZEA. 

 Herritar euskaldunak eta euskara erabiltzen dutenak ahaldunduko dituen plangintza 

 martxan jartzea. Euskaradunak diren eta euskara erabiltzen ez duten herritar masa 

 kritiko handia euskarara erakartzea. 

 

8. SENTSIBILIZAZIO / MOTIBAZIO KANPAINAK GARATZEA. 

 

9. HERRITARREN DOAKO EUSKALDUNTZEA ESKAINTZEA. 

 

10. BIZILAGUN BERRIEI BIDERATUTAKO HARRERA PLANA GARATZEA. 

 Etorri berrien euskalduntzea eta beharrezko errefortzua bermatzea. 
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11. KOMERTZIO ETA OSTALARITZAN ITZULPENGINTZA ZERBITZUAK ESKAINTZEA. 

 

JARRAIPEN BATZORDEA 

 
Neurri zuzentzaile hauei HAPOaren idazketako hurrengo faseetan jarraipena egiteko Jarraipen 

Batzordea osatu eta jarraipenerako sistema zehaztea komenigarria da. 

Jarraipen Batzorde hori honakoek osatuko dute: Bakioko Euskara Batzordea (Euskara Teknikaria 

barne), UEMAko ordezkaria eta Udaleko ordezkaria (Euskara zinegotzia). 
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