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1. Aiaraldea – Udalerriak eta kokapena
• Aiaraldea eskualdeak, berez, Arabako udalerriak hartzen
baditu ere, honako udalerri hauek hartuko ditu barne
Plan honen helbururako: Aiara, Amurrio, Arakaldo,
Arrankudiaga, Artziniega, Laudio, Okondo, Urduña eta
Orozko.
• Berehalako Jarduera Plan honen berezitasuna,
beraz, bi lurralde historikotako udalerriak barne
hartzen dituela da: Araban (Aiara, Amurrio,
Artziniega, Laudio eta Okondo) eta Bizkaian
(Arakaldo, Arrankudiaga, Urduña eta Urozko)..
• 2020ko urtarrilaren 1ean, Aiaraldean 42.756 biztanle
zeuden guztira, eta Laudio zen biztanle gehien zituen
udalerria.
• Aipatzekoa da Aiaraldea eskualdea izaera industrial
nabarmeneko eskualdea dela, eta lurraldean enpresa
garrantzitsuak daudela, hala nola Tubacex, Tubos
Reunidos, Guardian, Vidrala, etabar. Hala ere, hainbat
udalerritan, hala nola Aiaran eta Okondon, nekazaritzako
elikagaien sektoreak zeregin garrantzitsua du.
• Baso berdeak dituen eskualdea da, eta, beraz, oso
nabarmena
da
landa-turismoan
eta
naturaingurunearekin lotutako jardueretan. Hala ere, Aiaraldea
ondare kultural, historiko eta etnografiko esanguratsua
eta anitza izateagatik nabarmentzen da..
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2. Aiaraldeko profil sozioekonomikoa

Errenta pertsonala eta udal per capita BPG
(2019, Eustat)

96546

• Ezin daiteke esan Eskualdeko biztanleria Araban,
Bizkaian eta Euskadin baino zaharragoa denik; izan ere,
65 urtetik gorakoak %19,49 baino ez dira, eta Araban
%21,6, EAE osoan % 23 eta Bizkaian %23,4.

57861

• Udalerriei dagokienez, Laudio nabarmentzen da
bereziki, 65 urtetik gorako biztanleriaren %25,87 baitu
(2022ko urtarrilean), eta horrek biztanleria-piramide
alderantzikatuagoa eragiten du.

38831

22387 22767

• Per capita BPGri dagokionez, hau txikiagoa da landaizaera handiagoa duten udalerrietan (Okondo, Aiara,
Artziniega eta Urduña) eta, beraz, nekazaritzaekoizpenaren pisu handiagoa duten udalerrietan; aldi
berean, udalerri industrialenek batez bestekoa baino
zifra handiagoak dituzte..
• Errenta pertsonalari dagokionez, eskualde osoa eta
udalerri gehienak errenta-maila baxuagoan daude,
bai probintziak, bai EAE osoarekin alderatuta.
Nolabait esateko, hori azal daiteke gero ikusiko ditugun
aldagaietan oinarrituta, goi-mailako ikasketei edo
eskualdeko langabezia-tasa altuei dagokienez ikasketamaila baxuagoa dela uste baitugu.

• Egia da langabeziaren zifra nahiko kezkagarria dela, eta
bereziki industria-pisu handiena duten herrietan, oro
har eskualdeko DSBE jasotzen dutenak, Urduña eta
Arakaldo izan ezik, Arabako, Bizkaiko eta Euskadiko
lurralde historiko osoa baino txikiagoak dira.

38577

21462

38001

21994

36254

21212

35002

22601

27935

22059

PIB
municipal
Cápita
(2019)
Udal
BPG perper
capita
(2019)

26339
23775
24590
19788
22186 20258
19717
17062 15366

Renta
per Cápita
(2019)
Per capita
errenta
(2019)

DSBE espedienteak (1.000 biztanleko eta espediente-kopuru osoa)
(2021eko abendua, Lanbide)
34,3
31,4
27,3
142

27,2

25,6

25,6

<5

24,0
20,3

31k

20,3

8,8k

16,8
14,0

53k
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35

210

372

8,3

17
45
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3. Prestakuntza eta ekintzailetza eskualdean
•

Goi-mailako ikasketak dituztenen ikasketa-maila Bizkaiko
batez bestekoa baino txikiagoa da, eta ehuneko handi bat
txikiagoa Arabako probintziakoa baino. Bereziki txikia da
Laudion eta Urduñan, Bizkaiko batez bestekoa baino
ehuneko 6 puntu txikiagoa, eta Euskadi osoan baino 5 puntu
txikiagoa.

•

Bestalde, lehen mailako ikasketak dituen eta ikasketarik ez
duen biztanleriaren ehunekoari dagokionez, Aiarako
udalerriak izan ezik, eskualdeak Euskadin, Araban eta
Bizkaian baino prestakuntza gutxi edo batere ez duten
pertsonen ehuneko handiagoa du. Bereziki nabarmenduta
daude Arrankudiaga eta Laudio udalerriak, EAEko batez
bestekoa baino ehuneko 6 puntu gehiago gainditzen
baitute.

•

Horrek enpresen arazo bat ekar lezake, talentu faltagatik,
eta horrek, aldi berean, prestakuntza espezializatuaren
beharra eragin dezake haien premiei aurre egiteko.

•

Ekintzailetza-ekimenen defizita ikusten da. Hala ere,
gizarte- eta ekonomia-eragileek errotze eta konpromiso
handia dute eskualdearekin: herritarrek eta eragile
sozioekonomikoek borondatea, prestasuna eta proiektu
zehatzak dituzte eskualdean bizi eta lan egin ahal izateko.

Heziketa-maila (goi-mailako ikasketak dituztenen %)
(2021eko iraila, Eustat)
17%

16,6%

16,4%

15,8%

14,9%

14,9%

13,8%

13,3%

13,1%

11,8%

11,7%

11,3%

10,3%

Heziketa-maila (lehen mailako ikasketak dituztenen edo ikasketarik ez dutenen %)
(2021eko iraila, Eustat)
42,5%

42,5%
41,1%

41,1%

40,6%

40,6%

40,3%
39,1%

39,1%
37,3%

36,7%
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36,3%

36,2%

4. Enpleguaren egoera Aiaraldean
• Eskualdeko enpleguaren egoerak egoera okerragoa erakusten du Amurrion
(%15,2) eta Laudion (%13,1), Arabako (%11,5) eta Euskadiko (%10,7) batez
bestekoaren aldean, nahiz eta zifrek hobekuntza erakusten duten aurreko
hiruhilekoen aldean.

Langabezi-tasa
(2021eko abendua, Lanbide)
15,20%
13,10%
11,70%11,50%
10,70%
10,00%

• Eskualdeko batez besteko langabezia-tasa % 8,5ekoa da, Euskadiko batez
bestekoa baino zertxobait txikiagoa (%10,7) eta Arabako langabezia-tasa
baino txikiagoa (%11,5).

8,20% 7,80%
7,60% 7,50%

• Hala ere, Amurrioko (% 15,2) eta Laudioko (% 13,1) udalerriek, eskualdeko
buru direnek, eta hain landatarrak ez direnek, langabezia-tasak nabarmen
gainditzen dituzte aurreko parametroen gainetik. EAEko 10.000 udalerritik
gorako udalerrietatik, Amurrio eta Laudio 4. eta 8. daude langabezia-tasan..
• Eustatek argitaratutako Euskal Industriaren Panorama 2020 txostenaren
arabera, eskualdeko industriari lotutako enpleguaren suntsipena %20koa
izan zen, hau da, 1465 enplegu. Balio hori EAEko batez bestekoa baino pixka
bat handiagoa da, % 18ko galerak izan baitzituen, eta Araba osoan
industriako enplegu guztiaren % 16 galdu baitzuen.

4,40%
2,80%

Aiaraldeko industriako langile okupatuen bilakaera (2020,
Eustat)
7.363

6.933

6.861
6.185

5.891

5.898

2016

2018

Koronabirusak eragin handia izan du eskualdeko langabeen multzoan.
Lanbideren datuen arabera, 2019ko eta 2020ko 4. hiruhilekoen arteko
bilakaera aztertuz gero, guztizko langabezia % 13,38 hazi zen, hau da,
188 pertsona. Adin kaltetuenei dagokienez, biztanle gazteenak
nabarmentzen dira, % 32 hazi baitira 25 urtetik beherakoetan, eta %
14 25-34 urtekoetan.
2008

2010

2012

2014
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5. Enpresen profila (1/2)
• Aiaraldeak 34.454 biztanle ditu (42.500 pasatxo, Bizkaiko udalerrietakoak zenbatuta), eta industria-izaera handiagatik
nabarmentzen da. Bereziki Amurrio (%51) eta Laudio (%30,2) udalerriek ematen dute industriako BEG osoaren %81,2. Gainera,
biztanleria enplegatuaren %46 inguruk industrian lan egiten zuen eskualdean, eta Euskadi osoan edo Arabako Lurralde
Historikoan, berriz, %20k edo %26k. Goierrik eta Debagoienak bakarrik gainditzen dute zifra eskualde-mailan Euskadin.
• Eskualdeak industria handia du, mundu mailan liderrak eta erreferenteak diren enpresak bere sektoreetan, eta espezializazio
maila altua dute (tubular industria, beira, trenbide industria, etab.). Horrela, eskualdea enpresen dimentsio handiagoagatik
nabarmentzen da, Aiaraldean kokatuta daude Arabako Lurralde Historikoko fakturazio handiko 20 sozietateetatik 7. Gainera,
produkzio-kateatze handia dago horietako batzuen artean, eta horrek sinergiak eta inpaktuak sortzen ditu eskualdeko ekonomia
osoan (zerbitzu logistikoak, garraioa).
• Eskualdeko Bizkaiko isurialdeari dagokionez, hainbat
enpresa-talde garrantzitsu daude, beren udalerrietako
ekonomiarako traktore garrantzitsuak direnak, hala nola:
autopista Vasco Aragonesa Española, Galletas Artiach,
Reinox Metal edo Fribasa.
• Are gehiago azpimarratuko genuke eskualdea kokapen
geografiko pribilegiatuan dagoela, Gasteiz eta Bilboko
Portuaren arteko pasabide gisa, eta, beraz, funtsezko
gunea dela salgaien trafikorako eta konektagarritasun
multimodaleko huben arteko konektibitaterako.

Aiaraldeko balio erantsi gordina (BEG), produkzio-sektorearen arabera (2019,
Eustat)

0,9%

Nekazaritza,
Abeltzaintza
Agricultura,
Ganaderia
y
eta Arrantza
Pesca

18,9%

Industria
eta energia
Industria
y energia
40,8%

Erainkuntza
Construcción

11,1%
Merkataritza,
Ostalaritza
Comercio,
Hosteleria
y
eta Garraioak
Transporte

22,1%

6%

Erak.Pública,
Publikoak,
Hezkuntza
Admin
Educación
y
eta Osasuna
Sanidad
Beste
zerbitzuak
Resto
servicios
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5. Enpresen profila (2/2)
• Era berean, azpimarratu behar da eskualdeko zenbait udalerrik abeltzainak izaten jarraitzen dutela, eta ustiategien tamainaren
batez bestekoa txikiagoa dela beste eskualde batzuekin alderatuta. Arabako Aiara eta Okondo udalerriak nabarmentzen dira
bereziki, eta Bizkaiko Urduña eta Arakaldo, probintziako eta Euskadiko batez bestekoaren oso gainetik. Izan ere, eskualdeak landaingurune zabala eta aberatsa du, hiri-inguruneekin ondo lotuta dagoena eta garatzeko aukera handiak dituena..
• Azkenik, adierazi behar da hirugarren sektoreak pisu txikiagoa duela ( % 55) eskualdean Araban ( % 62,2) eta EAEn ( % 69,4) baino.
Hala ere, Laudio eta Amurrio udalerriek, eskualdeko buru diren aldetik, merkataritza- eta zerbitzu-eskaintza aberatsa dute oraindik,
eta inguruko beste eskualde batzuetako pertsonak erakartzeko gai dira.
Aiaraldeko balio erantsi gordina (BEG), produkzio-sektorearen arabera
(2019, Eustat)

1%
4%

6%
6%

2%
6%

7%

4%
5%

2%
2%

4%

4%
6%

2%
1%

29%
40%

50%
49%

55%

60%

53%
51%

1. Sektorea
VAB
1er sectror
Eraikuntza
VAB
Construcción

76%

Zerbitzuak
VAB
Servicios

62%
51%
38%

34%

30%

36%

45%

4%
Amurrio

Aiala

Artziniega

Laudio

Okondo

Industria
VAB
Industria

Arrankudiaga

Arakaldo

11%
Orduña

14%

Orozko
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6. Inflexio-puntua Aiaraldean (1/3)
2020ko ekainean, koronabirusaren krisiaren ondorioz, euskal industriaren
produkzioa % 17,8 jaitsi zen 2019ko hil beraren aldean, maiatzean ( % 27,8)
baino jaitsiera moderatuagoa. 2021aren erdialdean Eustat Euskal Estatistika
Institututik ateratako datuek erakusten dutenez, Euskadiko industria suspertzen
ari da pixkanaka, baina 2019ko datuetatik urrun dago oraindik.
Eragin horiek eragin berezia izan dute Aiaraldean ere, batez ere industria-profil
nabarmenagatik. Aurrekoaren ildotik, kezka sortzen du eskualdearentzat
traktore diren hainbat enpresa estrategikoren egoerak, batez ere azken urteotan
Oil & Gas sektoreak (sektore horretan jarduten dute enpresa horiek) bizi duen
muturreko ziurgabetasun-egoerari eta lehia-presio handiari pandemiaren
ondorioak gehitu behar zaizkielako, besteak beste erregai fosilen eta, ondorioz,
haren industria hornitzaile osoaren kontsumoa murriztea ekarri baitute.
Hala ere, azpimarratu behar da arazo hori ez dela soilik pandemiari lotutako
arazo koiuntural bat, baizik eta joera-multzo baten ondorio dela, hala nola
azken urteotan energia-alternatiba berrien agerpenaren aurrean luzatutako
eskariaren beherakada, deskarbonizazioa edo nazioarteko merkatuaren
protekzionismo gero eta handiagoa. Merkatuaren bilakaera negatiboak, %
50etik gorako beherakadarekin eta petrolioaren krisia bete-betean zegoela,
baita koronabirusaren ondorengo agerpenak ere, industria berrantolatzeko eta
kostuak murrizteko neurri orokor batzuk premiaz hedatzea eragin dute.
Bereziki, Oil & Gas sektorearen barruan kezkagarriak dira 200 pertsona baino
gehiagoren itxierak edo kaleratzeen iragarkiak, hau da, industriaren sektorearen
egungo lan-indarraren % 3 inguru..

Eskualdeko sektore nagusiak

Sektore
kontsumitzaileak

•

Altzairuaren ekoizpena

•

Oil & gas

•

Karbono-altzairuzko
soldadurarik gabeko hodien
ekoizpena

•

Energia
berriztagarriak

•

Automobilgintza

•

Altzairu herdoilgaitzezko
soldadurarik gabeko hodien
ekoizpena

•

Eraikuntza

•

Eraldaketa metalikoa

•

Beira hutsaren ekoizpena

•

Eraikuntzarako beiraren,
automobilaren eta altzarien
fabrikazioa eta eraldaketa

•

Trenbideak

•

Papera
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6. Inflexio-puntua Aiaraldean (2/3)
Egoera hori gainditzeko, Oil & Gas enpresako zuzendaritzek eskualdearen suspertze ekonomikoari buruzko ponentzian parte
hartu dute Eusko Legebiltzarrean, eta Arabako lantegiak txikiagoak – Langile gutxiagorekin – Eta espezializatuak izateko
beharra defendatu zuten, lehiakortasunari eusteko. Halaber, adierazi zuten eremu berrietara dibertsifikatzeko prozesu bat egin
beharko dutela, eta, horretarako, premia berri horiei erantzungo dieten langileen prestakuntzan inbertitu beharko dutela.
Bestalde, parlamentarien aurrean errefusatu egin zuten konpainia aurkitzeko inolako asmorik egotea.
Gainera, berretsi zuten sektore horietako enpresen krisia egiturazkoa dela, eta ez koiunturala Covid-19aren ondorioz,
sindikatuek defendatzen duten bezala, susperraldi azkarraren itxurarik gabe, nahiz eta duela gutxi sektoreko enpresa batek
CNMVri jakinarazi dion datozen hilabeteetan petrolioaren eta gasaren sektoretik datozen eskaeren igoera handia jasotzea
espero duela, pandemiaren ondoren normaltasunera pixkanaka itzultzeari eta gasak trantsizioko energia gisa duen garrantziari
esker.
Azkenik, ziurgabetasun handi horren ondorioz, altzairuaren sektoreko enpresen eta trenbide- edo automobil-sektoreetako
beste konpainia batzuen zuzeneko enpleguez gain, kezkagarria izan daiteke lanpostu horiek galtzeak garraiolarien edo
ostalaritzaren sektoreetan izan dezakeen eragin negatiboa.
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6. Inflexio-puntua Aiaraldean (3/3)
Enpresa horien egoerari buruzko aurretiazko azterketa eginda, hainbat joera ikus daitezke erreferentziazko hainbat sektore
ekonomikotan:
• Langile kopurua nabarmen galdu da, eta bereziki esanguratsuak izan dira Vidralan, Tubos Reunidosen eta Guardian Llodio Unon.
• Oil & Gas sektoreko enpresen lehiakortasun-egoera oso konplexua da, bai matrizeetan, bai enpresa laguntzaileetan; izan ere, urte
oso irregularrak kateatzen dituzte diru-sarreretan, eta zenbait ekitaldi jarraian galera nabarmenekin kateatzen dituzte.
• Beira sektorea egonkor mantentzen da, etorkizuneko garapen ekonomikorako palanka gisa konfigura daitekeela erakutsiz.
• Eskualdeko industria-talde handiak berrantolatzeko arrisku handia dago.

Egoitza Nagusia

Lantoki
Kop.

Tubos Reunidos
S.A Holding

Amurrio

4

Tubacex

Laudio

19

Herrialdeak

Pertsonak
Araban

3 Espainia: Amurrio (Tubos Reunidos Industrial) , Iruñea (ACECSA) eta
762
Trapagaran (Productos Tubulares) ; 1 EBn (RDT USA)
Espainia (Tubacex Tubos Inoxidables Laudio eta Amurrio, TTI OCTG
Amurrio, Tubacex Taylor Accesorios Artziniega, Aceralava ) Austria, 800 aprox.
EB, Italia, India, Tailandia, Norvegia, Dubai eta Saudi Arabia

2020 Fakturazioa 2019 Fakturazioa
(milloi €)
(milloi €)
242

284

479

584

Vidrala

Laudio

7

EB (Encirc UK), Irlanda (Encirc), Portugal (Gallo Vidrio), Italia (Vidrala
Italia) eta 3 Espainian (Aiala Vidrio, Crisnova Vidrio, Castellar Vidrio)

500

988

1010

Envases
Metalurgicos de
Álava

Laudio

2

1 Espainia ; 1 EBn (Envases Uk Ltd)

137

Infomaziorik ez

29

1

Espainia. (*Guardian Glass España, Laudion sedea dueña, Valentzian
ere badu lantoki bat)

434

Infomaziorik ez

104

1

Espainia

215

45

42

1

Espainia

197

Infomaziorik ez

30

Laudio (Grupo
Guardian Glass
Guardian Glass Lcc
UNO Llodio
lotuta)
JEZ FerrocarrilesVoestalpine
Austria
Railway Sytems
Ferrocarriles de
Laudio
Amurrio
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7. Eskualdeak aurre egin beharreko arazoak eta erronkak
Eskualdeko testuinguru sozioekonomikoa aztertuta, udalerri guztiei neurri handiagoan edo txikiagoan eragiten dieten hainbat
arazo eta erronka identifika daitezke:
• Industria-enpresak hiri-bilbean kokatzeak arazo potentzialak sortzen ditu herritarrekin.
• HAPOak eguneratzeko beharrak, bereziki Laudion, eta industria-lurzoru berria garatzeko beharrak.
• Trantsizio energetikoaren eta karbono-aztarna murrizteko enpresen erronkari erantzutea.
• Mendekotasun energetiko handia duen industria baten kostu energetiko handia iraultzea, energia garbiko proiektu
gutxi baititu.
• Ingurumen-beharrei irtenbidea ematea, hondakinak murriztuz edo gehiago birziklatuz, eta industria-jardueratik
sortzen diren hondakin-urak araztea.
• Arabako lantegiak espezializatzeko eta dibertsifikatzeko beharra, lehiakortasunari eusteko, batez ere Oil & Gas
sektorekoak.
• Jarduera berritzaile eskasa eta pertsona ekintzaileen defizita.
• Ekonomia batzuk landa-eremukoak dira neurri handi batean, eta beste batzuk, berriz, trakzio-enpresa handien
mendekoak.
• Laneratzearekin lotutako zerbitzuek enpresa-ingurunearekin duten harreman estrategikoa hobetzeko beharra.
Gazteak lurraldean finka ditzaketen etxebizitza-sustapen irisgarri berrien defizita.
• Langabetu askoren prestakuntza-maila baxua da.
• Industria-lurzoruak deskontaminatzeko beharra. Irisgarritasun-premia handiak, udalerri barruko eta udalerrien arteko
sakabanaketaren ondorioz.
• Udalerrien gizarte-gaztetzeari ekitea: etxebizitza, aisialdia, kultura eta enplegua bultzatzea.
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2.
PROZESUAREN FASEAK

15

Berehalako Jarduera Plana egiteko jarraitutako metodologiak lau fase izan ditu, 2019an hasitako Legebiltzarreko
Ponentziaren azterketatik abiatuta, Plan hau artikulatzeko giltzarri gisa.

0. FASEA

1. FASEA

Egoera testuinguruan
jartzea, berrikuspen
bibliografiko baten
bidez

Legebiltzarreko
Ponentziaren
ondorioen txostena

(urria-azaroa)

(azaroa)

 Dokumentu
bibliografikoak eta
erreferentziazko
informazio-iturriak
aztertzea
(eskualdeko
egoerari buruzko
dokumentuak, datu
estatistikoak, etab.)

 Legebiltzarreko
ponentziaren
ondorioen
azterketa.

2. FASEA
Eskualdearen egoera eta
erronka nagusiak alderatzea,
parte-hartze prozesu baten
bidez
(azaroa)

Online galdetegiak eta
elkarrizketak 50 agente
erakusgarriekin baino
gehiagorekin:

 Udalak
 Tokiko/eskualdeko garapenagentziak

 Eskualdeko beste erakunde







batzuk Enpresa-lurzorua
sustatzeko erakundeak (AAD,
Sprilur, Arabako Industrialdea)
Arabako Foru Aldundia
Bizkaiko Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritzako sailak
Trakzio-enpresa handiak
Beste eragile garrantzitsu
batzuk (Arabako BIC, Vital
Fundazioa, etab.)

3. FASEA
Ondorioak ateratzea
eta laburpendokumentua
(abendua)

 Proiektuen
proposamenen
aurretiazko zerrenda,
txosteneko
ondorioetan,
partaidetzaprozesuaren azterketan
eta kontrastean eta
beste informazio-iturri
batzuk txertatzean
oinarrituta.
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0. FASEA – Egoera testuinguruan jartzea, berrikuspen bibliografiko baten bidez
Plan honen abiapuntu gisa, hainbat iturritako dokumentu batzuk aztertu dira, Eskualdearen egungo egoera eta aurre egin
beharreko erronka nagusiak oro har testuinguruan kokatzeko balio izan dutenak.
0 fase honetan honako dokumentu hauek erabili dira:
 Eustatetik ateratako datu estatistikoak eta txostenak, hala nola Euskal Industriaren 2020ko Panoramaren txostena,
Eskualdeko testuinguru sozioekonomikoa aztertzeko.
 Erakundeek aurkeztutako dokumentuak, egoera testuinguruan kokatzeko eta identifikatutako erronkei erantzuten
dieten proiektuetara lehen hurbilketa bat egiteko, hala nola:
 Eusko Jaurlaritzaren inbertsio-jarduerak identifikatzea.
 Arabako Foru Aldundiaren aurrekontuak 2021-2022
 Bizkaiko Foru Aldundiak emandako informazioa

 Beste dokumentu-iturri batzuk (prentsako berriak, artikuluak, etab.)
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1. FASEA – Legebiltzarreko Ponentziaren ondorioen txostena (1/5)
Legebiltzarreko lantaldearen agerraldien eta ondorioen azterketa erabakigarria izan da Eskualdearen erronka nagusiak zein
diren berresteko, Planaren trakzio-proiektuak eta jarduerak definitzeko eta Plan Estrategikoan sar daitezkeen proiektuak
identifikatzeko.
Ponentziaren ondorioak
•

Aiaraldea 90eko hamarkadan hasitako desindustrializazio-prozesuak kolpatutako eskualdea da, 2008ko krisiarekin larriagotu
zena Covid-19aren krisiak sakondu dituen arazoekin..

•

Bereziki kezkagarria da Arabako udalerrietako langabezia-tasa (Amurrio %15,6 eta Laudio %13,5), baina aipatzekoa da
eskualdea osatzen duten Bizkaiko udalerrien egoera bestelakoa dela..

•

Eskualdeko motor ekonomikoa industria da. Eskualdeak mendekotasun handia du sektore horrekiko eta, bereziki, bertan
kokatutako industria-enpresa multinazional indartsuekiko, merkatuaren aldaketetara egokitzeko zailtasunak izaten ari baitira,
bereziki inbertsio faltagatik..

•

Hala ere, eta puntu positibo gisa, eskualdeak enpresa laguntzaile ugari ditu industria-sare zabalaren barruan, eta, ondorioz,
tokiko enpresa handiek hurbileko hornitzaileak dituzte, unean uneko beharrei berehalako erantzunak emateko gai direnak. Hala
ere, azken faktore positibo hori ere bi ahoko arma bat izan daiteke.

•

Eskualdeak posizio logistiko ona du Gasteiz eta Bilboko portuaren arteko pasabidean, Forondako eta Bilboko aireportuetatik
gertu, eta trenbidez lotuta dago.
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1. FASEA – Legebiltzarreko Ponentziaren ondorioen txostena (2/5)
Ponentziaren ondorioak
•

Landa-sektoreak gorakada txiki bat izan du azken urteotan, nahiz eta hazteko tartea izan. Horretarako, erakundeen bultzada
behar du hurbileko ekoizpenari balioa emateko eta produktu horien salmenta eta kontsumoa sustatzeko; horrez gain,
digitalizatzeko eta azpiegitura berriak mantentzeko/sortzeko beharra ere behar du..

•

Zerbitzuei dagokienez: Turismo jasangarriak garapen aukerak ditu eskualdeko ondare naturalagatik, baina azpiegiturak,
mantenua eta seinaletika falta dira; kultura gehiago sustatu behar da; eta tokiko merkataritzan digitalizazio behar handiak
ikusten dira.

•

Eskualdeko beste indarguneetako bat Lanbide Heziketako zentroak dira, prestakuntza duala eta ad hoc prestakuntza eskaintzen
baitiete tokiko enpresei; hala ere, industriara bideratu gabeko prestakuntza-eskaintza gutxi dago..

•

Prestakuntza arautua ez da nahikoa, batez ere langabetuak kontuan hartuta (45 urtetik gorakoak, prestakuntza-maila txikikoak
eta, gehienak, emakumeak).

•

Komunikabideetan isla atseginagoa izateko eta sindikatu-, lan- eta gizarte-harremanak hobetzeko beharra dago, gatazkak eta
absentismoa murrizteko, bai eta enpresa handiak deslokalizatzeko eta lan-baldintzak okertzeko mehatxuak murrizteko ere.

•

Behin eta berriz azpimarratu da bi lurraldetan antolatzen diren bederatzi udalerrietan jarduteko erakundeen arteko
koordinaziorik eza.
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1. FASEA – Legebiltzarreko Ponentziaren ondorioen txostena (3/5)
Legebiltzarreko batzorde txostengilearen ondorioek lan-ildo argiak markatzen zituzten proiektu traktoreak garatzeko, bai
Berehalako Jarduera Planean, bai Plan Estrategikoan, dokumentu hau egiteko oinarritzat hartu direnak.

LEGEBILTZARREKO PONENTZIAREN ETA AURREKONTUEN LAN-ILDOEN PROPOSAMENA
1. lan-ildoa: Industria
modernizatzea eta
lurzorua eta industriaeraikinak berreskuratzea
(9,75-10 Mill €)

2. lan-ildoa: Enplegua,
Lanbide Heziketa eta
gizarte-kohesioa
(2,5-3 Mill €)

1.

6.

2.

3.

4.

5.

Industrien azpiegitura
teknologikoak
modernizatzea,
inbertsio partekatuen
bidez, eguneratze
teknologikoak egiteko
(eraginkortasun
energetikoa hobetzea
eta trantsizio
ekologikoa)
Erabiltzen ez diren
industria-eraikinak
berreskuratzea.
Teknologia-, zientziaeta berrikuntza-zentro
bat sortzea.
Banda zabala
hedatzea.
Energia-sorkuntza
lokala, industriapabiloien, eraikin
publikoen eta
etxebizitzen teilatuen
azalera erabilita.

7.

8.
9.

Udalerri bakoitzean
gizarteratzeko mahai
bat sortzea, egin
beharreko ekintza
zehatzak lantzeko.
Kualifikazio egokiturik
ez duten
pertsonentzako eta
laneratzeko
zailtasunak
dituztenentzako
birkualifikazioprogramak.
Laneratzeko enpresak
sustatzea.
Lanbide Heziketako
Zentroak- Gradu
berrien garapena
(Kualifikazio Handiko
Prestakuntza Zentroa);
eta eskualdeko
enpresentzako
gaitasun espezifikoak
indartzea.

3. lan-ildoa: Hiriberroneratzea,
etxebizitza eta
ingurumena
(3,75-4 Mill €)

4. lan-ildoa:
Azpiegiturak eta
mugikortasun
iraunkorra
(4,75-5 Mill €)

5. lan-ildoa: Turismoa
eta kultura
(1,25-1,5 Mill €)

10. Kalteberatasun
handiko auzoetako
hiri- eta ingurumenberroneratzeko
jarduketak.
11. Finantza-neurri
egokiak garatzea eta
energia-birgaitze
aktiboak eta pasiboak
sustatzea.
12. Alokairuko
etxebizitzen eta
zuzkidura-bizitokien
sustapen publikoa.

13. Nerbioiko Parke
Linealaren garapen
integrala.
14. Mugikortasun
elektrikorako
azpiegiturak
15. Tren-geltokien eta
hiriguneen arteko
hirigintzakomunikazioa
hobetzea.
16. Garraio publikoan
galdutako
maiztasunak
berreskuratzea, linea
berriak sortzeko edo
daudenak hobetzeko
aukera aztertzea.

17. Upeltegien ibilbideen
sarea.
18. Baliabide turistiko eta
kultural guztiak
elkarrekin
konektatzea, Aiarako
eskualdeko eskaintza
osoa bilduko duen
plataforma digital
baten bidez.
19. Eskualdeko kultura
suspertzeko plana
(azpiegiturei eta
ekimenei buruzkoa).
20. Aiarako turismoeskaintza antolatzeko
plana.
21. Turismo-informazioko
puntu komun bat
prestatzea,
informazioa
zentralizatzeko eta
azpiegitura publikoak
hobetzeko.

6. lan-ildoa:
Merkataritza
(0,25-0,5 Mill €)

22. Merkataritza
tradizionalari balioa
ematea, hirigunea
dinamizatzea eta
hobetzea,
merkataritza- eta
ostalaritza-jarduera
sustatzea eta
udalerriko bizitza
ekonomikoan parte
hartzea, kirolarekin,
kulturarekin,
euskararekin,
turismoarekin eta
aisiarekin sinergiak
sortuz.

7. lan-ildoa:
Nekazaritza eta
abeltzaintza
sektorearen garapena
(1,75-2 Mill €)
23. Laudioko hiltegia
birgaitzeko eta
eguneratzeko
bideragarritasunaren
azterketa.
24. Azienda txikiagorako
transformazio-zentro
bat sortzea
bideragarria eta
egingarria den
ikusteko azterketa.
25. Eskualdeko sukalde
nagusi baten
bideragarritasuna
aztertzea.
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1. FASEA – Legebiltzarreko Ponentziaren ondorioen txostena (4/5)
Eskualdearentzat eraikitzeko asmoz, baina errealismoa oinarri hartuta, baliabide ekonomikoei eta epeei dagokienez,
Lantaldeak Berehalako Ekintza Plana eta Plan Estrategikoa egitea proposatu zuen, erakunde publikoen artean koordinatuta.

Berehalako Jarduera Plana, ponentziaren txostena onartu eta hiru hilabeteko epean argitaratzekoa (2021/11/23an).
Epe ertainerako Plan Estrategiko bat, gehienez 10 hilabeteko epean aurkeztekoa, ponentziaren txostena onartzen denetik
zenbatzen hasita. Plan horrek plangintza ekonomiko, finantzario, estrategiko eta antolamenduzkoa jasoko du, eskualdearen
balizko lehiakortasun-faktore guztiak aztertuko dituena, maila ekonomiko eta sozialean etorkizuneko garapen-ardatzak
zehazteko eta erakundeei inbertsio publikoen plan bat proposatzeko, aztergai den eremua berraktibatzea helburu duena.

Berehalako Jarduera Planak eta Plan Estrategikoak 5 jarduera-ardatz izan beharko dituzte:
1. ARDATZA - Ekonomia suspertzea eta industria dinamizatzea.
2. ARDATZA - Enplegua, gizarteratzea eta prestakuntza.
3. ARDATZA - Gizarte-kohesioa eta zerbitzu publikoen hobekuntza.
4. ARDATZA - Hiri-berroneratzea, etxebizitza eta ingurumena.
5. ARDATZA - Azpiegiturak eta mugikortasun iraunkorra. Lurralde-antolamendua.

21

1. FASEA – Legebiltzarreko Ponentziaren ondorioen txostena (5/5)
Gaur egun, Aiaraldea eskualderako trakzio-proiektuen hautaketa aurreratua dago, egingarritasunaren, espero den
eraginaren eta kokapen estrategikoaren arabera identifikatuta. Aurrekontuen hasierako kuantifikazioa egin da, eta proiektu
bakoitzaren ardura duten sailburuordetzak identifikatu dira.
Eragile Partehartzaileak

Txostenean jasotakoaren arabera, bi
planetan zehaztuko diren trakzio-proiektuek
honako ezaugarri hauek bete beharko
dituzte:

Identifikatut proiektu
potentzialen zerrenda

 Inplikatutako Foru
aldundiak

• Eskualdearen ikuspegia izan behar
dute, eta horretan eragin.
• Errealistak, egingarriak,
lehentasunezkoak, laguntzaileak eta
erantzunkideak izan behar dute.
• Izaera eraldatzailea izan behar dute.
Garapen ekonomiko adimentsua,
berritzailea eta balio erantsi handikoa.
• Jasangarritasuna eta iraunkortasuna
zeharkako elementu gisa integratu
behar dute.
• Inklusioa eta aukera-berdintasuna
bermatu behar dituzte.
• Genero-ikuspegia izan behar dute.
• Prozesu parte-hartzaileen bidez egin
behar dira, Eskualdeko eragile sozial,
ekonomiko eta instituzionalak kontuan
hartuta.

 Eusko Jaurlaritza

Bideragarrita
suna

Trakzio
Proiektuen
egiaztatze eta
aukeraketa

Kokapen
estrategikoa

Impaktu
sozioekonomikoa

 Laguntza Teknikoa
 Prozesu Partehartzailea
Erreferentziak
 Legebiltzarreko
ponentziaren
txostena
 Partaidetza-prozesua
kontrastea

Lehenestutako trakzio
proiektuak

 Erakundeetako
sailburuordetzen eta
inplikatutako sailen
balorazioa
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2. FASEA – Eskualdearen egoera eta erronka nagusiak alderatzea parte-hartze prozesu baten bidez
Parte-hartze prozesuak lantaldearen txostena, egoera eta Eskualdeko erronka nagusiak alderatzen lagundu du, eta
Aiaraldearentzat garrantzitsuak diren hainbat eragilerekin 50 elkarrizketa baino gehiago egin dira.
Galdetegia

Elkarrizketa

IZENA

ERAKUNDEA

Txerra Molinuevo
Jabi Asurmendi Sainz
Joseba Vivanco

Amurrio-ko Udala
Arakaldo-ko Udala
Artziniega-ko Udala

✔

✔

Txutxi Ariznabarreta Zubero

Arrankudiaga-ko Udala

✔

✔

Gentza Alamillo
Ander Añibarro
Jon Escuza
Itziar Biguri
Pedro Mari Intxaurraga
Encina Castresana
Gianfranco Giro

Aiara-ko Udala
Laudio-ko Udala
Okondo-ko Udala
Urduña-ko Udala
Orozko-ko Udala
Aiara-ko Kuadrila
Aiara-ko Kuadrila – Sustapen Ekonomikoa

Jesús Peña
Luis Petrikorena

Arabako Foru Aldundia – Ekonomiaren Garapena, Berrikuntza
eta Erronka Demografikoa
Arabako Foru Aldundia – Enplegua, Merkataritza, Turismoa
eta Administrazioa Forala
Arabako Foru Aldundia – Diputatu Nagusiaren Saileko Arlo
Estrategikoen zuzendaria
Arabako Foru Aldundia – Diputatu Nagusiaren Saileko Arlo
Estrategikoen zuzendaritza
Bizkaiko Foru Aldundia - Lurralde Lehiakortasuneko eta
Turismoko zuzendari nagusia
Bizkaiko Foru Aldundia - Ekonomia Sustatzeko Saileko
Idazkaritza Tekniko Ekonomikoa
Eusko Jaurlaritza– Lehendakaritza
Eusko Jaurlaritza– Lehendakaritza

Itziar Aguirre y Elena Unzueta

HAZI

Mikel Amundarain

Eusko Jaurlaritza - Industria Sailburuordetza

Pilar Gª Salazar
Cristina González
Jose Luis Cimiano
Gerardo Catalina
Cristina Múgica
Izaskun Artetxe

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

-

-

-

-

-

✔

-

✔

✔

✔
✔

Jesús García de Cos

Eusko Jaurlaritza - Turismo Sailburuordetza

✔

✔

Alfonso Gurpegui Ruiz

Eusko Jaurlaritza - Enplegu Sailburuordetza

✔

✔

Pedro Javier Jauregui Fernández

Eusko Jaurlaritza – Etxebizitza Sailburuordetza
Laudioko Garapen Agentzia
Amurrio Bidean
Araba Garapen Agentzia

✔
✔
✔

✔

Ana Telletxea
Arantza Eguia
Julio Guinea

✔
✔
✔
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2. FASEA – Eskualdearen egoera eta erronka nagusiak alderatzea parte-hartze prozesu baten bidez
IZENA

ERAKUNDEA

Galdetegia

Elkarrizketa

Txaber Ouro & Mikel Oregi
Joseba Fdz de Mendia
Gaizka Prieto Palencia
Oscar Tejedor
Ana López de Mendoza
Carlos Lopez de la Heras

Sprilur
Vidrala SL
Guardian Llodio UNO SLU
GLAVISTA
Tubacex
Tubos Reunidos SL

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Jon Urresti

Vital Fundazioa

✔

✔

Erika Prieto
Javier Argote
David Montero
Bingen Larizgoitia

ADR Zabaia
Arabako Industrialdea
BIC Araba
ADR Gorbeialde

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Leire Albizuri

Urduñederra

Miguel Angel Herrero
Gorka Estebez

Nerbioi Ibaizabal Mankomunitatea
DFB – Azoiegiturak

-

-

Javier Riaño

DFB – Enplegua

-

✔

Begoña de Ibarra

DFB – Kultura

-

✔

Arantza Atutxa
Vidal Martinez

DFB - Ingurumena eta Iraunkortasuna
DFB – Garraioak

-

✔
✔

Josean Galera

DFA - Ingurumen eta Hirigintza Diputatua

-

✔

-

✔

-

✔

Natividad López de Munain
Eduardo Aguinaco

DFA - Ingurumen eta Hirigintza
Zuzendaritza
DFA - Nekazaritzako Diputatua

✔

María Asunción Quintana

DFA - Nekazaritzako Zuzendaritza

-

✔

Emilio Sola

DFA - Gizarte Politiketako Diputatua

-

✔

Ana Belén Otero

DFA - Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza

-

✔

Irma Basterra

DFA - Lurralde Orekako Diputatua

-

✔

Jesús María Guinea

DFA - Lurralde Orekako Zuzendaritza

-

✔

-

✔

-

✔

-

✔

-

✔

Ana María del Val

DFA - Bide Azpiegituretako eta
Mugikortasuneko Diputatua
DFA - Mugikortasun eta Garraio
Zuzendaritza
DFA - Kultura eta Kirol Diputatua

María Inmaculada Sánchez

DFA - Kultura Zuzendaritza

Mª Blanca de la Peña
Patricia Pérez
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2. FASEA – Eskualdearen egoera eta erronka nagusiak alderatzea parte-hartze prozesu baten bidez
Prozesu horretan, 30 ekimen eta proiektu-proposamen identifikatu ziren, eta behin eta berriz errepikatu ziren bai
galdetegietan bai elkarrizketetan.

• Aiara ekintzailetzarako
lurralde erakargarri gisa
posizionatzea (Aiara Industrial
Lab)
• Eskualdeko baliabide turistiko
eta kulturalei balioa ematea
• Laudio Glass Hub
• Eskualdeko enpresa handien
eguneratze teknologikorako
inbertsioak
• Lurzoru eta eraikin
industrialen inbentarioa eta
berreskurapena
• Nekazaritzako elikagaien
sektorea dibertsifikatzea eta
garatzea landa-udalerrietan
• Logistika-zentro partekatua
• Banda zabalaren hedapena
• Energia tokian sortzeko
azterlana
• Hurbileko merkataritza
bultzatzea

• LH indartzea

• Laudio Antzokia

• Arautu gabeko
prestakuntza-proiektuak

• Alokairuko etxebizitzen eta
zuzkidura-bizitokien
sustapen publikoa

• Talentua prestatzeko eta
erakartzeko laguntza
• Ostalaritza eskola
• Laneratzeko jarduera
garatzea

• Etxebizitzak proiektu
sozialetarako lagatzea
• Nerbioiko parke lineala
• Maroñoko presa

• Absentismoaren aurkako
ekimena

• Izoria eta Arespalditza
isurketak

• Laudio eta Amurrioko
adinekoen egoitzak
digitalizatzea

• Markijana sistemara
konektatzea

• Buruko gaixotasunen
arreta indartzea

• Mugikortasun elektrikoa
bultzatzeko azpiegiturak
instalatzea
• Autobus bidezko
garraioa optimizatzea

• Bide berdeak zabaltzea
• Eskualdeko gobernantza
indartzea

• Hiri-birgaitzea eta –
berroneratzea
• Trenbidea hobetzea

• Hirigune historikoak
babestea eta
berreskuratzea
• Turismo-azpiegituren
garapena
• Autokarabanentzako
guneak

• Lur-bankua garatzea
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3. FASEA – Ondorioak ateratzea eta laburpen-dokumentua
Aurreko faseetatik ateratako analisiak kontuan hartuta, lantaldearen ondorioetan proposatutako 7 lan-ildoak 5 ardatzen
inguruan multzokatu dira, Plana antolatzeko oinarriak finkatzeko. Gainera, eskualdeko gobernantzari buruzko 6. lan-ardatz bat
gehitu da, beste LJE batzuk garatutako prozesuen ikaskuntza gisa, planei gobernantza-, kontrol- eta jarraipen-mekanismo
partekatu bat emateko.
Berehalako Jarduera Planak ez ditu Ponentziak jasotako jarduera eta proiektu guztiak agortzen, Plan
Estrategikoak ibilbidea egin ahal izango baitu.
1. ARDATZA
EKONOMIAREN
SUSPERTZEA ETA
INDUSTRIA
DIBERTSIFIKATZEA
1. Lan-Ildoa: Industria
modernizatzea eta
lurzorua eta industriaeraikinak berreskuratzea

2. ARDATZA
ENPLEGUA,
GIZARTERATZEA ETA
PRESTAKUNTZA

3. ARDATZA
GIZARTE KOHESIOA
ETA ZERBITZU
PUBLIKOAK

2. Lan-Ildoa:
Enplegua, Lanbide Heziketa eta gizarte-kohesioa

4. ARDATZA
HIRI-BERRONERATZEA,
ETXEBIZITZA ETA
INGURUMENA
3. Lan-Ildoa: Hiriberroneratzea,
Etxebizitza eta
Ingurumena

5. ARDATZA
AZPIEGITURAK ETA
MUGIKORTASUN
IRAUNKORRA

6. ARDATZA
ESKUALDEKO
IKUSPEGI
ESTRATEGIKOA

4. Lan-Ildoa: Azpiegiturak
eta Mugikortasun
Iraunkorra

5. Lan-Ildoa: Turismoa
eta Kultura
6. Lan-Ildoa:
Merkataritza
7. Lan-Ildoa: Nekazaritza
eta abeltzaintza
sektorearen garapena
Ponentziaren aurrekontuheina:
13 - 14 M. €
Aurrekontu-tartea EJ-GV:
15 M. €

Ponentziaren aurrekontu-heina:
2,5 – 3 M. €
Aurrekontu-tartea EJ-GV:
2,5 M. €

Ponentziaren aurrekontuheina:
3,75 - 4 M. €

Ponentziaren aurrekontuheina:
4,75 – 5 M. €

Aurrekontu-tartea EJ-GV:
3,5 M. €

Aurrekontu-tartea EJ-GV:
3 M. €

Ponentzia Guztira:
24– 26 M. €
EJ-GV GUZTIRA:
24 M. €

26

3.
TRAKZIO PROIEKTUAK
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3.1
PROIEKTUEN ETA AURREKONTUEN
LABURPEN-TAULA
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Aurreko faseen ondoren, eta ekonomiari, baliabideei, gaitasunei eta denborari dagokienez lehentasuna eman ondoren, eta proiektuek
eskualdearentzako elementu eragile gisa duten izaera estrategikoa baloratuta, 8 proiektu traktore definitu dira, IHPn zehar estrategia
koherente eta jarraitua garatzea ahalbidetuko dutenak.

PONENTZIAREN
ARDATZAK

1. ARDATZAEKONOMIAREN
SUSPERTZEA ETA
INDUSTRIA
DIBERTSIFIKATZEA

LEGEBILTZARREKO
PONENTZIAREN LAN-ILDOAK
LI 1: Industria modernizatzea eta
lurzorua eta industria-eraikinak
berreskuratzea

A1

Industria eraberritzea eta lur eta eraikin
industrialak berreskuratzea

9,5 Mill €

LI 7: Nekazaritza eta abeltzaintza
sektorearen garapena

A2

Dibertsifikazio ekonomikoa: nekazaritzako
elikagaien sektorea

2,0 Mill €

A3

Dibertsifikazio ekonomikoa: turismo eta
merkataritza sektorea

LI 5: Turismoa e Kultura
LI 6: Merkataritza
2. ARDATZA- ENPLEGUA,
GIZARTERATZEA ETA
PRESTAKUNTZA
LI 2:Enplegua, lanbide-heziketa eta
gizarte-kohesioa
3. ARDATZA- GIZARTE
KOHESIOA ETA ZERBITZU
PUBLIKOEN HOBEKUNTZA
4. ARDATZA- HIRI
BERRONERATZEA,
LI 3: Hiri-berroneratzea, etxebizitza
ETXEBIZITZA ETA
eta ingurumena
INGURUMENA
5. ARDATZAAZPIEGITURAK ETA
MUGIKORTASUN
JASANGARRIA
6. ARDATZA - ESKUALDEKO
IKUSPEGI ESTRATEGIKOA

TRAKZIO PROIEKTUAK

EUSKO
JAURLARITZAREN
AURREKONTUA

BESTE ERAKUDEEN
AURREKONTUA

1,65 Mill € (DFA)

Legebiltzarreko
AURREKONTU PONENTZIAKO
A GUZTIRA
AURREKONTU
TARTEA (M€)
11,30 Mill €

9,75-10

0,03 Mill €(DFB)

2,03 Mill €

1,75-2

1,5 Mill €

0,12 Mill €(DFB)

1,62 Mill €

Dibertsifikazio ekonomikoa: kultura
A4
sektorea

2,0 Mill €

1 Mill € (DFA)

3,00 Mill €

A5 Enplegu eta Lanbide Heziketako Proiektuak

2,0 Mill €

0,1 Mill € (DFA)

2,10 Mill €

A6 Gizarte-kohesioa

0,5 Mill €

0,8 Mill € (DFA)

1,30 Mill €

A7 Hiri- berroneratzea: auzo kalteberak

3,5 Mill €

0,15 Mill € (DFB)

1,25-1,5 + 0,250,5

2,5-3

3,50 Mill €

3,75-4

3,64 Mill €

4,75-5

-

-

-

4,49 Mill €

28,49 Mill €

24-26

0,49 Mill € (DFA)
LI 4: Azpiegiturak eta mugikortasun
iraunkorra

A8 Ingurumena eta Mugikortasun jasangarria

3,0 Mill €

0,11 Mill € (Ayto.
Amurrio)
0,04 € (Ayto. Aiara)

Eskualdeko Ikuspegi Estrategikoa

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ZONALDEAN
EGOKITUTAKO GUZTIRAKOA

-

24,0 Mill €
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Jarraian, Berehalako Jarduera Planeko proiektu eragileak eta horiei dagozkien jarduerak azaltzen dira.
1. ARDATZA
EKONOMIAREN
SUSPERTZEA ETA
INDUSTRIA
DIBERTSIFIKATZEA
A1. Industria eraberritzea
eta lur eta eraikin
industrialak berreskuratzea
1. Laudio Glass Hub
2. Energia-eraginkortasuna:
deskarbonizazioa eta
ingurumen-aztarna murriztea
3. Lurzoru eta eraikin
industrialen inbentarioa eta
berreskurapena
4. Aiaraldea Industrial Lab
5. Industrialdeak
modernizatzea

A3. Dibertsifikazio
ekonomikoa: turismo eta
merkataritza sektorea
1. Turismo sektorea sustatzea
2. Txakolinaren ibilibidea
garatzea
3. Artisau-produktuen ibilbide
gastronomikoa
4. Museeoen sarea
5. Dorretxeen ibilbidea
6. Quejana
7. Ekitaldi bereziak
8. Marka Turistikoa
9. Airaldearen merkataritza
eta turismoa biziberritzeko
plana
10. Turismoa sustatzeko beste
jarduera batzuk

A2. Dibertsifikazio
ekonomikoa:
nekazaritzako elikagaien
sektorea
1. Nekazaritza-enpresen
hazitegi bat sortzea
2. Hegaztiak eraldatzeko
zentro baten
bideragarritasuna aztertzea
3. LABEAN programaren
aplikazio espezifikoa
4. Zerrategiaren
bideragarritasun-azterlana
5. Nekazaritzako elikagaien
soberakinak biltzeko eta
balioztatzeko kanala

2. ARDATZA
ENPLEGUA,
GIZARTERATZEA ETA
PRESTAKUNTZA

A5. Enplegu eta Lanbide
Heziketako Proiektuak
1. Beirari lotutako
lanbide-heziketa
politeknikoko zentroa
2. Prestakuntza-,
berrikuntza- eta
ekintzailetzaproiektuak Amurrioko
eta Laudioko LHko
ikastetxeetan
3. Hizkuntzetan
trebatzea

4. ARDATZA
HIRI
BERRONERATZEA,
ETXEBIZITZA ETA
INGURUMENA

3. ARDATZA
GIZARTE KOHESIOA
ETA ZERBITZU
PUBLIKOEN
HOBEKUNTZA
A6. Gizarte-kohesioa:
etxebizitza sozialak

A7. Hiri- berroneratzea:
auzo kalteberak

1. Proiektu
sozialetarako
etxebizitzen lagapena
2. Desgaitasun
intelektualerako
baliabidea, eguneko
zentro eta egoitza

1. Amurrio Goikolarra
auzoa osorik
berroneratzea
2. Landata eta Dolores
Madaria auzoak osorik
berroneratzea (Urduña)

A8. Ingurumena eta Mugikortasun jasangarria

A4. Dibertsifikazio
ekonomikoa: kultura
sektorea
1. Urduñako kultura-ondare
berezia zaharberritzea eta
balioestea
2. Artziniegako monumentumultzoa hobetzeko eskuhartzeak
3. Laudioko Antzoki berria

6. ARDATZA ESKUALDEKO IKUSPEGI ESTRATEGIKOA
Eskualdeko ikuspegi estrategikoa
1. Eskualdeko Plan Estrategikorako Talde Eragilea

5. ARDATZA
AZPIEGITURAK ETA
MUGIKORTASUN
JASANGARRIA

1. Nerbioiko Parke Linealaren garapena
2. Bide berdeen sarea zabaltzea
3. Mugikortasun iraunkorra bultzatzeko azpiegiturak

3.2
PROIEKTUEN ETA JARDUEREN
XEHETASUN-FITXAK ARDATZEN
ARABERA
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1. ARDATZA - EKONOMIAREN SUSPERTZEA ETA
INDUSTRIA DIBERTSIFIKATZEA

1

A1. Industria eraberritzea eta lur eta eraikin
industrialak berreskuratzea
A2. Dibertsifikazio ekonomikoa: nekazaritzako
elikagaien sektorea
A3. Dibertsifikazio ekonomikoa: turismo eta
merkataritza sektorea
A4. Dibertsifikazio ekonomikoa: kultura sektorea

2. ARDATZA - ENPLEGUA, GIZARTERATZEA ETA
PRESTAKUNTZA

3.2
2

A5. Enplegu eta Lanbide Heziketako Proiektuak

3. ARDATZA - GIZARTE KOHESIOA ETA ZERBITZU
PUBLIKOEN HOBEKUNTZA

3

PROIEKTUEN ETA JARDUEREN
XEHETASUN-FITXAK ARDATZEN
ARABERA

A6. Gizarte-kohesioa: etxebizitza sozialak

4. ARDATZA - HIRI BERRONERATZEA, ETXEBIZITZA
ETA INGURUMENA

4

A7. Hiri- berroneratzea: auzo kalteberak

5. ARDATZA - AZPIEGITURAK ETA
MUGIKORTASUN JASANGARRIA

5

A8. Ingurumena eta Mugikortasun jasangarria
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1. ARDATZA
Ekonomiaren Suspertzea Eta
Industria Dibertsifikatzea

33
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1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A1 TRAKZIO PROIEKTUA. Industria eraberritzea eta lur eta eraikin industrialak berreskuratzea
Sarrera
Aiaraldeak enpresa-talde eta konpainina handi ugari, euskal edo atzerriko
kapitalekoak, barne hartzen ditu, tradizio handia eta nazioarteko ezarpena
dituztenak. Enpresa hauetako batzuk, batez ere industria-arlokoak, eskualdeko
jarduera ekonomikorako bultzatzaileak dira, haien inguruan enpresa laguntzaile
ugari biltzen baitituzte, material eta zerbitzu aurreratuak eskaintzen dituztenak.
Enpresa-ekosistema aberats honek Eskualdea lurralde erakargarri gisa kokatzen du
industriaren inguruan jarduera ekonomiko berria sortzeko. Bestalde, Gasteiz eta
Bilbo metropoli-eremuen artean duen kokapen logistiko pribilegiatuak dakarren
potentzial handia gehitu behar zaio, eta, ondorioz, eskualdeko zentro ekonomiko
eta logistikoekiko (Bilboko Portua, Jundiz eta Forondako Aireportua) hurbiltasuna.

Aurreikusitako ekimenak
1. Laudio Glass Hub
2. Energia-eraginkortasuna:
deskarbonizazioa
ingurumen-aztarna murriztea

eta

3. Lurzoru eta eraikin industrialen inbentarioa eta
berreskurapena
4. Aiaraldea Industrial Lab

Hala ere, eskualdean bere produkzio-jarduerari loturiko berrikuntza eta
ekintzailetza sustatzen duten ekimenak garatzeko aukera identifikatzen da. Hori
dela eta, Aiaraldeak, besteak beste, azpiegitura eta espazio eskaintza bat izan
dezake, enpresa berriak hartzeko eta ekintzailetza-jarduerei bide emateko.
Jarduera horiek soluzio egokituak eskain diezazkiekete hodien eta beiraren
sektoreetako enpresa traktoreei, baina baita automobilaren, trenbidearen eta
zuraren eraldaketaren enpresa laguntzaileei ere.

5. Industrialdeak modernizatzea

Helburu estrategikoak
•
•
•
•

Enpresa-hazkundea eta enpresa-berrikuntza (bereziki
industriala) bultzatzea, hazteko potentzial
handienekotzat identifikatutako eremuetan bereziki.
Enpresak, prestakuntza-zentroak eta bestelako
azpiegiturak erakunde/azpiegitura komun baten pean
lerrokatzea eta konektatzea.
Eskualdeko industria-sarea indartzea, lehiakortasuna
hobetzea eta lanpostu berriak sortzea.
Eskualdea Bilbo eta Gasteizko hiriguneetatik hurbil
dagoen eta garapen pertsonalerako eta profesionalerako
aukerak eskaintzen dituen erakarpen-polo gisa kokatzea.
35

1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A1. Industria eraberritzea eta lur eta eraikin industrialak berreskuratzea

1. JARDUERA - Laudio Glass Hub
Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Laudio (Guardian Llodio-ren ondoan)
Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Industria Sailburuordetza eta
Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko
Sailburuordetza

Helburua eta espero den eragina
• Beiraren sektorean enpresa-polo bat sektoreko balio-kate
osoa ordezkatzen duten enpresekin sortzea.
• Beiraren sektorearen ezagutza eta berrikuntza Aiaraldean
zentralizatzea, eskualdean bertan ikerketa eta testatzea
bultzatuz.
• Prestakuntza-eskaintza indartzea, beiraren sektoreko
formakuntza aitzindaria sartuz. Horrela, Laudio Glass Hub-a
beiraren sektorearen eta beste sektore osagarrien lanbideheziketako zentro garrantzitsuena bihurtuz.
• Gizarte osoa proiektuan sartzea, Aiaraldea markaren eta
beiraren arteko lotura indartzeko asmoz.

Eskualdea garatzeko eragile sozioekonomiko gisa industriak duen garrantzia
galtzen ari den testuinguru honetan, beharrezkoa sumatzen da espezializazio
adimenduna eskualdean sustraituta dauden etorkizunezko sektoreetan eta
berrikuntzaren bidez hazteko gaitasuna duten sektoreetan bilatzea, hala nola
beiraren sektorean. Ildo horretan, Aiaraldeak badu ahalmena beira bezalako
elementu berezi batean erreferente gisa kokatzeko; izan ere, eskualdean
Guardian Llodio, Glavista edo Vidrala bezalako enpresa erreferenteak
ezarrita daude.
Horrela, Laudio Glass Hub proiektuaren helburu nagusia Aiaraldeko
Eskualdea beiraren sektorean estatu eta nazioarte mailan erreferentziazko
hub gisa kokatzea da. Udalerriarentzat proiektu integral bat da, bere inguran
hainbat proiektu sektore honekin lotutako ezagutza eta enpresa-jarduera
erakartzeko potentzialarekin. Ildo horretan, berrikuntza, trantsizio
energetiko, deskarbonizazio* eta lankidetza publiko eta pribatuan helize
hirukoitzaren inguruko hainbat programa garatzea aurreikusten da.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
* Trantsizio energetikoan eta deskarbonizazioan ardaztutako ekimenak 2. jardueraren bidez,
“Industriako eraginkortasun eta lehiakortasun energetikoa sustatzea” antolatuko dira, bere
aurrekontu-partidari lotuta.

• 2022: 316.560 €
• 2023: 2.183.440 €

Guztira: 2.500.000 €

Arabako Foru Aldundiaren aurreikusitako aurrekontua
• 2023: 500.000 €

Proiektuaren aurrekontua, guztira: 3.000.000 €
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1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A1. Industria eraberritzea eta lur eta eraikin industrialak berreskuratzea

2. JARDUERA - Energia-eraginkortasuna: deskarbonizazioa eta ingurumen-aztarna murriztea

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila
Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Industria Sailburuordetza

Helburua eta espero den eragina
Eskualdeko energia asko kontsumitzen duten industrien
trantsizio energetikoa eta azpiegituren modernizazioa
erraztea.

Egungo energia-krisiak industria-enpresen lehiakortasunean duen eragina,
industria-jarduerak ingurumenean duen eragin kaltegarriarekin batera,
energia-panoraman trantsizio berdea bultzatzea premiazkoa egiten dute,
trantsizio ekologikoak berekin dakarren aukera ekonomikoa aprobetxatzeko
eta Aiaraldea modernizatzeko, Europar Batasunaren eta Eusko Jaurlaritzaren
deskarbonizazio-politiken arabera.
Besteak beste, honako jarduera hauek identifikatu dira:
1. EL: Trantsizioa eta energia-eraginkortasuna bultzatzea
2. EL: Produktuen mix berri baterako eraldaketa bultzatzea
3. EL: Energia-iturri berrien proiektu pilotuak garatzea (berriztagarriak,
hidrogenoa)

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 700.000€
• 2023: 1.800.000 €

Guztira: 2.500.000 €
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1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A1. Industria eraberritzea eta lur eta eraikin industrialak berreskuratzea

3. JARDUERA - Lurzoru eta eraikin industrialen inbentarioa eta berreskurapena

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila
Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Industria Sailburuordetza

Helburua eta espero den eragina
Industria-instalazio zaharkituek okupatutako azalerak
identifikatuta eta lehengoratuta, orubeak okupatu nahi dira,
degradatutako espazio horiek eskualdeko garapen
ekonomiko eta sozialerako aukera-espazio berri gisa
integratzeko asmoz.

Erabiltzen ez diren industria-espazioak eta industria-aktiboak berreskuratzea
eta lehengoratzea, eta dauden espazioak balioestea, Euskadiren ekonomiaeta gizarte-garapenerako palanka garrantzitsua da. Izan ere, proiektu
ekonomiko eraldatzaileak erakartzeko eta bultzatzeko espazio berriak
sortzeko bide nagusia da.
Hurrengo jarduerak identifikatzen dira:
1. EL: Eskualdeko industria-parkeetan seinaleak optimizatzea eta egokitzea
2. EL: industrialdeen eta industria-lurzoruen inbentario zehatza. GIS
plataforma eguneratzeko aukera
3. EL: Lokalak, eraikinak eta pabiloiak egokitzea
4. EL Saltzaileen eta erosleen arteko bitartekaritza-lanak areagotzea
5. EL: enpresa berriak erakartzeko politika komunak garatzea

Era berean, gaur egun erabilgarri dauden industria-espazioei
balioa ematearen aldeko apustua egiten da.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 2.000.000 €
• 2023: 2.500.000 €

Guztira: 4.500.000 €
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1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A1. Industria eraberritzea eta lur eta eraikin industrialak berreskuratzea

4. JARDUERA - Aiaraldea Industrial Lab

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Amurrio
Erakunde Liderra
• Arabako Foru Aldundia

Helburua eta espero den eragina
Startupak erakartzeko,
sortzea, eskualdeko
jarduera ekonomikoa
enpresei
gaitasun
helburuarekin.

sortzeko eta bizkortzeko zentro bat
industria-sektore nagusiei begira,
handitzeko eta Aiaraldeko trakzioteknologiko
berriak
emateko

Arabako Foru Aldundiaren aurreikusitako aurrekontua

Start-upak sortu, inkubatu eta bizkortzeko, baita Aiaraldeko trakzioindustrien enpresa hornitzaile eta laguntzaileak erakartzeko zentroa sortzea
da helburu. Jarduera honen helburu nagusia enpresa bultzatzaile handien
edo beste edozein enpresa laguntzaile garrantzitsuren hornitzaile
teknologiko edo zerbitzu-hornitzaile izan daitezkeen enpresa berriak
garatzea da, batez ere sektore hauetakoak :
• Altzairuzko hodiak
• Beira
• Trebideen osagarriak
• Sektore metal-mekanikoa
• Banaketa elektrikoa
Este centro es potencialmente localizable en el Industrialdea de Amurrio,
concretamente en un inmueble disponible en Polígono Industrial de
Maskuribai. Entre las potenciales actuaciones que se proyectan en el
desarrollo de este proyecto se encuentran las siguientes actuaciones:
• Elaboración de un estudio de viabilidad del centro
• Colaboración interinstitucional para su puesta en marcha y desarrollo de
los objetivos y operativa de funcionamiento del mismo
• Involucración de empresas y agentes privados

• 2022: 750.000 €
• 2023: 250.000 €

Guztira: 1.000.000 €
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1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A1. Industria eraberritzea eta lur eta eraikin industrialak berreskuratzea

5. JARDUERA - Industrialdeak modernizatzea

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila

Industria-espazioak eta bestelako aktiboak berreskuratzea eta lehengoratzea,
baita dauden espazioak balioestea ere, Euskadiren ekonomia- eta gizartegarapenerako palanka garrantzitsua da. Izan ere, proiektu ekonomiko
eraldatzaileak erakartzeko eta bultzatzeko espazio berriak sortzeko bide
nagusia da.

Erakunde Liderra
• Bizkaiko Foru Aldundia

Zentzu horretan, Araialdeko EPEko udalerrietan dauden industrialdeak
modernizatzea, Arabakoak zein Bizkaikoak, tresna garrantzitsu bezala bertan
kokatutako enpresek beren produktibitatea eta lehiakortasuna hazi eta
areagotu ahal izateko, eta enpresa berriak erakartzeko eta ezartzeko
idetfikatzen da.

• Arabako Foru Aldundia

Helburua eta espero den eragina
Jarduera honen helburua baldintza egokiak dituzten
industrialdeen eskaintza bat izatea da, bertan kokatutako
enpresek hazteko eta lehiakortasuna handitzeko, eta enpresa
berriak erakartzeko aukera izan dezaten.

Aurreikusitako aurrekontua
• BFA : 150.000 €
• AFA: 150.000 €
Guztira: 300.000 €

Horregatik, 1. ardatzaren helburuen esparruan, interes berezikotzat jotzen
da honako helburu hauek dituzten jarduerak egitea:
• Araialdeko EPEko udalerrietako industrialdeak hobetzeko eta egokitzeko
inbertsioak egiten laguntzea. Bizkaiaren kasuan, zehazki, jabeen eta/edo
errentarien elkarteek egindako jarduketa- eta hobekuntza-planak
aipatzen dira. Arabaren kasuan, Aiarako eta Okondoko Murgako
industrialdeak biziberritzea.
• Araialdeko EPEan sartuta dauden Bizkaiko udalerrietako industrialdeen
kudeaketan elkartegintza, kudeaketa- eta hobekuntza-planen lanketa eta
ezarpena, eta lankidetza publiko-pribatua sustatzea.
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1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A2 TRAKZIO PROIEKTUA. Dibertsifikazio ekonomikoa: nekazaritzako elikagaien sektorea
Sarrera
Egia da Aiaraldeak fabrika-ehuna duela ezaugarri, batez ere Laudion eta Amurrion,
eta Bizkaiko zenbait udalerritan; hala ere, Eskualdeak landa-eremu zabala du,
biztanle gutxiagokoa eta sakabanatuagoa, non lehen sektoreak ekarpen
nabarmena egiten dio egitura ekonomikoari.
Aurrekari horiekin, eta balio handiagoko eta denboran jasangarriak diren
jardueretan oinarritutako hazkunde ekonomikoko eredua bultzatzeko, hurrengo
proiektuaren helburuetako bat Aiaraldeko lehen sektorea digitalizazioa eta
teknologia eta berrikuntza balio-katean txertatzea bultzatzen duen sektore batean
bihurtzea da. Aldi berean, proiektu honek inguruneak eskaintzen dituen aukerak,
merkatu-aukerei eta eskuragarri dauden azpiegiturei dagokienez, aprobetxatzeko
helburua du, bereziki abeltzaintza-industriaren sektorean, Eskualderako balioa
sortuko duen jarduera ekonomiko berria sortu ahal izateko.

Aurreikusitako ekimenak
1. Nekazaritza-enpresen hazitegi bat sortzea lurbanku esperimental batean.
2. Hegaztiak
eraldatzeko
zentro
baten
bideragarritasuna aztertzea eta Belardi proiektua
abian jartzen laguntzea
3. LABEAN programaren aplikazio espezifikoa
4. Zerrategiaren bideragarritasun-azterlana
5. Nekazaritzako elikagaien soberakinak biltzeko eta
balioztatzeko kanala
Helburu estrategikoak
•

Eskualdeko nekazaritzako elikagaien sektoreko
ekintzailetza eta enpresa berrien sorrera bultzatzea.

•

Aiaraldeko lehen sektorea oinarri teknologikoa duen
sektore agroindustrial batean bihurtzea.

•

Eskualdean eskuragarri dauden baliabideen inguruko
aukerak aztertzea, azienda txikia eraldatzeko
industriaren balio-katearen inguruan jarduera
ekonomiko berria sortzeko.
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1. JARDUERA - Nekazaritza-enpresen hazitegi bat sortzea lur-banku esperimental batean

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Definitzear dago

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura
Politikako Sailburuordetza

Jarduera berritzaile eskasa, pertsona ekintzaileen defizita, proiektu ekintzaile
berrietarako espazio fisikorik eza eta lehen sektorea ahultzeko arriskua ikusita,
ekintzailetza berrientzako eta nekazaritza-industriako enpresa txikientzako
espazio bat sortzea aurreikusten da, non azpiegiturak eta teknologiak modu
iraunkorrean partekatuko diren, aholkularitza espezializatua eskainiko den,
sinergiak sortzea sustatuko den eta sektorearekin lotutako proiektu berritzaileak
garatuko diren.

Helburua eta espero den eragina
Eskualdeko nekazaritza-industriarekin zerikusia duten
proiektuak eta ekintzailetzak garatzen laguntzea, sortu berri
diren enpresek beren enpresa-jarduera garatzeko eta
hazteko gune bat izan dezaten ahalbidetuz.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 200.000 €
• 2023: 1.000.000 €

Guztira: 1.200.000 €

42

1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A2. Dibertsifikazio ekonomikoa: nekazaritzako elikagaien sektorea

2. JARDUERA - Hegaztiak eraldatzeko zentro baten bideragarritasuna aztertzea eta Belardi proiektua abian
jartzen laguntzea
Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Urduña
Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura
Politikako Sailburuordetza

Helburua eta espero den eragina

Hegaztiak hiltzeko zentro bat sortzeak eskualdean izan dezakeen eragina
aztertzea. Jarduera honek, hegazti-ustiatzaileentzat tokiko ingurune batean
eraldatzeko prozesua eskaintzen die (beste eskualde batzuetara joan
beharrik gabe), non hegaztiak eraldatzeko tresnak izango dituzte. Horrela,
bere produktuen errentagarritasuna handitu dezakete, eta azken
kontsumitzailearengana azkarrago iritsi ahal dute.
Era berean, Urduñako haragia eraldatzeko zentro txiki bat sustatuko da
(Belardi proiektua).

Eskualde osoari zerbitzua emateko hegaztiak eraldatzeko
zentro bat Urduñan ezartzearen errentagarritasuna eta
aukera komertziala aztertzea, baita Urduñan haragia
eraldatzeko zentro txiki baten laguntza handitzea ere.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 80.000 €
• 2023: 120.000 €

Bizkaiko Foru Aldundiaren aurreikusitako aurrekontua
BFA: 30.000 €

Guztira: 230.000 €
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Nekazaritzako elikagaien dinamizaziorako jarduketa osagarriak

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila

Eskualdeko hainbat udalerriren landa-izaera eta sektore horrek bere
ekonomietan duen pisua ikusita, sektorea bultzatzen lagunduko duten
proiektuak garatzearen aldeko apustua egin nahi da.

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura
Politikako Sailburuordetza

3 jarduera hauek aurreikusten dira:
JARDUERA 3. LABEAN programaren aplikazio espezifikoa
JARDUERA 4. Zerrategiaren bideragarritasun-azterlana

Helburua eta espero den eragina
Eskualdeko nekazaritzako elikagaien sektorea, landasektorea eta lehen sektorea bultzatzea, laguntza-programak
zabalduz eta azpiegitura berriak aztertu eta abian jarriz.

JARDUERA 5. Nekazaritzako
balioztatzeko kanala

elikagaien

soberakinak

biltzeko

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
LABEAN programaren
aplikazio espezifikoa:

Zerrategiaren
bideragarritasunazterlana:

• 2022: 50.000 €
• 2023: 280.000 €
• Guztira: 330.000 €

• 2022: 50.000 €
• 2023: 50.000 €
• Guztira: 100.000 €

Nekazaritzako
elikagaien soberakinak
biltzeko eta
balioztatzeko kanala:
• 2022: 20.000 €
• 2023: 150.000 €
• Guztira: 170.000 €

Guztira: 600.000 €
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A3 TRAKZIO PROIEKTUA. Dibertsifikazio ekonomikoa: turismo eta merkataritza sektorea
Sarrera
Turismoaren sektoreak arreta berezia merezi du, lurralde-garapen orekaturako
duen garrantzia dela eta; izan ere, enplegua eta jarduera ekonomikoa sortzen
dituen sektorea izateaz gain, eragin biderkatzailea izan dezake Eskualdean
sendotasuna duten beste sektore batzuetan (adibidez, merkataritzan edo txakolinupeltegietan eta lehen sektorean), antzeko sektoreetan eta eskualdean dagoen
azpiegituran konexioak baititu.
Egungo ondarea aprobetxatzea eta balioestea Aiaralderako aukera-eremu gisa
planteatu dute hainbat eragilek. Horretarako, eskualdea zabaldtzea eta sustatzea
beharrezkoa da, bertako aktibo turistiko natural, historiko eta kulturalen
balorizazioan oinarrituta. Aktibo horiek ahalegin koherentea eta koordinatua
inplikatutako eragile instituzionalen, esta beste eragileen, artean eskatzen dute.

Aurreikusitako ekimenak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Turismo sektorea sustatzea
Txakolinaren ibilibidea garatzea
Artisau-produktuen ibilbide gastronomikoa
Museoen sarea
Dorretxeen ibilbidea
Kexaa
Ekitaldi bereziak
Marka turistikoa
Aiaraldearen
merkataritza
eta
turismoa
biziberritzeko plana
10. Turismoa sustatzeko beste jarduera batzuk
Helburu estrategikoak
•
•
•

•

•

Turismoa dinamizatzea, aukera-sektore gisa eta
eskualde-iraunkortasunerako motor gisa.
Eskualdeko turismo-eskaintzaren posizionamendua
eta lehiatzeko gaitasuna hobetzea (baliabide
naturalak, nahiz kulturalak).
Eskualdeko merkataritza-sektorearen garapena,
turismo- eta aisialdi-gaitasunekiko osagarritasunez
eta hiriguneen dinamizazioaz eta hobekuntzaz
baliatuta.
Ondare-elementuak balorizatzea (hiri-ondarea,
kultura eta natura-ondarea).
Txakolinaren sektorearen eta lehen sektorearen
dibertsifikazio ekonomikoa.
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1. JARDUERA - Turismo sektorea sustatzea

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila
Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

–

Turismo

eta

Merkataritza

Helburua eta espero den eragina

Aiaraldeko turismo-posizionamendua, hiriburuekiko gune bereizi eta osagarri
gisa, hobetzeko, eta eskaintzen dituen turismo-produktuak artikulatzeko eta
sustatzeko beharra dagoenez, eskualdeko aktibo turistikoei balioa ematea
proposatzen da, honako hauek abian jarriz:
• Publizitate-ekintzak.
• Bidaia-agentziekin ohitzeko bidaiak.
• Komunikabideentzako ohitzeko bidaiak.
• Blogarien edo nitxo-influencer-en bidezko sustapen-ekintzak.
• Eskualdea lehentasunezko merkatuetan sustatzeko/aurkezteko ekitaldiak.
• Baliabide guztiak integratuko dituen plataforma bat egitea.

Eskualdeko turismo-eskaintzaren posizionamendua hobetzea
eta sustatzea.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 50.000 €
• 2023: 50.000 €

Guztira: 100.000 €
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2. JARDUERA - Txakolinaren ibilibidea garatzea

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila

Upeltegi eta mahastietan hainbat artetako kultura-sariketak programatzea,
hala nola musika-kontzertuak, dantza-lehiaketak, abesbatzak eta
bertsolaritza.
Ibilbidearen
turismo-posizionamendua
hobetzea
enoturismoarekin lotutako nitxoetan:

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

–

Turismo

eta

Merkataritza

Helburua eta espero den eragina
Txakolin-upeltegien turismoari balioa ematea, eta elementu
gastronomiko ikoniko horren inguruan eskualdeko sektore
kulturala suspertzea.

• Eskaintza enoturistikoa saltzeko eta merkaturatzeko sistema hobetzea eta
erreserben zentral baten sorketa.
• Sustapen-kanpaina
• Sustapen-elementu mugikorra (food truck)
• “Mahastien arteko piknik-a”produktua
• "Mahastien arteko kultura" proiektua
Proiektu hau eskualde-mailakoa bada ere, eragin berezia izango du txakolinupeltegiak dituzten udalerrietan: Amurrio, Artziniega, Aiara, Laudio, Okondo
eta Urduña.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 25.000 €
• 2023: 175.000 €

Guztira: 200.000 €
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3. JARDUERA - Artisau-produktuen ibilbide gastronomikoa

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila
Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

–

Turismo

eta

Merkataritza

Helburua eta espero den eragina
Eskualdeko gaztari eta bertako beste produktu batzuei balioa
emango dien eskaintza turistikoa antolatzea, hestebeteak,
perretxikoak, trufak edo destilategia bezalako produktuen
inguruko beste produktu/ekoizle batzuetara zabalduz.

Eskualdeko turismo gastronomikoko produktu-klub bat garatzea planteatzen
da. Horretarako, honako ekintza hauek aurreikusten dira:
• Mikrositea sortzea eta diseinatzea helmugako orriaren barruan,
erreserba-zentralarekin.
• Ekitaldietara joateko gaztak sustatzeko eta saltzeko stand-a.
• Aldi baterako erakusketa, “Aiara eta gazta”, beste erakusketei eta
museoei mailegatzeko.
• 0 km-ko produktuen balioa nabarmentzea.
• “Aiara eta gazta” eta beste produktu gastronomiko batzuk sustatzeko
bideoa.
• Gaztandegiak online bisitatzeko digitalizazio-ekipoak.
Jarduera horiek bat datoz orain arte Txakolinaren ibilbidean KM 0
produktuaren sustapenarekin edo garapen turistikoa izan dezakeen sustapen
ekonomikoarekin lotuta egin diren beste jarduera batzuekin. Adibideak:
Amurrioko Lokal Gourmet, eskualdeko Txakoli bizi, mikoturismo egunak,
etab. (okindegietara, eta txerri-produktuetara zabaldu daiteke).

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 25.000 €
• 2023: 125.000 €

Guztira: 150.000 €
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4. JARDUERA – Museoen sarea
Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila
Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

–

Turismo

eta

Merkataritza

Helburua eta espero den eragina
Aiaraldeko Museoen Sarearen helburua parte har dezaketen
zentroen arteko harremanak estutzea eta, horrela,
eskualdeko eskaintza turistiko kulturala bultzatzea da.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua

Aiaraldeko Museoen Sarearen helburua parte har dezaketen zentroen arteko
harremanak estutzea eta, horrela, eskualdeko eskaintza turistiko kulturala
bultzatzea da. Museo enologikoen sare indartsua dagoenez, jardunaldi
tematikoak antolatu nahi dira, hala nola euskal lanbide tradizionalei buruz,
edo bizipen eta sinesmen herrikoiei eta eguneroko bizitzari buruzkoak,
besteak beste.
Aiaraldeak eskualdeko kultura eta historiari balioa ematen dioten museoak
ditu, bere instalazio, erakusketa eta esperientzien bidez.
Hauek dira Museoen Sarearen barruan garatzeko proposatutako ekintzak:
• Sarea abian jartzea: webgunea sortzea eta diseinatzea.
• Ekitaldi bereziak: ekitaldi berezien sustapena.
o Santxotena Tailer Museoa: munduko jaiotzen erakusketa.
o Artziniega Museoa: Txerriboda eta Museo Bizia.
o Likorearen Museoa (dastatze iruzkindua)
o Kexaako Muso Arte Sakratua
o Artearen arte sakratua
o Orozkoko museo etnologikoa
o Gainerako museo- eta kultura-ekipamenduak

• 2022: 50.000 €
• 2023: 50.000 €

Guztira: 100.000 €
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5. JARDUERA - Dorretxeen ibilbidea

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila
Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

–

Turismo

eta

Merkataritza

Proiektua faseka garatzea proposatzen da:
• Lehenengo fasean, ondarearen inbentarioa eta azterketa egingo litzateke.
Online tresna baten bidez, elementu garrantzitsuenen lehenestea eta
hautaketa egitea planteatzen da.
• Hurrengo faseetan, espazio fisikoan esku hartu ahal izango litzateke,
azalpen-panelen bidez, eta interpretatzeko elementuen kopurua
handituz.

Helburua eta espero den eragina
Ibilbide turistiko-kultural bat garatzea, dorretxeak
eskualdeko ondare arkitektoniko osoari balioa emateko
elementu nagusi ikoniko gisa hartuta.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 25.000 €
• 2023: 25.000 €

Guztira: 50.000 €
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6. JARDUERA - Kexaa

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Kexaa

Honako esku-hartze hauek planteatzen dira gutxienez:
• Kexaako sarbidean, aparkalekuan eta inguruetan jarduketak egitea,
iraunkortasun- eta ingurumen-irizpideei jarraituz.
• Beste jarduketa batzuk.

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

–

Turismo

eta

Merkataritza

Helburua eta espero den eragina
Monumentu-multzoaren zati publikoa egokitzea turismoerabilerarako, trakzio-elementu gisa bihurtzeko eta bere
balio historiko eta kulturala nabarmentzeko helburuarekin.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 30.000 €
• 2023: 300.000 €

Guztira: 330.000 €
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7. JARDUERA – Ekitaldi bereziak

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila

Ardoaren, gaztaren eta beste elementuen inguruan ekitaldi bereziak
antolatzea, espazio publikoetan zein pribatuetan (museoetan,
txakolindegiaetan, gaztandegietan, etabar), eta dauden ekitaldiak sustatzea,
hala nola Okondoko Baserriaren Azoka.

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

–

Turismo

eta

Merkataritza

Erdi Aroko ekitaldiak egitea, honako jarduera hauekin: falkoneriako
jarduerak, antzerki-jolasak edo bisita antzeztuak.

Helburua eta espero den eragina
Turismoarekin eta gastronomiarekin lotutako hainbat ekitaldi
berezi garatzea.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 25.000 €
• 2023: 25.000 €

Guztira: 50.000 €
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8. JARDUERA - Marka Turistikoa

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila

Eskualdea bereiziko duen eta eskualdearen ikono turistikoa izango den
marka turistiko propioa diseinatzea. Aiararen ezaugarri eta esentzia guztiak,
bere nortasuna eta bere berezitasunak biltzeko gai den marka.

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

–

Turismo

eta

Merkataritza

Helburua eta espero den eragina
Bisitariak erakartzeko asmoz, marka turistiko bat diseinatzea,
merkatuan Aiaraldea helmuga turistiko gisa posizionatzeko
lagunduko duena.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 20.000 €

Guztira: 20.000 €
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9. JARDUERA - Airaldearen merkataritza eta turismoa biziberritzeko plana

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Eskualde maila

Hurbileko merkataritzaren sustapena ekonomia suspertzeko proiektu gisa
eratzen da, non merkataritzaren, ostalaritzaren, turismoaren, aisialdiaren
eta, azken batean, Aiaraldeko hiri-ekonomiaren arteko sinergiek
iraunkortasunaren eta eraldaketa digitalaren ikuspegitik aurre egingo dioten
etorkizunari.

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

–

Turismo

eta

Merkataritza

Helburua eta espero den eragina
Proiektuaren helburu nagusia merkataritza-enpresa guztien
eta kontsumitzaileen behar eta itxaropenen arteko
distantziak murriztea da, bi ildo nagusiren bidez:
Merkataritza etengabe dinamizatzea eta eguneratzea.

Merkataritza-enpresak
kontsumitzaileengana
hurbiltzeak
Berrikusi
(proiektuaren
izena)
ezartzen
den
herrietako
merkataritzaestablezimenduetan erosketen balio erantsia handitzea ahalbidetuko du,
bezeroentzako esperientzia baliotsuaren bidez. Sortzen den leialtasun
horrek, era berean, errentagarritasun-aukera bat ekarriko du, kaptaziokostuak murrizten dituelako eta erosleen fluxuak ziurtatzen dituelako.
Berrikusi proiektuak 2021ean eman ditu lehen urratsak Laudion Laudio
Berrikusirekin. Laudion, herriko merkataritzaren eta kontsumitzailearen
diagnostikoetan oinarrituta, oso emaitza onak lortu dira .

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua

Plan honen helbururako, proiektua honako jarduera hauetan banakatuko da:

• 1. Berrikusi Aiaraldeko proiektu nagusia 235.500 €
• 2. Laudio Berrikusi: 56.600 €
• 3. Berrikusiren proiektu-adarrak: Amurrio Berrikusi:
127.900 €
• 4. Hornidura-merkatuaren eta Laudioko merkataritzagune irekiaren ingurunea digitalizatzea eta
berroneratzea: 80.000 €
Guztira: 500.000 €

1.
2.
3.
4.

Berrikusi Aiaraldeko proiektu nagusia
Laudio Berrikusi
Berrikusiren proiektu-adarrak: Amurrio Berrikusi
Hornidura-merkatuaren eta Laudioko merkataritza-gune irekiaren
ingurunea digitalizatzea eta berroneratzea
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10. JARDUERA - Turismoa sustatzeko beste jarduera batzuk

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Araialdeko EPEan dauden Bizkaiko udalerriak
Erakunde Liderra

Jarduera hauek Aiaraldea osoaren onerako izango dira; izan ere, Bizkaiko
udalerrien erakargarritasun turistikoa ezin da Arabako udalerriengandik
isolatu, aktibo natural, kultural eta enogastronomiko garrantzitsuak dituen
turismo-helmuga “natural” bat osatzen baitute.

• Bizkaiko Foru Aldundia

Jarraian, plan honetako erakundeen arteko lankidetza-ikuspegiarekin bat
datozen garatu beharreko jarduera estrategiko batzuk identifikatzen dira:

Helburua eta espero den eragina

• Nerbioiko jauzia seinaleztatzea. Lehen mailako baliabide turistikoa da
eskualdearentzat eta, oro har, Euskadirentzat; beraz, seinaleztapena
jarduketa estrategikotzat jotzen da, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
Arabako Foru Aldundiaren arteko seinaleztapen-puntuen akordioa behar
du. Bizkaiko Foru Aldundiak seinaleztapen-proiektu bat garatuko du,
proiektu horren gainean lan egiteko, eta finantzazioa emango du.
• Lankidetza-esparru bat ezartzea tokiko, eskualdeko eta lurraldeko
erakundeen artean, Aiaraldearen garapen, balioespen eta sustapen
turistikoaren arloko jarduerak partekatu ahal izateko.
• Plan honetan jasotako inbertsioekin sinergia-efektua duten tokiko eta
eskualdeko estrategiekin bat datozen turismo-kudeaketako erakundeekin
lankidetzan zehaztu beharreko jarduerak, hala nola Urduñako Hirigune
Historikoari dagokionez planteatutakoak.

Bizkaiko Foru Aldundiak, jarduera honen bidez, Plan honen
eremuan dauden Bizkaiko udalerrientzako jarduera
garrantzitsuen garapena bultzatu nahi du, udalerri horien
turismo-kudeaketako
erakundeekin
lankidetzan
(Urduñederra eta ADR Gorbeialde).

BFA-ren aurreikusitako aurrekontua
Guztira: 120.000 €
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1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A4. TRAKZIO PROIEKTUA Dibertsifikazio ekonomikoa: kultura sektorea
Sarrera
Kultura tradizioa, talentua eta sormena babesteaz gain, Aiaraldeko nortasuna
definitzeko funtsezko elementua da. Baina, era berean, enplegua,
aberastasuna, ongizatea eta aurrerapena sortzen dituen sektore ekonomiko bat
da. Horregatik guztiagatik, eta COVID-19aren krisiak kultura- eta sormenindustrien sektorean eragin zuen erabateko paralisiaren aurrean,
beharrezkotzat jotzen da Aiaraldean kulturaren sektorearen garapena
bultzatzea, jarduera zehatzen bidez, hala nola Laudion antzoki berri bat,
eskualdeko udalerri guztietarako erreferentzia izango dena, eraikiz.
Ekimen honek duen babes sozial eta politikoa aprobetxatuz, eta sare sozial,
dinamiko eta parte-hartze handiko sare garrantzitsu bat dagoela aprobetxatuz,
erreferentzia espazio egokirik ez egotearekin batera, Laudioko antzoki berria
eraikitzearen aldeko apustua egiten da, Eskualde osoko eskaintza kulturala
bultzatzeko.

Aurreikusitako ekimenak
1. Urduñako kultura-ondare berezia zaharberritzea
eta balioestea
2. Artziniegako monumentu-multzoa hobetzeko
esku-hartzeak
3. Laudioko Antzoki berria

Helburu estrategikoak
•

Kultura eskualdearen motor ekonomiko eta sozial gisa
sendotzen lagunduko duten jarduera zehatzak
garatzea.
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1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A4. Dibertsifikazio ekonomikoa: kultura sektorea

1. JARDUERA - Urduñako kultura-ondare berezia zaharberritzea eta balioestea

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Urduña

Txarlazo mendia, Antiguako Ama Birjinaren monumentua eta hirigune
historikoko harresia eta Elizaren plaza zaharberritzea eta balioztatzea, izan
ditzaketen prozesu kaltegarriak geldiarazteko, eta haien egiturak indartzeko.

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Kultura Sailburuordetza

Helburua eta espero den eragina
Txarlazo mendia, Antiguako Ama Birjinaren monumentua
zaharberritu eta balioztatzea, izan ditzaketen prozesu
kaltegarriak geldiarazteko, eta haren egitura indartzeko.
Urduñako Hirigune Historikoko harresia eta Elizaren plaza
berreskuratzeko jarduketa.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 50.000 €
• 2023: 650.000 €
Guztira: 700.000 €
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1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A4. Dibertsifikazio ekonomikoa: kultura sektorea

2. JARDUERA - Artziniegako monumentu-multzoa hobetzeko esku-hartzeak

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Artziniega

Artziniegako hiribilduak 2022an 750. urteurrena ospatzen duenez, haren
alderdiak hobetzeko eta, aldi berean, bertako kale eta txokoak gordetzen
dituzten balio historiko eta ondarezkoak nabarmentzeko esku-hartzeak
egitea egokia dirudi.

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Kultura Sailburuordetza

Helburua eta espero den eragina
Artziniegako monumentu-multzoa hobetzeko esku-hartzeak
abian jartzea, Eskualdeko elementu ikoniko gisa, haren balio
historiko eta kulturala nabarmentzeko eta abandonu- eta
degradazio-prozesuak minimizatzeko.

Zalantzarik gabe, hirigune historikoa lehen mailako monumentu-multzo gisa
aurkezten da Euskadin, eta bere hedadurarengatik Estatuko, Europako eta
nazioarteko beste erkidego batzuetarako ere.
Honako jarduketa hauek aurreikusten dira:
• Artziniegako multzo historiko monumentalean esku-hartzeak bultzatzea,
biztanleen bizi-kalitatea era nabarmenean hobetzeko asmoz.
• Artziniegako monumentu-multzoa hobetzea, hiribildua gune bakar bihur
dadin, eta, horren ondorioz, ingurune hurbilenerako garapen sozial eta
ekonomikoa ere sor dadin.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 100.000 €
• 2023: 700.000 €

Guztira: 800.000 €

59

1. Ardatza - Ekonomiaren Suspertzea Eta Industria Dibertsifikatzea

A4. Dibertsifikazio ekonomikoa: kultura sektorea

3. JARDUERA – Laudioko Antzoki berria

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Laudio

Laudioko Udalak Kulturaren 2025eko Plan Estrategikoa garatu du, eta bertan
jasotzen dira azken urteotan eragileen artean egindako hainbat parte-hartze
prozesuren emaitzak. Lan horren ondorioz, eskualdeko sektore kulturala eta,
Aiaraldeko garapen sozioekonomikoa eta kulturala indartzeko funtsezkoak
diren elementuak eta alderdiak identifikatu eta adostu egin dira.

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Kultura Sailburuordetza eta Arabako
Foru Aldundia

Helburua eta espero den eragina
Laudion antzoki berri bat eraikitzea, etorkizun hurbilean
kultur mailan erreferente izan dadin, beraz, eskualdeak
eskaintza handiagoa izan dezan eta bere inguruan jarduera
sozial eta ekonomikoa sor dezan.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 100.000 €
• 2023: 400.000 €

Plan horren barruan, tokiko nahiz beste herri batzuetako publikoa
erakartzeko gaitasuna duen eta, gainera, jarduera sozial eta ekonomikoa
sortzen duen erreferente eszenikorik eza identifikatzen da. Horregatik eta
sare sozial, dinamiko eta parte-hartze handi bat dagoela aprobetxatuz
Laudion antzoki berria eraikitzearen aldeko apustua egin da.
Aurreikusitako jarduketen artean, honako hauek bultzatuko dira:
• Kultura-sormena eta -sorkuntza babestea, kultura-berrikuntza irekia eta
parte-hartzailea eta kultura-ekintzailetza sustatuz.
• Gizarte- eta kultura-ehuna bultzatzea, hazteko beharrezkoak diren
tresnak eta espazioak emanez.
• Udalerrian, eta eskualde mailan, erreferentziazko gune bat sortzea,
kultura-eskaintzan kalitate-jauzi bat eginez, eta, horrela, publiko berriak
erakarriz; garapen soziala eta ekonomikoa laguntzeko.

AFA-ren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 350.000 €
• 2023: 650.000 €

Guztira: 1.500.000 €
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2. ARDATZA
Enplegua, Gizarteratzea eta
Prestakuntza

61

62

2. Ardatza– Enplegua, Gizarteratzea eta Prestakuntza

A5. TRAKZIO PROIEKTUA Enplegu eta Lanbide Heziketako Proiektuak
Sarrera
Eskualdean kokatutako konpainiak eta eragileak kontuan hartuta, eta tamaina eta
dinamismo handieneko enpresen trakzio-efektua kontuan hartuta, bereziki baliokate garrantzitsuenetan, hala nola Oil & gas eta beira, automobilaren industria
laguntzailea, trenbidea eta zuraren industria eraldatzailea, ahalegin handiagoa
egin behar dela eztabaidaezina da, lanbide-heziketa espezializatua nahiz
zeharkakoa eta egungoaren osagarria eskaintzeko, eskualdeen lehiakortasuna
hobetzen laguntzeko.
Prestakuntza espezializatuari dagokionez, beiraren inguruko aukera-leiho bat
ikusten da. Bestalde, zeharkako prestakuntzari dagokionez, premia bi antzeman
egin dira: prestakuntza hizkuntzetan (eskualdeko enpresen nazioartekotze-maila
handia dela eta), teknologia berriekin eta datuak industriako produkzio-jardueran
aplikatzearekin zerikusia duen guztia. Azkenik, prestakuntza osagarriari
dagokionez, ostalaritzako prestakuntza hezkuntza-alternatiba bihur liteke, beste
sektore batzuekin izango lituzkeen sinergiak aprobetxatuz (hala nola
turismoarekin). Alternatiba honek eskualdeko sare ekonomikoa dibertsifikatzeko
potentzial handia izan liteke.

Aurreikusitako ekimenak
1. Beirari eta industria-inguruneari lotutako lanbideheziketa politeknikoko zentroa, eta emakumeen
artean STEAM bokazioak sustatzea

2. Prestakuntza, Berrikuntza eta Ekintzailetza
Proiektuak Amurrioko eta Laudioko LHko
ikastetxeetan
3. Hizkuntzetan trebatzea

Helburu estrategikoak
•

Hezkuntza- eta prestakuntza-eskaintza eskualdeko
espezializazio-eremuetara eta enpresen premiaarloetara gehiago bideratzea eta lerrokatzea.

•

Enplegatuak eta langabeak birkualifikatzea,
enplegagarritasuna hobetzeko.

•

Emakumeak industria-enpresetan eta STEAM
formazioetan sartzea sustatzea, eta, oro har, 4.0
trebetasunak hobetzea.
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2. Ardatza – Enplegua, Gizarteratzea eta Prestakuntza

A5. Enplegu eta Lanbide Heziketako Proiektuak

1. JARDUERA - Beirari eta industria-inguruneari lotutako lanbide-heziketa politeknikoko zentroa, eta
emakumeen artean STEAM bokazioak sustatzea
Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Laudioko Lanbide Heziketako zentroa

Proiektu honen bidez, prestakuntza-eskaintza indartu nahi da, beiraren
sektoreko prestakuntza aitzindaria berariaz sartuz, gradu eta ziklo berrien
bidez.

Erakunde Liderra

Zentro hau prestakuntzarako gune politekniko berria izango da, puntako
instalazioak eta hezkuntza-eskaintza izango dituena, Laudioko eta Aiaraldeko
industria-beharrekin bat egingo duena (beiraren sektorearentzako
prestakuntzan zentratuta). Gainera, espazio berean lanbide-heziketako
zentroa eta beiraren zientzia, teknologia eta berrikuntzarako zentroa
konbinatu nahi dira.

• Eusko Jaurlaritza – Lanbide Heziketako Sailburuordetza

Helburua eta espero den eragina
Proiektu honen helburua Aiaraldeko lanbide-heziketako
zentroa
sektore
honekin
loturiko
zentrorik
garrantzitsuenetariko bat bihurtzea da, beira enpresen
produkzio-prozesuetako prestakuntza-eskainiz.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 600.000 €
• 2023: 850.000 €

Guztira: 1.450.000 €

Zentroa eskualdeko beiraren sektorea aurre egiten ari den erronken
erantzunaren parte izango da. Alde batetik, datozen urteetan erretiroa
hartuko duten langileak ordezkatzeko behar den ezagutza duten pertsonak
prestatzea. Baita hurrengo urteetan eskatuko diren profil profesional berriak
definituz eta garatuz ere.
Horretarako, zentroak arautu gabeko puntako-prestakuntza eskainiko die
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Zentroko enpresa eta eragileei,
Europako enpresak haien langileak prestatzeko erakarriz. Horregatik,
enpresekin lan egitea prestakuntza-ibilbidea definitzeko beharrezkotzat
jotzen da, baita prestakuntza dualaren eta in company prestakuntzaren
aldeko apustua egitea ere.
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2. Ardatza – Enplegua, Gizarteratzea eta Prestakuntza

A5. Enplegu eta Lanbide Heziketako Proiektuak

2. JARDUERA - Prestakuntza, Berrikuntza eta Ekintzailetza Proiektuak Amurrioko eta Laudioko LHko
ikastetxeetan
Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Amurrioko

eta

Laudioko

Lanbide

Heziketako

zentroak

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Lanbide Heziketako Sailburuordetza

Helburua eta espero den eragina
Jarduera honen helburua etorkizuneko lanbideetako
prestakuntza bultzatzea da, industriaren eta, oro har, lanmerkatuaren erronkei erantzungo dieten prestakuntza- eta
ekintzailetza-proiektuak garatuz, eskualdeko gazteen
enplegagarritasuna hobetzeko asmoz.

Amurrioko eta Laudioko zentroek ez dute eskaintzen enpresen beharrei
erantzuten duten prestakuntza aukerarik; moduluen eskaintza
tradizionalagoa da, eta, beraz, ez dira lantzen egungo lan-merkatuak
eskatzen dituen gaitasunak.
Proiektu honen bidez, Aiaraldea laugarren industria-iraultzak planteatzen
dituen erronkei erantzuteko prestatuko da. Iraultza horrek produkzio-sektore
guztiei eragingo die, eta, oro har, gizarteari. Eraldaketa digitalak teknologia
aurreratuen erabilera bizkortzea eskatzen du, hala nola teknologia digital
murgiltzaileak, teknologia digital interaktiboak, biki digitalak, robotika
industriala, kolaboratiboa eta asistentziala, datuen kudeaketa Big Dataren
bidez, IoTaren eta IoEren garapena, eta industriari eta 4.0 inguruneei
aplikatutako sistema adimendunen ezarpena.
Prestakuntza-proiektuak garatu eta abian jarri ahal izatea eremu berrietan,
aurreikusitako jarduketetako bat da.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 250.000 €
• 2023: 300.000 €

Guztira: 550.000 €
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2. Ardatza – Enplegua, Gizarteratzea eta Prestakuntza

A5. Enplegu eta Lanbide Heziketako Proiektuak

3. JARDUERA - Hizkuntzetan trebatzea

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Laudio
Erakunde Liderra
• Arabako Foru Aldundia eta Vital Fundazioa

Helburua eta espero den eragina
Gaur egun dagoen eskaintzaren osagarri gisa, ikastaroak edo
prestakuntza-moduluak eskaintzea hizkuntza desberdinetan,
batez ere ingelesez, eskualdeko langileen hizkuntzagaitasunak
indartzeko
eta,
ondorioz,
haien
enplegagarritasuna hobetzeko.

Enpresek, eskualdean, hizkuntz maila ona duten langileak aurkitzeko
zailtasunak dituztenez, hizkuntzen inguruko prestakuntza indartzea, batez
ere ingelesez, beharrezkotzat jotzen da. Horretarako, eskualde-mailako
hizkuntza-eskola bat, edo hizkuntza-ikastaroak (industriara bideratukoak edo
orokorragoak), ezarri nahi dira. Horretarako, Vital Fundazioak proiektua
gidatzea proposatu du.
1. Eskualdean hizkuntza eskola bat abian jartzea
2. Prestakuntza-ikastaroak, bi ikuspegi desberdinekin:
1. Orotariko eskaintza akademikoa: haurrentzako ingeles eta
euskara ikastaroak; Frantsesa eta Alemana; Business English;
Txinera eta Arabiera (oinarrizko maila)
2. Ad hoc eskaintza sektore pribatuarentzat (enpresak eta
langileak): neurrira egindako prestakuntza-planak euskaraz,
ingelesez, frantsesez eta alemanez.

AFA-ren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 100.000 €

Guztira: 100.000 €
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3. ARDATZA
Gizarte Kohesioa eta Zerbitzu
Publikoen Hobekuntza
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3. Ardatza – Gizarte Kohesioa eta Zerbitzu Publikoen Hobekuntza

A6. TRAKZIO PROIEKTUA Gizarte-kohesioa: etxebizitza sozialak
Sarrera
Gizarte-kohesioa edozein gizarteren garapenerako eta egonkortasunerako zutabe
garrantzitsuenetako bat da, haren funtzionamendu egokia zihurtatzen eta
bazterkeriari aurre egiten laguntzen baitu. Aiaraldearen kasuan, herritarren arteko
batasuna indartzeko eta Eskualdeko kide izatearen sentimendua sortzeko, bi
jardueratan lan egitea erabaki da.

Aurreikusitako ekimenak
1. Proiektu sozialetarako etxebizitzen lagapena
2. Desgaitasun intelektualerako baliabidea, eguneko
zentro eta egoitza

Lehenengo jarduketa kolektibo askok etxebizitza duina lortzeko dituzten
zailtasunak direla-eta sortu da. Plan honen esparruan, irabazi-asmorik gabeko
elkarte edo erakundeek kudeatutako etxebizitzak eskaini nahi zaizkie gizartebazterkeriako egoeran edo bazterkeria-arrisku larrian dauden pertsonei eta
familiei. Horrela, pertsona horiek eskualdean integratzea erraztuko da.
Bestalde, adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako baliabideak mugatuta
daudenez, beharrezkotzat jotzen da emandako laguntza hobetuko duten
jarduerak lantzea. Plan horren esparruan, pertsona horien eskura jarriko dira
eguneko zentro bat eta egoitza-zentro bat, erabiltzaile guztiei ingurune lasaian
laguntzeko sistema integral bat emateko, ingurumen-baldintza erosoekin, bizierritmo lasaiak bultzatuz eta bizi-kalitate hobea lortzera bideratuz.
Berehalako Jarduera Planean finantzatutako jarduketez gain, Lurralde Plangintza,
Etxebizitza eta Garraio Sailak, bere aurrekontu arrunten barruan, Aiaraldeko
hainbat etxebizitza sustapenetan (alokairuko etxebizitza babestuen bi sustapen,
111 etxebizitza guztira, Amurrion eta Arrankudiagan, 10 zuzkidura-bizitokirekin),
beste 13,5 milioi euro inbertitzea aurreikusi du, eta horiei proiektu honetan
aurreikusitako inbertsioa gehituko zaie.

Helburu estrategikoak
•

Etxebizitza publikorako sarbidea erraztea, kolektibo
kalteberak edo bazterkeria-arriskuan daudenak
(errefuxiatuak,
etorkinak,
genero-indarkeriaren
biktimak, etab.) integratzea erraztuko duten gizarteproiektuak abian jartzeko.

•

Adimen-desgaitasuna duten pertsonei arreta eta
laguntza ematea.
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3. Ardatza – Gizarte Kohesioa eta Zerbitzu Publikoen Hobekuntza

A6. Gizarte-kohesioa: etxebizitza sozialak

1. JARDUERA - Proiektu sozialetarako etxebizitzen lagapena
Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Definitzear dago

Proiektu hau beste erakunde batzuekin (elkarteak, irabazi-asmorik gabeko
erakundeak, etab.), proiektu sozial zehatzak garatzeko etxebizitzak lagatzeko,
lankidetza-hitzarmenak sinatzean datza. Hala nola, gizarte-bazterkeriako
egoeran dauden kolektiboekin lotutako proiektuak edo etxebizitzarekin
lotutako gizarte-larrialdiko egoerei erantzuteko proiektuak.

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Etxebizitza Sailburuordetza

Helburua eta espero den eragina
Gizarte-larrialdiko egoerei erantzutea, gizarte-arretako
proiektuak garatzeko erakundeei etxebizitzak lagatuz,
gizarte-kohesioa indartzeko helburuarekin, etxebizitza
duinaren bidez.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 350.000 €
• 2023: 150.000 €

Guztira: 500.000 €
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3. Ardatza – Gizarte Kohesioa eta Zerbitzu Publikoen Hobekuntza

A6. Gizarte-kohesioa: etxebizitza sozialak

2. JARDUERA - Desgaitasun intelektualerako baliabidea, eguneko zentro eta egoitza
Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Laudio

Gaur egun, Aiaraldean adimen-desgaitasuna duten pertsonak artatzeko
dauden baliabideak ez dira nahikoak. Ez dago eguneko zentroan plaza
librerik, eta, ondorioz, 8 pertsona joaten dira egunero Gasteizko Etxebidea
eguneko zentrora. Laudioko eta Amurrioko laguntza-etxebizitzetan itxaronzerrenda luze bat dago.

Erakunde Liderra
• Arabako Foru Aldundia

Ondorioz, proiektuak desgaitasun intelektuala duten 10-15 pertsonentzako
eguneko zentro bat eta 20 lagunentzako etxebizitza bat sortzea aurreikusten
du.

Helburua eta espero den eragina
Proiektu honen helburua erabiltzaile guztiei ingurune lasaian
laguntzeko sistema integrala ematea da, ingurumenbaldintza erosoekin, bizi-erritmo lasaiak bultzatuz eta bizikalitate hobea lortzera bideratuz.

AFA-ren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 700.000 €
• 2023: 100.000 €

Guztira: 800.000 €

Eguneko zentroak hurrengo kolektiboentzat zuzenduta egongo da:
• Adinagatik edo zentro okupazionalean emandako denboragatik
enplegu-zentro berezi batean sartzeko inolako aukerarik ez duten
pertsonak.
• Narriadura fisiko/psikiko progresiboa duten pertsonak, zentro
okupazionalaren antolakundeak jada haien premiei erantzuten ez
dienak.
• Intentsitate handiko laguntza behar duten pertsonak eta egokitzejokabidean muga handiak dituztenak.
• Hezkuntza-sistematik irteten diren pertsonak, adimen urritasunerako
eguneko zentroa eskatzen dutenak eta baliabiderik ez dutelako
okupazio-zentroetara bideratzen direnak, aukera bakar gisa.
• 65 urte bete aurretik zahartze-zantzuak eta arreta-beharrak dituzten
pertsonak.
• Jokabide-aldaketa arinak dituzten adimen-desgaitasuna duten
pertsonak.
Laguntza-etxebizitza, berriz, desgaitasuna, adimen-desgaitasuna, zahartzezantzuak dituzten eta mendetasun-egoeran dauden pertsonentzat zuzenduta
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egongo da.
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A7. Hiri- berroneratzea: auzo kalteberak

A7. TRAKZIO PROIEKTUA Hiri- berroneratzea: auzo kalteberak
Jarduera integrala Aiaraldeko auzo kalteberetan (1/2)
Kokapena

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

 Amurrio eta Urduña

Udalerrien hiri-kalitatearen hobekuntza kualitatiboak eta udalerriak edertzeak
erakargarritasun handiagoa ekarriko du gizartearen ikuspegitik, sinergiaefektua sortuz du gainerako proiektuetan. Era berean, etxebizitza-eskaintzarik
ez dagoenez, alokairuko etxebizitzak gazteen eta egoera ahulean dauden
beste kolektibo batzuen eskura jartzeko proposamenak bultzatu nahi dira.

Erakunde Liderra
• Eusko Jaurlaritza – Lurralde Plangintzaren eta Hiri
Agendaren Sailburuordetza

Helburua eta espero den eragina
Alokairuko etxebizitza sozialak eta zuzkidura-bizitokiak
zuzenean sustatzeko jarduerak garatzea, aukera ekonomiko
gutxien dituzten biztanleentzat.
Helburu orokorra eskualdeko eraldaketa sozioekonomiko eta
sozio-demografikoan laguntzea da, hiri-berroneratze
integralaren bidez bizi-kalitatea hobetuz.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
Amurrio Goikolarra

Urduña

•
•
•
•

•
•
•
•

2022: 185.000 €
2023: 832.500 €
2024: 832.500 €
Guztira: 1.850.000 €

2022: 165.000 €
2023: 742.500 €
2024: 742.500 €
Guztira: 1.650.000 €

Guztira: 3.500.000 €

Oro har, gizarte-arrakala eta desberdintasuna murriztea, eta eskualdearen
eraldaketa sozioekonomiko eta sozio-demografikoa bultzatzea desiratzen da,
bizi-kalitatea hobetuz hiri-berroneratze integralaren bidez.
Proiektu honetarako aukeratutako auzoak hautatzeko, honela jokatu da:
eskualdeko 30 zentsu-sekzioetatik, kalteberatasun-indize global "oso altuak"
edo "altuak" dituzten mugaketak hautatu dira. Eta, era berean,
kalteberatasun-indizea gurutzatu egin da EAEko udal guztiei kontsulta egin
ondoren hiri-berroneratzearen inguruan jasotako interes-adierazpenekin.
Heltze-baremoa eta proposatutako esku-hartzeen lehentasuna ezarri ondoren,
eskura dauden baliabideak identifikatutako eta lehenetsitako esku-hartzeetara
egokitu ahal izateko, hiru auzo hautatu dira:
1. JARDUERA Goikolarra auzoa (Amurrio): 96 etxebizitza
2. JARDUERA Landatas eta Maria Dolores Madaria auzoak (Urduña):
126 etxebizitza

75

4. Ardatza - Hiri Berroneratzea, Etxebizitza eta Ingurumena

A7. Hiri- berroneratzea: auzo kalteberak

Jarduera integrala Aiaraldeko auzo kalteberetan (2/2)

Goikolarra auzoaren irudia (Amurrio)

Landatas auzoaren irudia (Urduña)
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5. Ardatza – Azpiegiturak eta Mugikortasun Jasangarria

A8. TRAKZIO PROIEKTUA Ingurumena eta Mugikortasun jasangarria
Sarrera
Eusko Jaurlaritzaren Mugikortasun Jasangarriaren Gidaplanak jasotzen duen
bezala, mugikortasun ekonomiko, sozial, energetiko eta ingurumenaren aldetik
eraginkorragoa, kalitatezkoa eta, aldi berean, herrialdearen motor ekonomikoa
izango den sistema garatzea.da helburu estrategikoa.
Horretarako, Aiaraldeko Berehalako Jarduera Planak motorrik gabeko (oinezkoa
eta txirrindularia) mugikortasun iraunkorra, eta udalerrien arteko eta lurralde
historikoen arteko konektibitatea sustatu nahi ditu. Beraz, plan honek
mugikortasun iraunkorraren arloan jasotzen dituen jarduketen helburua,
eskualdea konektibitate handiagoz hornitzea eta eskualdeak duen natura-ondarea
babestea da.
Zehazki, plan honen bidez, Aiaraldeko Bide Berdeei balioa eman nahi zaie, bereziki
Nerbioiko Parke Linealeko trazadurakoei, eta, era berean, haien aprobetxamendu
turistikoa hobetu. Bestalde, ibilgailu elektrikoen erabilera sustatu, Amurrion
aparkaleku bat eta elektrolinera bat instalatuz.

Aurreikusitako ekimenak
1. Nerbioiko Parke Linealaren garapena
2. Bide berdeen sarea zabaltzea
3. Mugikortasun iraunkorra bultzatzeko azpiegiturak

Helburu estrategikoak
•

Udalerrien eta lurralde historikoen arteko eskualdeko
mugikortasuna eta konektibitatea hobetzea.

•

Autoaren ordezko mugikortasuna sustatzea.

•

Eremuko biztanlegune nagusietatik gertu aisialdirako
eta naturarekin harremanetan jartzeko gune berriak
garatzea.

•

Turismo-eskaintza garatzen eta ingurunearen hirierakargarritasuna hobetzen laguntzea.
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A8. Ingurumena eta Mugikortasun Jasangarria

1. JARDUERA - Nerbioiko Parke Linealaren garapena (1/2)
Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Nerbioiko

Parke Lineala
Arrankudiaga eta Urduña)

(Laudio,

Amurrio,

Erakunde liderra
• Eusko Jaurlaritza– Ingurumen Jasangarritasuneko
Sailburuordetza eta Arabako Foru Aldundia

Helburua eta espero den eragina
Nerbioiko parke Linealaren trazadura zabalduz, eskualdeko
udalerri guztien mugikortasun iraunkorra eta landa eta hirilotura bultzatzen laguntzea.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 251.134 €
• 2023: 1.214.455 €
• 2024: 625.000 €

Nerbioi ibaiaren Plan Lineala 33 km luzekoa da, Nerbioi ibaiaren jauzitik
Altube ibaiarekin bat egiten duen lekuraino. Modu berdean, aisialdirako
ahalmen handia du, ingurumen-interes handia, eta udalaz gaindiko
komunikazioa hobetzeko gaitasuna du.
Parke hau ibaiertzei lotuta dago eta, korridore berde bat martxan jarriz,
Nerbioi ibaiaren eta eremuaren ingurumen-degradazioa arintzen laguntzeko
sortu zen. Ibaiertzak birsortuz eta konektibitate ekologikoa bultzatuz, parkea
iraunkortasun-printzipioen integrazio gisa eratu zen, bai ingurumenarena, bai
ekonomiarena, bai gizartearena, jarduera berriak bultzatuz eta mugikortasun
jasangarrirako aukerak erraztuz.
Hala ere, laneko eta eguneroko mugikortasunerako prestazioak indartzeko,
eskari-maila handiko ibilbide estrategikoak zabaltzeko, egokitzeko eta
hobetzeko jarduerak egiteko beharra ikusten da.
Horretarako, azpiegitura osoaren 11 zatietatik gauzatzeke dauden 5 zati
sartu dira proiektu honetan:
1. Laudio-arrankudiaga-Bizkaiarekiko lotura tartea
2. Saratxoko Industrialdea – Refor tartea
3. Saratxoko Industrialdeko tartea. Industrialdera sartzeko bidea
4. Saratxoko Industrialdea-Mesones auzoa tartea
5. Urduña-Delika tartea

Arabako Foru Aldundiaren aurreikusitako aurrekontua
• AFA: 450.000€
Guztira: 2.540.589 €
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A8. Ingurumena eta Mugikortasun jasangarria

1. JARDUERA - Nerbioiko Parke Linealaren garapena (2/2)
Parke linealeko tarteen xehetasunaren irudia
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A8. Ingurumena eta Mugikortasun Jasangarria

2. JARDUERA - Bide berdeen sarea zabaltzea (1/2)
Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak
Kokapena

Irisgarritasuna eta segurtasuna bermatzeko eta bideen arteko loturak
errazteko bide berdeak egokitu behar direnez proiektu honen bidez
eskualdeko udalerriak lotzen dituzten bide berdeak berregokitzearen aldeko
apustua egingo da, hala nola: arekak konpontzea, kartelak eta seinaleak
jartzea edo atsedenleku txikiak sortzea.

 Eskualde maila
Erakunde liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

-

Ingurumen

Jasangarritasuneko

Helburua eta espero den eragina
Udalerrien arteko lotura errazteko eta landa-turismoa
bultzatzeko, eskualdean zehar bide berde berrriak diseinatu
eta egokitzea.

Hauek dira proiektu honetarako hautatutako bideak, bidezidorrak eta
espazioak:
• Arespalditza eta Luiando arteko bidezidorra egokitzea
• Maroñoko urtegiaren ibaiertzeko ingurumena egokitzea eta berritzea
• Berritze ekologikoa eta mugikortasun iraunkorra Armuru errekaren
inguruan

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 137.590 €
• 2023: 343.975 €
• Guztira: 481.565 €

Beste erakunde batzuen aurreikusitako aurrekontua
•
•
•

Arespalditza – Luiaondo bidezidorra:
• Aialako udala: 40.500 €
Maroñoko urtegia
• AFA: 42.000 €
Armuru erreka
• Amurrioko udala: 22.500 €

Guztira: 584.385€
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2. JARDUERA - Bide berdeen sarea zabaltzea (2/2)
Maroñoko urtegia

Arespalditza-Luiaondo bidezidorra
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3. JARDUERA - Mugikortasun iraunkorra bultzatzeko azpiegiturak (1/2)
Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak

Kokapena

 Amurrio

Erakunde liderra
• Eusko Jaurlaritza
Sailburuordetza

-

Ingurumen

Jasangarritasuneko

Helburua eta espero den eragina
Mugikortasun jasangarria sustatzeko, lur publikoetan
disuasio-aparkaleku bat eraikitzea, ibilgailu elektrikoak
kargatzeko guneak jartzea barne.

Eusko Jaurlaritzaren aurreikusitako aurrekontua
• 2022: 44.716 €
• 2023: 383.130 €
• Guztira: 427.846€

Aparkalekua eta elektrolindegia, hirigunetik eta udalerriko ekipamendu orokor
nagusietatik oso hurbil dagoen 1.898,84m2-ko partzela da eta orografia laua
daukana. Proiektatutako aparkalekuak kokapen estrategikoa izango du; izan ere,
udalerriko bi bide nagusiren elkargunearen ondoan dago, hala nola A-624
errepidearen elkargunearen ondoan. Horrek disuasio-aparkaleku gisa erabiltzeko
aukera emango die bai Aiara eta Artziniega eremutik datozen ibilgailuei, bai
Lezama, Baranbio eta Larrinbeko Administrazio Batzarretatik datozenei, eta baita
ere, Elexondo kaletik datozenei (garai bateko A-625 errepidearekin batera9. Kale
horrek udalerriaren iparraldetik sartzen da, eta Luyando, Laudio eta Bilbotik
datozen ibilgailuei disuasio-aparkaleku gisa erabiltzeko aukera ematen die.

Aurrekoari dagokionez, ibilgailuak aparkatzeko eta oinezkoen joan-etorriak
egiteko aukera ematen du. Oinezkoentzako 5 minutu baino gutxiagoko joanetorrian, supermerkatuetara, farmazietara eta banku-bulegoetara joan daiteke,
baita zerbitzu publikoetara ere, hala nola epaitegira, anbulatoriora, udaletxera,
Antzokira, Mendiko Eskolara, Helduentzako Hezkuntza Zentrora eta abarretara.
59 aparkaleku lortzea aurreikusten da, eta horietatik 10 ibilgailu elektrikoak
kargatzeko aparkaleku gisa egokituko dira, sistema automatikoak dituzten
hainbat puntu instalatuz eta potentzia eta modu ezberdinetan kargatzeko aukera
emanez.

Beste erakunde batzuen aurreikusitako aurrekontua
• Amurrioko udala: 93.287,29 €

Guztira: 521.133,29€
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3. JARDUERA - Mugikortasun iraunkorra bultzatzeko azpiegiturak (2/2)
Aparkalekuaren xehetasuna
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6. Ardatza – Eskualdeko ikuspegi estrategikoa

1. JARDUERA - Eskualdeko Plan Estrategikorako Talde Eragilea

Kokapena
-

Erakunde liderra
Definitzear dago

Helburua eta espero den eragina
Talde Eragile bat sortzearen helburua, lehenik eta behin,
BEPa behar bezala inplementatzen dela ziurtatzea da. Epe
ertain eta luze batean, Talde Eragilearen helburua
Eskualdeko Plan Estrategikoa bizirik mantentzea da, planaren
epe luzerako ikuspegiari eta Eskualdearen izaera
eraldatzaileari eusten dioten erabaki, berrikuspen eta
eguneratzeen
bidez,
diseinatutako
proiektuen
eraginkortasuna ziurtatuz eta abian jarritako jardueren
eragin globala ebaluatuz, prozesuan zehar hobetu ahal
izateko.

Aurreikusitako aurrekontua
-

Proiektuaren deskribapena eta aurreikusitako jarduketak
Dokumentu honen konfigurazioan parte hartu duten eragileen ustez, Berehalako
Jarduera Planak ezartzeko prozesuan jarduketen hedapen arrakastatsua lortzeko eta
Eusko Legebiltzarrak 2018an deklaratu zituen lehentasunezko jarduketa-eremuetan
garatutako Eskualdeko Plan Estrategikoen konfigurazioan (MeatzaldeaEzkerraraldea, Enkarterri), talde motore baten gidaritzapean, gobernantza
partekatua behar bezala artikulatzea funtsezkoa izan da.
Horrela, uste da Aiaraldearen kasuan ere gobernantza partekatuan hurrengoa
ahalbidetuko duela: lehenik eta behin, errealitatearen azterketa zehatzagoa egitea,
planen hedapenean parte hartzen duten eragileei erraztasunak emanez eskualdeko
enpresa eta produkzio-sarearekin eta herritarren ezaugarriekin eta gizartebeharrekin lotutako indarguneak, ahuleziak eta hobekuntza-puntuak hobeto
identifikatzeko. Izan ere, etorkizuneko IHP egiteko, udalaz gaindiko eta eskualdeko
estrategia eta/edo plan artikulatuak praktikan jartzeko beharrari erantzun behar
zaio. Estrategia eta/edo plan horiek, adostasunean oinarritutako ekitaldi batetik,
Eskualdearen biziberritze sozioekonomikoaren elementu nagusiak landuko dituzte
epe ertain/luzean, eta, oro har, indartu egingo dituzte.
Horretarako, talde motore baten lidergopean, eskualdeko bultzada
sozioekonomikorako eskualde-organo gisa, Euskal Herriko, Arabako, Bizkaiko eta
Aiaraldeko eragile publiko pribatuek osatutako lan-egitura bat eratzen da. Honako
hauek izango dira APIa hedatzen den bitartean garatu beharreko jarduera nagusiak:
1. Eragileak gobernantza-organoei esleitzea, rolak eta funtzioak konfiguratzea,
adituen foroak sortzea ( proiektu estrategiko bakoitzeko bat)
2. IIPren hedapena , ezarpenaren jarraipena eta ebaluazioa bultzatzea
3. IHP diseinatzea, proiektu traktoreak definitzea eta Aginte Taula diseinatzea
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1. ERANSKINA

Berehalako Jarduera Planerako erakunde guztien aurrekontuaren xehetasuna (1/2)
Ardatzak

Trakzio
proiektuak

Jarduerak

Erakunde
liderra

Aurrekontu
guztia
ardatzaren
arabera (Mill €
2022-2024)

1. Laudio Glass Hub
EJ Industria eta
A1. Industria
EJ Tecnologia
eraberritzea eta 2. Energia-eraginkortasuna:
EJ Industria
lur eta eraikin deskarbonizazioa eta
industrialak
ingurumen-aztarna murriztea
berreskuratzea
3. Lurzoru-eraikin industrialen
EJ Industria
inbentarioa eta berreskurapen
4. Aiaraldea Industrial Lab

1. Ardatza.
Ekonomiaren
suspertzea eta
industria
dibertsifikatze
a

5. Industrialdeak
modernizatzea
1. Nekazaritza-enpresen
A2.
Dibertsifikazio hazitegia sortzea lur-banku
ekonomikoa: esperimentalean
nekazaritzako 2. Hegaztiak eraldatzeko zentro
baten bideragarritasuna
elikagaien
aztertzea
sektorea
3. LABEAN programaren
aplikazio espezifikoa
4. Zerrategiaren
bideragarritasun-azterlana
5. Nekazaritzako elikagaien
soberakinak biltzeko eta
balioztatzeko kanala
A3.
1. Turismo sektorearen
Dibertsifikazio sustatzea
ekonomikoa: 2. Txakolinaren ibilibidea
turismoa eta garatzea
merkataritza
3. Artisau-produktuen ibilbide
sektorea
gastronomikoa

Aurrekontu
Jarduera
Eusko Arabako Foru
guztia
bakoitzeko
Jaurlaritza Aldundia
proiektuaren
aurrekontu
arabera (Mill € estimatua (Mill €,
2022-2024)
2022 a 2024)
3,0 Mill €

2,5 Mill €

2,5 Mill €

2,5 Mill €

4,5 Mill €

4,5 Mill €

Beste
eragileak

11,30 Mill €

AFA

9,75-10
Mill €

1 Mill €

1 Mill €

0,30 Mill €

0,15 Mill €

EJ Nekazaritza

1,2 Mill €

EJ Nekazaritza
2,03 Mill €

EJ Nekazaritza

0,15 Mill €

1,2 Mill €

0,23 Mill € 0,20 Mill €

EJ Nekazaritza

Ponentziaren
aurrekontu-heina
(Mill €)

0,5 Mill €

AFA/BFA

EJ Nekazaritza

Bizkaiko
Foru
Aldundia

0,03 Mill €
2,0 Mill €

0,33 Mill € 0,33 Mill €
0,10Mill € 0,10Mill €

17,4 Mill €

12,5-14
Mill €

0,17Mill € 0,17Mill €

EJ Turismo

0,10 Mill €

0,1 Mill €

EJ Turismo

0,20 Mill €

0,2 Mill €

EJ Turismo

0,15 Mill € 0,15 Mill €

4. Museoen sarea

EJ Turismo

5. Dorretxeen ibilbidea

EJ Turismo

0,10 Mill € 0,10 Mill €

6. Kexaa

EJ Turismo

0,33 Mill € 0,33 Mill €

7. Ekitaldi bereziak

EJ Turismo

0,05 Mill € 0,05 Mill €

8. Marka Turistikoa

EJ Turismo

0,02 Mill € 0,02 Mill €

9. Airaldearen merkataritza eta
turismoa biziberritzeko plana

EJ Turismo

0,50 Mill € 0,50 Mill €

10. Turismoa sustatzeko beste
jarduera batzuk

BFA

1,62 Mill €

0,250,50 Mill €

0,05 Mill € 0,05 Mill €

0,12 Mill €

0,12 Mill €
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Berehalako Jarduera Planerako erakunde guztien aurrekontuaren xehetasuna (2/2)
Ardatzak

1. Ardatza.
Ekonomiaren
suspertzea eta
industria
dibertsifikatzea

2. Ardatza
Enplegua,
gizarteratzea eta
prestakuntza

3. Ardatza
Gizarte kohesioa
eta zerbitzu
publikoak
4. Ardatza Hiriberroneratzea,
etxebizitza eta
ingurumena
5. Ardatza
Azpiegiturak eta
mugikortasun
jasangarria
6. Ardatza
Eskualdeko
ikuspegi
estrategikoa

Guztira

Trakzio
proiektuak

A4.
Dibertsifikazio
ekonomikoa:
kultura
sektorea

Jarduerak

1. Urduñako kultura-ondare
berezia zaharberritzea eta
balioestea

EJ Kultura

2. Artziniegako monumentumultzoa hobetzeko eskuhartzeak

EJ Kultura

3. Laudioko antzoki berria
A5. Enplegu eta
Lanbide
Heziketako
Proiektuak

A6. Gizarte
kohesioa:
etxebizitza
sozialak

Erakunde
liderra

Aurrekontu
guztia
ardatzaren
arabera (Mill €
2022-2024)

Aurrekontu
Jarduera
Eusko Arabako Foru
guztia
bakoitzeko
Jaurlaritza Aldundia
proiektuaren
aurrekontu
arabera (Mill € estimatua (Mill €,
2022-2024)
2022 a 2024)

3,0 Mill €

1. Beirari eta industriainguruneari lotutako Lanbide
Heziketa Politeknikoko
Zentroa

EJ Lanbide
Heziketa

1,45 Mill € 1,45 Mill €

2. Prestakuntza, Berrikuntza
eta Ekintzailetza Proiektuak
Amurrioko eta Laudioko LHko
ikastetxeetan

EJ Lanbide
Heziketa

AFA
EJ Etxebizitza

2. Proiektu sozialetarako
etxebizitzen lagapena

AFA

A7. Hiriberroneratzea:
auzo
kalteberak

Jarduera integrala Aiaraldeko
auzo kalteberetan
1. Amurrio
2. Urduña

EJ Lurralde
Plangintza eta
Hiri Agenda

A8.
Ingurumena
eta
Mugikortasun
Jasangarria

1. Nerbioiko Parke Linealaren
garapena

EJ
Ingurumenaren
Jasangarritasun
a eta AFA

Eskualdeko
ikuspegi
estrategikoa

1. Eskualdeko Plan
Estrategikorako Talde Eragilea

2. Bide berdeen sarea
zabaltzea

2,1 Mill €

2,1 Mill €

2 Mill. €

1 Mill. €

0,55 Mill € 0,55 Mill €

0,1 Mill €

2,0 Mill €

0,1 Mill €

0,5 Mill € 0,5 Mill. €
1,3 Mill €

1,3 Mill €

3,5 Mill €

3,5 Mill €

0,5 Mill €
0,8 Mill €
3,5 Mill €

3,64 Mill €

3,64 Mill €

3. Mugikortasun iraunkorra
bultzatzeko azpiegiturak

0,8 Mill €
3,5 Mill €
3,75-4 Mill €

2,54 Mill € 2,09 Mill €

0,45 Mill €

0,58 Mill € 0,48 Mill €

0,04 Mill €

0,06 Mill €

0,52 Mill € 0,43 Mill €

-

Ponentziaren
aurrekontu-heina
(Mill €)

0,80 Mill € 0,80 Mill €

1,50 Mill € 0,50 Mill. €

1. Proiektu sozialetarako
etxebizitzen lagapena

Beste
eragileak

0,70 Mill € 0,70 Mill €

EJ Kultura eta
AFA

3. Hizkuntzetan trebatzea

Bizkaiko
Foru
Aldundia

-

-

28,49 Mill €

-

-

24 Mill €

4,75 – 5 Mill €

0,09 Mill €

-

-

-

4,04 Mill € 0,30 Mill € 0,15 Mill91€

-

24-26 Mill €

2. ERANSKINA
BEREHALAKO JARDUKETAPLANERAKO EUSKO
JAURLARITZAREN
AURREKONTUAREN XEHETASUNA
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2. ERANSKINA

Berehalako Jarduera Planerako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuaren xehetasuna (1/2)
Ardatz
Estrategikoak

Trakzio
proiektuak

Erakunde
liderra

EJ
A1. Industria
Industria Sail. eta
eraberritzea eta
Tecnologia,
lur eta eraikin
Berrikuntza eta
industrialak
Lehiakortasun
berreskuratzea
Sail.

Jarduera
Zbk.
1
2
3
1

1. Ardatza.
Ekonomiaren
suspertzea eta
industria
dibertsifikatzea

A2.
Dibertsifikazio
ekonomikoa:
nekazaritzako
elikagaien
sektorea

2
EJ
Nekazar. Sail.

EJ
Merkataritza eta
Turismo Sail.

4

Zerrategiaren bideragarritasun-azterlana
Nekazaritzako elikagaien soberakinak biltzeko eta
balioztatzeko kanala
Turismo sektorea sustatzea
Txakolinaren ibilibidea garatzea
Artisau-produktuen ibilbide gastronomikoa
Museoen Sarea
Dorretxeen ibilbidea
Kexaa
Ekitaldi bereziak
Marka Turistikoa
Airaldearen merkataritza eta turismoa biziberritzeko
plana
Urduñako kultura-ondare berezia zaharberritzea eta
balioestea
Artziniegako monumentu-multzoa hobetzeko eskuhartzeak
Laudioko antzoki berria

1
2
3
4
5
6
7
8

1
EJ
Kultura Sail.

Energia-eraginkortasuna: deskarbonizazioa eta
ingurumen-aztarna murriztea
Lurzoru-eraikin industrialen inbentarioa eta
berreskurapen
Nekazaritza-enpresen hazitegia sortzea lur-banku
esperimentalean.
Hegaztiak eraldatzeko zentro baten bideragarritasuna
aztertzea.
LABEAN programaren aplikazio espezifikoa

9

A4.
Dibertsifikazio
ekonomikoa:
kultura sektorea

Laudio Glass HUB

3

5

A3.
Dibertsifikazio
ekonomikoa:
turismo eta
merkataritza
sektorea

Jarduerak

2
3

GUZTIRA

2022

2023

2.500.000 €

316.560 €

2.183.440 €

2.500.000 €

700.000 €

1.800.000 €

4.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

1.200.000 €

200.000 €

1.000.000 €

200.000 €

80.000 €

Proiektu
osoa

9.500.000 €

120.000 €

50.000 €

280.000 €

50.000 €

50.000 €

20.000 €

150.000 €

100.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
330.000 €
50.000 €
20.000 €

50.000 €
25.000 €
25.000 €
50.000 €
25.000 €
30.000 €
25.000 €
20.000 €

50.000 €
175.000 €
125.000 €
50.000 €
25.000 €
300.000 €
25.000 €

500.000 €

100.000 €

400.000 €

700.000 €

50.000 €

650.000 €

800.000 €

100.000 €

700.000 €

500.000 €

100.000 €

400.000 €

600.000 €

2024

2.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

1. ARDATZA GUZTIRA: 15.000.000 €
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2. ERANSKINA

Berehalako Jarduera Planerako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuaren xehetasuna (2/2)
Ardatz
Estrategikoak
2. Ardatza
Enplegua,
gizarteratzea eta
prestakuntza

Trakzio
proiektuak
A5. Enplegua eta
Lanbide
Heziketako
Proiektuak

Erakunde
liderra
EJ
L.H. Sail

Jarduera
Zbk.
1
2

Jarduerak

GUZTIRA

Beirari eta industria-inguruneari lotutako lanbideheziketa politeknikoko zentroa, eta emakumeen
artean STEAM bokazioak sustatzea
Prestakuntza, Berrikuntza eta Ekintzailetza Proiektuak
Amurrioko eta Laudioko LHko ikastetxeetan

1.450.000 €

2022

2023

600.000 €

850.000 €

2024

Proiektu
osoa
2.000.000 €

550.000 €

250.000 €

300.000 €

2. ARDATZA GUZTIRA: 2.000.000 €
3. Ardatza
Gizarte kohesioa eta
zerbitzu publikoak

A6. Gizarte
kohesioa:
etxebizitza
sozialak

EJ
Etxebizitza Sail.

1

Proiektu sozialetarako etxebizitzen lagapena

500.000 €

350.000 €

150.000 €

500.000 €

3. ARDATZA GUZTIRA: 500.000 €
4. Ardatza
A7. HiriHiri-berroneratzea,
berroneratzea:
etxebizitza eta
auzo kalteberak
ingurumena

EJ.
L. P. eta Hiri
Agendaren Sail.

1

Amurrio Goikolarra
Auzoaren berroneratze integrala, 96 etxebizitza

2

Urduña: Landata eta Dolores Madaria auzoak osorik
berroneratzea

1.850.000 €

185.000 €

832.500 €

832.500 €
3.500.000 €

1.650.000 €

165.000 €

742.500 €

742.500 €

1
4. ARDATZA GUZTIRA: 3.500.000 €
5. Ardatza
Azpiegiturak eta
mugikortasun
iraunkorra

A8. Ingurumena
EJ
eta Mugikortasun
Ingurumen Sail.
Jasangarria

1

Nerbioiko Parke Linealaren garapena

2
3

2.090.589 €

251.134 €

1.214.455 €

625.000 €

Bide berdeen sarea zabaltzea

481.565 €

137.590 €

343.975 €

-

Mugikortasun iraunkorra bultzatzeko azpiegiturak

427.846 €

44.716 €

383.130 €

-

3.000.000 €

5. ARDATZA GUZTIRA: 3.000.000 €
6. Ardatza
Eskualdeko ikuspegi
estrategikoa

Eskualdeko
ikuspegi
estrategikoa

Erakunde artekoa

1

Eskualdeko Plan Estrategikorako Talde Eragilea

GUZTIRA

-

24.000.000 €

-

-

-

6.000.000 € 15.800.000 € 2.200.000 24.000.000 €
€
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