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1. SOZIO-EKONOMIAKO DIAGNOSIA. 

LABURPENA.  
 

 

1.1 Irungo eredu sozio-ekonomikoari buruzko 
hausnarketak, iraunkortasunaren 

ikuspegitik 
 

 

OSO DEMOGRAFIA-DINAMIKA POSITIBOA 

 

• Azken lau urteetan, kopuru absolutuei dagokienez, Irun aurreko 

hogei urteetan bezain beste hazi da ia, eta, dagoeneko, 60.000 

biztanleko kopurua gainditu du. 

 

Hori dela-eta, Irun izan da, Hondarribiarekin eta Zarautzekin batera, 2000-

2004 aldian, biztanlerian hazkunderik handiena izan duen 10.000 biztanletik 

gorako udalerria, Gipuzkoan. 

 

Auzoz auzo aztertuz gero, biztanleria gehien udalerriaren iparraldeko eremuan 

dago; zehazki, Elitxu-Lapitze, Anaka eta Artia auzoetan daude biztanle 

gehien.  

 

• Irungo biztanleria, gero eta zaharrago. 

 

Biztanleria-egituraren ikuspegitik, azken 25 urteetan, 65 urtetik gorako 

biztanleria bikoiztu egin da, eta 19 urtetik beherakoa, berriz, erdira jaitsi da. 

Beraz, nabaria da biztanleria zahartzen ari dela. Hain zuzen, Irunen, 59 

urtetik gorako ia 13.000 pertsona daude, eta horiek Irungo biztanleria 

osoaren %21,7 osatzen dute. Talde horretako %42,8 gizonezkoak dira eta 

%57,2 emakumezkoak; zehazki, emakumezkoen taldea gizonezkoena baino 

handiagoa da, biztanleria osoaren adin-talde guztietan.  

 

• Auzotik auzora biztanleria berdin banaturik ez. 

 

Biztanleria Erroldatik ateratako datuetan oinarrituz, Irungo hirigunean 

zahartze-dinamika apur bat nabari dela esan liteke, eta, aldi berean, hiri-

inguruetan dauden auzoetan, biztanleriaren eta egoiliar berrien kopurua 

goraka doa; auzo horietan, hain zuzen, gero eta etxebizitza berri gehiago 

eraikitzen ari dira. Zehazki, Bentak, Anaka eta Artia auzoetan, joera positiboa 

da, eta, bien bitartean, Pinudin, Meakan, Alde Zaharrean eta Elitxu-Lapitzen, 

biztanleria galtzen eta zahartzen ari da; hain zuzen, azken leku horietan bizi 
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da 65 urtetik gorako pertsona gehien, Erroldaren arabera. Bereziki, Alde 

Zaharrari dagokionez, Irunvik gizarteari eta hirigintzari buruzko azterketa bat 

egin zuen, udalerriko eremu hori BIA (Birgaitze Integratuko Area) izenda 

zezaten. Azterketa horren arabera, biztanleria-dinamika positiboagoa da 

Erroldako datuek adierazten dutena baino; izan ere, azterketa hori landa-

azterketa batean oinarritzen da. 

 

• Etorkin atzerritarrek bultzada handia biztanleria-hazkundeari 

 

Irungo biztanleria hazten ari da, eta horren arrazoiak hazkunde begetatibo 

positiboa eta, batez ere, etorkin atzerritarrek udalerriari emandako bultzada 

dira. Hain zuzen, Irungo etorkin-kopuruak erroldatutako biztanleria osoaren 

%4,5 ordezkatzen du. Kopuru hori dela-eta, Irun da bertako egoiliarren 

artean etorkinen ehuneko altuena duen udalerria, Gipuzkoan. 

 

Immigrazioak azken urteetan izandako bilakaera aztertuz gero, 2000-2004 

aldian, etorkin atzerritarren kopurua %184,6 hazi dela ikus dezakegu. 

 

Elitxu-Lapitze, Erdialdea, Artia eta San Migel auzoetan dago etorkin atzerritar 

gehien. Lau auzo horietan, Irunen bizi diren etorkinen erdia bizi da, gutxi 

gorabehera. 

 

 

IKASKETA-MAILA ONARGARRIA ETA EUSKARAREN ERABILERA BAXUA 

 

• Ikasketa-mailari dagokionez, biztanleriaren baldintzak asko 

hobetu dira azken urteetan.  

 

1981eko egoerarekin alderatuz, azken urteetan, biztanleriaren ikasketa-

mailaren baldintzak hobetu egin direla ikus daiteke; fenomeno hori, hain 

zuzen, hezkuntzaren hedapen orokorrak, ekonomia-garapenak eta gizartearen 

bilakaerak berak bultzatu dute. Hau da, gazteak lanean beranduago hasi 

direnez, hezkuntza-sistemaren barnean jarraitu dute, eta goi-mailako 

hezkuntzetako ikasleak ugaritu egin dira. 

 

• Hezkuntza-eskaera handia Haur Hezkuntza zikloan. 

 

Udalerriko hezkuntza-eskaerari dagokionez, azken datuak 99/00 ikasturteko 

datuekin alderatuz gero, haur-hezkuntzako eta HHEko matrikulazio-kopuruan 

igoera nabarmena izan dela ikus daiteke: +%22,7 eta +%75,8, hurrenez 

hurren. Era berean, bitarteko hezkuntza-mailetan (DBHn eta Batxilergoan) 

izandako ikasle-jaitsiera ere azpimarratu behar da. 
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Gertaera hori oso adierazgarria da, hezkuntza-ekipamenduen eskaintza gero 

eta ugariagoak diren biztanleria-beharretara egokitzeko premia kontuan 

hartuta. 

 

• Euskararen agerpen txikia Irunen 

 

Irunen euskaldunen ehunekoa askoz ere txikiagoa da Gipuzkoan baino; 

zehazki, biztanleriaren %32,4 dira euskaldunak. Gainera, Irungo 

biztanleriaren erdiak baino gehiagok (%52,9) soilik daki gaztelaniaz hitz 

egiten. 

 

Hori, gainera, 1981-2001 bitartean, euskara dakiten pertsonen kopurua igo 

egin dela kontuan hartuta. Zehazki, euskaldunen kopurua %13 hazi da orain 

dela 20 urtetik hona. Hala ere, Irungo euskara-erabilera oso txikia da, %5ek 

soilik erabiltzen du. 

 

Hezkuntza-eremuan euskara erabiltzeari dagokionez, Irungo gurasoek B eta D 

irakastereduen alde egiten dute, argi eta garbi. Hala ere, euskaraz gehien 

dakitenak adin txikikoak izan arren, talde horretan ez dirudi aurrera egin 

denik euskararen erabilerari dagokionez.  

 

Era berean, urtero, batez beste 1.000 herritarrek dihardu euskara ikasten, 

modu batean edo bestean. Hala ere, euskara ikasten ari diren helduentzako 

jarduera osagarrien eskaintzan ez da behar bezain egonkorra (euskara 

erabiltzera bideratuta daudenak). 

 

 

BIZTANLERIA LANDUNAREN HAZKUNDE GARRANTZITSUA, BAINA 

LANGABEZIA-TASA ALTUAK 

 

• Biztanleria egoiliarra eta landuna Gipuzkoan baino azkarrago 

ari da hazten; batez ere, zerbitzuen sektorean. 

 

Irungo biztanleria egoiliarra eta landuna 24.565 pertsonak osatzen zuten, 

2001ean. Kopuru horrek adierazten duenez, %38,1eko igoera gertatu zen 

1991n zegoen landunen kopuruarekiko; hau da, Gipuzkoako lurralde 

historikoan izandakoa (%24,1) baino askoz ere handiagoa. Igoera horrek, 

hain zuzen, zerikusi handia du biztanlerian gertatzen ari diren hazkundeekin.  

 

Sektoreen arabera banatuta, zerbitzuen sektorea zen nagusi 2001ean, eta 

%66,1eko agerpena zuen; atzetik, berriz, industria (%22,1) eta lehen 
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sektorea zituen (%1,1). Irunen, bestalde, honako beste elementu hauek ere 

azpimarratu behar dira: 

 

Biztanleria landun eta egoiliarraren bilakaerak zerbitzuen sektorera 

bideratutako joera orokorra erakusten du. Hain zuzen, 1996-2001 aldian, 

zerbitzuetan lan egiten zuten pertsonen ehunekoa ia lau puntu igo zen.  

 

Jarduera-mota bakoitzak udalerriko okupazioaren hazkunde orokorrari 

egindako ekarpena kontuan hartuz gero, ekarpenik handiena “merkataritza 

eta konponketa” jarduera-motak egiten duela ondoriozta daiteke; zehazki, 

1996-2001 aldian izandako hazkunde orokorraren %22,55. Era berean, 

“garraioa, biltegiratzea eta komunikazioa” azpisektorean lan egiten duen 

biztanleriak %12,2 zuen; Gipuzkoan, berriz, %5,9 zen, eta EAEn %6,6.  

 

• Irunen dago Gipuzkoako langabezia-tasa handiena. 

 

2005eko laugarren hiruhilekoan, 3.000 langabek zuten izena emanda, EINeko 

bulegoetan, eta langabezia-tasa %10,9koa zen, EAEkoa eta Gipuzkoakoa 

baino tasa altuagoa (%8,5 eta %7,6, hurrenez hurren). Tasa hori dela-eta, 

Irun da langabezia-tasa handiena duen Gipuzkoako udalerria. Hala ere, 

Irunen azken urteetan izan den biztanleria-hazkundea dela-eta, egungo 

langabezia-tasa %9 baino txikiagoa dela kalkulatzen da1.  

 

 

IRUN: PRODUKZIO-EGITURA DIBERTSIFIKATUA ETA ESKULANAREN 

ESKAINTZAILEA  

 

• Industria- eta eraikuntza-garapen garrantzitsua. 

 

Irunen, 453 industria-establezimendu daude, eta horiek 4.687 pertsonari 

ematen diote lana, guztira; establezimendu horietan, batez beste, 10,3 

langilek egiten dute lan. “Metalurgia eta metalezko produktuak” jarduerak 

ditu establezimendu eta enplegu gehien (119 eta 1.573, hurrenez hurren); 

zehazki, guztizkoaren %26,3 eta %33,6 ordezkatzen dute. Aipatutako 

jarduera horren atzetik, “era askotako manufakturak" eta "papera, edizioa eta 

arte grafikoak" jarduerak daude, eta horiek establezimendu guztien %11,9 

eta %11,7 osatzen dute. 

 

                                           
1  Bidasoa Bizirik agentziak egindako 2004ko sozio-ekonomiako memorian dauden datuak 

kontuan hartuta, jarduera-tasa %55,9an zegoen; tasa hori 2005eko laugarren hiruhilekoan EINen 
izena emanda zuten 3.000 pertsonekin lotuz gero, langabezia-tasa %8,9 izango litzateke.  
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Eraikuntzari dagokionez, Eustatek emandako datu batzuen arabera, 

eraikuntzako 1.066 establezimendu zeuden Irunen 2004an, eta, horietan, 

2.041 pertsonak egiten zuten lan. 

 

• Zerbitzuak sektorearen garapen garrantzitsua; bereziki, 

merkataritzan eta garraioa eta logistikan. 

 

Zerbitzuak sektoreari dagokionez, Irunen 4.619 establezimendu daude, eta 

horietan 15.137 langilek egiten dute lan, guztira; establezimendu horiek, 

bestalde, 3,3 langile dituzte, batez beste.  

 

“Merkataritza eta konponketa” jarduerak ditu establezimendu eta enplegu 

gehien (1.695 eta 4.396, hurrenez hurren); zehazki, guztizkoaren %36,7 eta 

%29 ordezkatzen dute. Aipatutako jarduera horren atzetik, “garraioa, 

biltegiratzea eta komunikazioak” eta “alokatzeak, higiezinak eta 

enpresentzako zerbitzuak" jarduerak daude, eta horiek establezimendu 

guztien %18,1 eta %18 osatzen dute. 

 

Udalerriko merkataritza-eskaintza, beraz, egokitzat jotzen da, eta, gainera, 

era guztietako establezimendu ugari daude. Hain zuzen, azalera handiko bi 

gune izateaz gain, Irunen merkataritzako establezimendu ugari daude, eta 

inguruko udalerrietan argi eta garbi behera doan arren, Irunen oraindik ere 

eusten zaio. Hala ere, iraunkortasunari dagokionez kezka sortzen duen 

faktore bat aipatu behar da: mugikortasuna. Irungo merkataritzak eta 

Txingudiko Merkataritza Parkeak erakargarritasun-ahalmen handia dute, eta, 

ondorioz, ibilgailuen mugimendu garrantzitsua eragiten dute, mugaren bi 

aldeetatik. 

 

• Turismoa erakartzeko ahalmena izan dezaketen baliabideak.  

 

Aspaldidanik, Irun turismo-erakargarritasuna duen hiritzat hartu da, Oiassoko 

Erromatar Museoaren etorkizuneko inaugurazioa, Ficoba erakustazokaren 

irekiera edo hiriko merkataritzan azken hilabeteetan gertatzen ari den 

handitzea dela-eta. Hiru baldintza horiek Irungo egitura «birplanteatzea» eta 

bisitariak erakartzeko gune bihurtzea eragin dute, beti pasadako hiritzat hartu 

izan baita. 

 

Aurrez aurkeztutako datuei jarraiki, Caixak urtero egiten duen Espainiako 

Ekonomia Urtekarian agertzen denaren arabera, 1.000 biztanletik gora 

dituzten inguruko herrien artean, Irunek du turismo-indize handiena; 

Hondarribiak soilik du indize hobea. 
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• Irun: Irungo landunen %60k udalerrian bertan egiten dute lan. 

 

Iraunkortasunaren ikuspegitik, garrantzi handia du galdera bikoitz honi 

erantzuteak: Non egiten du lan eta non bizi da Irunen bizi den eta lan egiten 

duen jendea? Hain zuzen, Irunen bizi diren 10 langiletik 6k udalerrian bertan 

egiten dute lan. Beraz, gutxi gorabehera 10.000 irundarrek Irundik kanpo 

egiten dute lan (biztanleria landunaren %40). Bestalde, Irunen bizi ez diren 

5.000 pertsona Irunera joaten da lan egitera; hau da, Irunen sortzen den 

enpleguaren %25 bertan bizi ez diren langileek betetzen dute. 

 

 

EKIPAMENDU-HORNIDURA ONARGARRIAK, BAINA BADIRA HUTSUNE 

BATZUK 

 

• Hezkuntza-hornidura gehiago behar adin txikienetan 

 

Irungo hezkuntza-ekipamenduen eskaintza hezkuntza ez unibertsitarioko 

etapa guztiak betetzen dituzten 26 ikastetxek osatzen dute. Era berean, 

Mondragon Unibertsitatearen zentroa gehitu beharko litzateke, Ducoureau 

Etxean dagoena.  

 

Hala ere, azken urteetan jaiotako haurren eskolatze-premiei erantzuteko 

Irunen dauden ikastetxeen bitartekoak nahiko justuak dira; izan ere, azken 

urteetako jaiotza-kopurua handiagoa da Irungo Lehen Hezkuntzako 

ikastetxeetan dagoen plaza-kopurua baino. Beraz, Irunen, maila bakoitzeko 

bizpahiru gela dituen ikastetxe bat egon beharko litzateke, gutxienez. 

 

• Espazioan eskaintza orekatu bat lortzeko eta kultura-

ekipamenduak eta -zerbitzuak herritarrengandik hurbil jartzeko 

premia 

 

Azken urteetan, Irungo kultura-ekipamenduak eta -zerbitzuak hobetu eta 

ugaritu egin dira. Hala ere, hobekuntzak gertatu arren, beharrezkoa da, alde 

batetik, zerbitzu horiek emateko baldintzak hobetzea, ekipamenduak eta 

kultura-zerbitzuak herritarrengana gehiago hurbildu ahal izateko; izan ere, 

auzoetan, auzo-elkarteak soilik daude. Eta bestetik, sozio-kulturako 

ekipamenduak defizitarioak diren eremuetako eskaintza indartzea lortu behar 

da (besteak beste, Elitxu-Lapitze eta Larreaundi, Artia, Anaka eta San Migel 

auzoetan). Era berean, aurreikusitako hirigintza-lanak eta horiek biztanlerian 

eragingo duten hazkundeak kalitatearen eta kopuruaren galera ekar dezakete, 

udalerrian pertsona bakoitzeko dagoen ekipamendu-eskaintzaren ikuspegitik; 

eta hori ere kontuan hartu behar da. 
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• Jarduera fisikoarekin lotutako zerbitzuen eskaintza bikaina, 

baina ekipamenduan urritasun batzuk dituena. 

 

Jarduera fisikoa egiten duten irundarren kopurua handitu nahian, Kiroletako 

Udal Patronatuak helburu hori lortzeko jarduera eta ekintza ugari bultzatzen 

dihardu, 2000. urtetik. Sasoian Proiektuan Patronatutik bultzatzen dituzten 

ekintza guztiak sartzen dira, eta, horren baitan, jarduera garrantzitsuak 

egiten hasi ziren; jarduera horien artean, honako hauek azpimarratu behar 

dira, beteak beste: jarduera fisikorako orientabide zerbitzua (SOAF), jarduera 

fisikoa egiteko ezohiko eremuak (bide-sare osasungarriak) edota 

departamenduen arteko lankidetza-protokoloak –gizarte zerbitzuekin 

(Gizarte-Sasoi programa), osasunarekin (Irun-Sasoi), hezkuntzarekin 

(ikastetxeetan esku hartzeko Ikas-Sasoi programa)–... 

 

Ekipamendu-eskaintzari dagokionez, berriz, kirola egiteko ekipamenduak 

nahiko urriak direla esan behar da, eta, gainera, Artaleku (ekipamendu 

nagusia) txiki geratzen ari da. 

 

• Gizarte-zerbitzuetarako hornidura publikoen hazkunde 

garrantzitsua eta plaza-defizitak pertsona helduentzako 

egoitzetan. 

 

Horri dagokionez, Gizarte Ongizate Departamenduaren gastua udal-

aurrekontu guztiaren %7,4 izan zen gutxi gorabehera, 2004. urtean; zenbaki 

absolutuak kontuan hartuta, 2000. urtean izandakoaren bikoitza zen. 

Zerbitzuz zerbitzu aztertuz, hirugarren adinarekin zuzenean lotuta daudenek 

departamenduaren gastu osoaren %53 hartzen dute. 

 

Gizarte-laguntzei dagokienez, GLLak jasotzen dituzten pertsonen %66,7 

emakumezkoak direla azpimarratu behar da, bai eta erkidegoz kanpoko 

etorkinek GLLen %22,3 eta 60 urtetik gorako adineko pertsonek GLLen 

%21,9 jasotzen dutela. 

Datuak kontuan hartuta, etorkin atzerritarren fenomenoa nahiz Irungo 

biztanleriaren zahartze-prozesuak xehetasunez aztertu behar direla 

pentsatzen da, horiek epe ertainera gizarte-laguntzetan igoera nabarmenak 

eragingo baitituzte.  

 

Bestalde, egoitza-plazen eskaintzan eta eskarian dagoen alde handia 

azpimarratu behar da, bereziki, mendekoak diren pertsonei dagokiena; arazo 

hori dela-eta, udalerriko itxaronzerrenda asko ari da luzatzen, eta, batez 

beste, 3 urte itxaron behar da. 
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• Etxebizitza-merkatuaren hedapen indartsua versus 

etxebizitzarako gizarte-laguntzak. 

 

1999ko HAPN-n etxebizitza ugari eraikitzea sustatu zen; batez beste, 5.600 

etxebizitza berri eraikitzea aurreikusi zen. Zehazki, 1999-2005 aldian, 

zehazki, eraikuntza-baimen ugari eman da; gutxi gorabehera, hiru mila 

baimen eman dituzte. Hau da, 8 urterako planaren (1999-2007) indarraldi 

osorako aurreikusitakoen erdia baino gehiago.  

 

Datuak kontuan hartuta, Irungo biztanleria hazten ari da azken urteetan, eta, 

era berean, etxebizitza-parkea ere hazten ari da, biztanleria-hazkundearen 

antzeko erritmoan eta azkarrago. Horregatik, baliteke hurrengo urteetan 

betetze-arazoak eta eremu berrien premia sortzea, bai eta etxebizitza-

prezioak gora egiten jarraitzea ere.  

 

Bestalde, ezin da ahaztu hainbat arrazoi direla-eta pertsona eta familia 

batzuek sostengu eta laguntzak behar izaten dituztela (unean unekoak nahiz 

aldian behingoak), beren etxean baldintza duinetan bizitzen jarraitu ahal 

izateko. Hain zuzen, Irungo Udalak ematen dituen Gizarte-behar Larrietarako 

Laguntzen %75 etxebizitza-gastuak ordaintzeko erabiltzen dira. Beraz, oso 

garrantzitsutzat jo da gizarte-laguntzako etxebizitzen politika indartsu bat 

aurrera eramatea, batez ere, alokairuarena. 
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1.2 Irungo egoera sozio-ekonomikoa, iraunkortasunaren ikuspegitik. Sintesia 
 

Biztanleriaren etengabeko hazkundea  

• Inguruko udalerri gehienetan ez bezala, Irungo biztanleriak gora egiten du, urtetik urtera.  

• Hain zuzen, 2001-2004 aldian, Irun azken hamar urteetan bezain beste hazi zen. 

• Hazkunde begetatibo positiboa. 

• Migrazio-saldoaren igoera (2002-2004 aldian, Irungo etorkin atzerritarren kopurua %62,3 hazi zen). 

Hazkunde aldakorra auzotik auzora 

• Auzotik auzora biztanleria berdin banaturik ez: udalerriko hirigunean zahartze-dinamika apur bat nabari da, eta, 

aldi berean, hiri-inguruetan dauden auzoetan, biztanleriaren eta egoiliar berrien kopurua goraka doa; auzo horietan, 

hain zuzen, gero eta etxebizitza berri gehiago eraikitzen ari dira.  

• Zehazki, Bentak, Anaka eta Artia auzoetan, joera positiboa da, eta, bien bitartean, Pinudin, Meakan, Alde Zaharrean eta 

Elitxu-Lapitzen, biztanleria galtzen eta zahartzen ari da etengabe; hain zuzen, azken leku horietan dago 65 urtetik 

gorako pertsona gehien, erroldaren arabera. 

• Zehazki, Bentak, Anaka eta Artia auzoetan, joera positiboa da, eta, bien bitartean, Alde Zaharrean, Behobian, Elitxu-

Lapitzen edo Erdialdean, biztanleak galtzen eta zahartzen ari dira, erroldaren arabera. 

Zahartze-zantzu argiak, Irungo biztanlerian 

• Azken 25 urteetan, 65 urtetik gorako biztanleria bikoiztu egin da, eta 19 urtetik beherakoa, berriz, erdira jaitsi da. 

• Erroldatik ateratako datuen arabera, Pinudi, Meaka, Alde Zaharra eta Elitxu-Lapitze auzoetan bizi dira adin gehien duten 

pertsonak. Alde Zaharrari dagokionez, Irunvik egindako azterketan ikusi da datu horiek ez direla bete-beteak; izan ere, 

egin den landa-azterketaren arabera, Alde Zaharreko batez besteko adina udalerri osokoa baino txikiagoa da. 
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Okupazioa versus langabezia 

• Biztanleria egoiliarra eta landuna %38,1 igo zen 1991-2001 aldian; igoera hori, hain zuzen, Gipuzkoan gertatutakoa 

(%24,1) baino askoz ere handiagoa izan zen. 

• Irun da langabezia-tasa altuena duen udalerria Gipuzkoa osoan (%10,9); tasa hori, gainera, EAEkoa eta 

Gipuzkoakoa baino altuagoa da (%8,5 eta %7,6, hurrenez hurren). Hala ere, azken urteetan izan den biztanleria-

hazkundea dela-eta, egungo langabezia-tasa %9 baino txikiagoa dela kalkulatu da. 

• Eskualdeko langabeen profila honako hau da: emakumezkoa, 30-39 urte bitarteko langabea, OHOko ikasketa-maila 

duena, manufaktura-industrian lan egindakoa, eta kualifikazio gabeko langileen taldekoa. 

Zerbitzuak, udalerriko ekonomia-jarduera nagusia 

• Udalerriko jarduera ekonomikoari dagokionez, zerbitzuak dira ugarienak, biztanleria egoiliarraren eta landunaren 

%66,1ek egiten baitute lan sektore horretan; atzetik, industria, eraikuntza eta lehen sektorea ditu (%22,1, %10,8 eta 

%1,1, hurrenez hurren).  

� Lehen sektorea moteltzen ari da pixkanaka eta hondar-jarduera bihurtzeko joera hartu du: profesional-kopurua 

gutxitzen ari da, eta, horrez gain, gero eta gehiago dira jarduera horietan aritzen diren langile mistoak; hau da, 

baserriko lana eta industriakoa edo zerbitzuetakoa uztartzen dituzte. 

� Industria, batez ere, metalurgian oinarritzen da, industrian sortzen diren enplegu guztien %32 jarduera-adar 

horretakoak baitira. 

� Eraikuntza-sektoreak indar eta garapen handia du, bizitegi-lurren eta ekonomia-jardueretarako lurren/azpiegituren 

hazkundea dela-eta. 

� Irunen, zerbitzuetan lan egiten duen biztanleria EAEkoa baino %4 handiagoa da; zehazki, logistikarekin eta 

garraioarekin lotutako jarduerak bereziki garrantzitsuak dira Irungo eta eskualdeko ekonomian. 

Merkataritza-sektoreak bi bide ditu hartuak 

• Merkataritza-indizearen arabera, Irunen 82 establezimendu daude 1000 biztanleko; kopuru hori Gipuzkoakoa baino askoz 

ere handiagoa da (%70,6). 

• Hiri-inguruetako merkataritza-azalera handiak aurrera egiten ari dira, baina hirigunean merkataritza-ehun zabalari eutsi 

zaio. 

Irun turismo-hiritzat birplanteatzea  
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• Egoitza-azpiegitura garrantzitsua. 

• Turismo-baliabide berriak (Oiassoko Erromatar Museoa, Ficobako erakustazoka, merkataritza-jarduera). 

Non egiten du lan eta non bizi da Irunen bizi den eta lan egiten duen jendea? 

• Irunen bizi diren 10 langiletik 6k udalerrian bertan egiten dute lan. Beraz, gutxi gorabehera 10.000 irundarrek Irundik kanpo egiten 

dute lan (biztanleria landunaren %40).  

• Bestalde, Irunen bizi ez diren 5.000 pertsona Irunera joaten da lan egitera; hau da, Irunen sortzen den enpleguaren %25 bertan bizi 

ez diren langileek betetzen dute. 

Argi-ilunak ekipamendu-horniduran 

• Ekipamendu-hornidura onargarria da. Hala ere: 

� 0-3 urte bitarteko haurrentzako plazei dagokienez, Irungo haur-eskoletan defizita dago; batez ere, etorkizunean eraikiko diren 

etxeak eta egungo jaiotze-tasa kontuan hartuta. 

� Sozio-kulturako ekipamenduen defizita dago Elitxu-Lapitze eta Larreaundi, Artia, Anaka eta San Migel auzoetan; defizit horrek, 

gainera, garrantzi handiagoa du Irungo auzo populatuenak direla eta biztanleria guztiaren ia erdia bertan bizi dela kontuan 

hartuta.  

� Defizita tokiko osasun-zentroei edo auzo-botikinei dagokienez; defizit hori, gainera, Herritarren Hautemate Inkestako emaitzekin 

berrestu da, inkestatutako herritarren %56,43k lehentasunezko ekintzatzat jo baitute. 

� Egoitza-plazen eskaintzaren eta eskaeraren artean alde handia dago, bereziki mendekotasuna duten pertsonei dagokienez; hori 

dela-eta, udalerriko itxaronzerrendak asko luzatu dira, eta, batez beste, 3 urtez itxaron behar da. 

� Irungo Udalak ematen dituen Gizarte-behar Larrietarako Laguntzen %75 etxebizitza-gastuak ordaintzeko erabiltzen da. Beraz, 

oso garrantzitsutzat jo da gizarte-laguntzako etxebizitzen politika indartsu bat aurrera eramatea, batez ere, alokairuarena. 

Ekonomia-jardueren inpaktu garrantzitsua udalerriko ingurumenean 

• Ekonomia-jarduerak nahiz herritarrak berak udalerriko ingurumen-kalitatean egiten ari diren presio handia nabaria da, nahiz eta 

ekintza eta neurri zuzentzaileak bultzatu. 

• Tokiko Agenda 21ek Irungo etorkizuneko garapen-ereduaz hausnartzeko elementutzat balio behar du. 



 

 

2. LURRALDE-

ANTOLAMENDUA. LABURPENA 
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2. LURRALDE-ANTOLAMENDUA. LABURPENA. 
 

 

2.1 Irungo lurralde-antolamenduari buruzko 

hausnarketak, iraunkortasunaren 
ikuspegitik 

 

 

IRUNGO HIRI-EREDUAREN ALDAKETA, TOKIKO PLANGINTZAREN 

ADIERAZLE 

 

 

− Plangintzari esker, bizitegi-eremua hobetu egin da  

 

Hiri-ereduan egindako aldaketak oso handiak izan dira XX. mendeko bigarren 

zatian, eta, egun ere, horrela jarraitzen dute. Aldaketek eragin nabarmena 

izan dute hiri-egituran, eta, era berean, hiri-eremuak ere hedapen handia izan 

du.  

 

Plangintza-prozesuek garrantzi handia izan dute, bereziki 1999ko Hiri 

Antolamendurako Plan Nagusiak; oro har, oso mesedegarritzat jo da 

bizitegien hiri-eremuari dagokionez (hau da, guztiok "hiritzat" hartzen 

duguna). Tresna horrek irizpide batzuk zituen abiapuntu (bereziki, bizitegien 

hiri-eremuaren hobekuntza kualitatiboan oinarrituak); hain zuzen, aurrez 

zeuden industria-instalazioak kanpoaldera lekualdatu nahi ziren, eta, horrez 

gain, hiri-ehuna osatu nahi zen, zeuden hutsuneak betez eta sarbide-arazoak 

konponduz. Trenbideak, ordea, konpondu gabeko zulo handia izaten jarraitzen 

du. Beste helburuetako bat hiriaren eta Txingudiko Badia natura-eremuaren 

arteko lotura berriro zehaztean oinarritzen zen, eta gai horretan ere asko 

aurreratu da. Autobideak muga subjektibo bat ezartzen zuen, eta, ondorioz, 

hiri-erabilerarako "jokalekutzat" autobidearen iparraldeko eremua gelditu zen.  

 

− Etxebizitza-dentsitateak udalerri trinkoa erakusten du, baina era 

askotako egoerak daude. Egin berri diren zenbait lanetan, 

dentsitate txikia izan da nagusi. 

 

Bizitegi-lurren erabilerari dagokionez, egungo irizpideek egokitzat jotzen dute 

(agian, aurreko irizpideei kontrajarriz) etxebizitza-dentsitate apur bat; hain 

zuzen, saturazio-arazorik eragin gabe, espazioa aurreztu eta zerbitzuen 

ekonomia eta eraginkortasuna lortu nahi da. Familia bakarreko etxebizitzekin 

okupatutako eremuak (edo dentsitate txikikoak) eta, beste muturrean, oso 

dentsitate handia dutenak ez datoz bat filosofia horrekin.  
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Horri dagokionez, Irunen poliki-poliki trinkotuz joan den eremu bat dago, eta 

hori, batez beste, hiri-dentsitate egokitzat har liteke, parametro horri jarraiki. 

Hala ere, desberdintasun handiak daude bere baitan; izan ere, saturazioa 

adierazten duten eremuak (erdiguneak eta hazkunde gehien gertatu zen 

garaian egindako auzoak) eta, kontrako aldean, dentsitate txikiko hiri-bilbeak 

daude. Hau da, gerra ondoren eta azken aldian eraikitakoak.  

 

Adierazle teorikotzat, 75 etxebizitza/hektareakoa izan daiteke parametro 

egokia; hala ere, horrek erreferentziatzat baino ez du balio, beste hainbat 

faktorek ere esku hartzen baitute. Aurreikusitako garapen nagusietan 

(esaterako, San Migel-Anaka eta Palmera-Montero eremuetan) horrelako 

estandarrei jarraitu zaie. Hala ere, ezarritako irizpidea baino dentsitate 

txikiagoa duten kasu nabarmen batzuk badaude, Erribera, Aranibar eta 

Puiana, esaterako; eremu horiek guztiek 30,6 etxebizitza/hektareako 

dentsitatea dute 31,51 hektareatan. Kopuru horiek erreferentziazkoak baino 

ez dira, esku hartzen duten faktoreak ugari baitira; hala ere, eredu bat 

markatzen dute. Dentsitate txikiek eskaera jakin bati erantzun diezaiokete 

eta, aldi berean, berriro ere oreka ezarri dezakete oso saturatuta dauden 

beste eremu batzuekin muga egiten duten guneetan; hala ere, premia 

nagusiei erantzuten ez dien eskaintza egiten dute, eta, gainera, epe luzera, 

beste eremu batzuk kolonizatzea eragin dezakete. Horri dagokionez, Lurralde 

Plan Partzialaren Aurrerakinean, dentsitate txikiko okupazioetarako egindako 

proposamenak (besteak beste, Ibarlan eta Olaberrian) ez datoz bat egungo 

iraunkortasun-irizpideekin, eta, gainera, orain arteko joera areagotzen dute. 



  

 

TXINGUDI 
Irun-Hondarribia 

   

 

AGENDA 21 TXINGUDI. DIAGNOSI-LABURPENA. IRUN 

Lurralde-antolamendua 19 

− Eraikuntzak eta etxebizitza-parkeak aurrera doaz, baina okupazioa 

txikia da 

  

Plangintza-kudeaketaren eraginez, etxebizitzak eraikitzeko 3.000 baimen 

eman dira, 1999tik; gainera, kontuan hartu da badirela eragiketa garrantzitsu 

batzuk , San Migelekoa esate baterako, (1.079 etxebizitza, aireportu-pista 

handitzeko aurreikuspenak direla-eta atzeratutakoak) epe laburrean aurrera 

egin dezaketenak.  

 

Baliteke etxebizitza-eraikuntzaren adierazleek eta, horien baitan, Babes 

Ofizialekoei edo Sozialei dagozkienek joera positiboa izatea premiei 

erantzuteari dagokionez; baina, erabileraren ikuspegitik, bilakaerak zeinu 

kezkagarriagoak adierazten ditu. Azken urteetan, biztanleria mantendu egin 

da edo hazkunde txiki bat izan du (2018. urterako ere, egungo ia 60.000 

biztanle aurreikusi dira); hala ere, etxebizitza-parkea izugarri handitu da, eta, 

ondorioz, okupazio-tasa jaitsi egin da. Zehazki, 2002an, 58.204 pertsonak 

24.013 etxebizitza erabiltzen zituzten (edo hutsik zituzten); aldiz, 2005. urte 

hasieran, biztanleria-hazkundearen kopurua eta etxebizitza berrien kopurua 

antzekoak izan dira (mila baino gehiago, bi kasuetan). Okupazio-indizeak, 

jada, oso txikiak dira; zehazki, 2,36 pertsona bizi dira etxebizitza bakoitzean. 

Irunen 25.191 etxebizitza daude, eta, horietatik, 5.000 etxebizitzatan, 

pertsona bakarra bizi da; beste 3.000 bat etxebizitza, aldiz, hutsik daude. 

 

 

ETXEBIZITZA- ETA OKUPAZIO-AURREIKUSPENAK 

 

− Etxebizitza gehiago egiteko eta okupazioa gutxitzeko 

aurreikuspenak, biztanleria egonkor mantenduz 

 

Egonkortu beharrean, adierazle horrek aurretik izandako joera berari eutsi dio 

aurreikuspenak egitean; esaterako, LPPren Aurrerakinean aipatutakoak. 

Dokumentu horretan, 2.018. urterako, egungoak baino 3.659 etxebizitza 

gehiago egiteko premia aurreikusi da, nahiz eta biztanleria-kopurua antzera 

mantendu; ordea, dokumentuaren beraren egoera dela-eta, erreferentziatzat 

baino ezin da hartu. Ondorioz, ratioa jaitsi egingo litzateke; zehazki, Irun 

osoan, 2,10 pertsona biziko lirateke etxebizitza bakoitzean. Etxebizitza-

parkearen ustiapen negatibo hori lurralde-plangintzan sartuta eta onartuta 

dago. Hain zuzen, plangintza horren helburu nagusia merkatuko eskariari 

erantzutea da, eta, horrez gain, diru-aberastasuna (BPGari dagokionez) eta 

udalerrietako finantzaketan laguntzen duten diru-sarrerak eskuratu nahi dira. 

Hala ere, kontuan hartu behar da merkatu hori ez dela bizileku-beharra 

asebetetzeko soilik, beste eskari batzuk ere aintzat hartzen ditu; besteak 
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beste, inbertsioa, bizitegi-parkearen hazkundea, betetze-arazoak eta eremu 

berrien beharra eragiten ari dena, bai eta prezioen igoera ere.  

 

 

BERDEGUNEAK ETA ESTANDARREN ESTALDURA-MAILA 

 

− Berdeguneetako eta bizilagun bakoitzeko estandarren plangintza-

aurreikuspenak oraindik ez dira bete, eta eremu nagusietako 

batzuk garatzeke daude 

 

Berdeguneei dagokienez, 1999ko Plan Nagusiko proposamenak oraindik ez 

dira gauzatu, neurri handi batean. Beraz, ez da lortu Lurzoruaren Legean 

zehaztutako estandarrak betetzea. Hainbat tipologia kontuan hartuta, 

estandarrek 5m2/biztanleko dentsitatea zehaztu dute sistema orokorreko 

berdeguneetarako; Irunen kasuan, ordea, ez da iritsi 3m2/biztanleko 

dentsitatera eta 13 bat hektareako defizita dago. Esku-hartze txikienak bai 

egin dira, baina hala ere, nagusienak oraindik egiteke daude; esaterako: 

Gain-Gainean (66.823 m2) eta Osinbiribil (100.952 m2). Azken horren 

atzerapena, hain zuzen, Txingudiko Zonaldeko Baliabide Naturalak Babesteko 

eta Antolatzeko Plan Berezian proposatutako tipologia eta irizpideak desberdin 

interpretatzeak eragin du. 

 

Eremu libreentzat eta egituratutako berdeguneentzat 152.258 m2 aurreikusi 

ziren HAPN-n, eta, horiei dagokienez, eremu gehienetan hasi dituzte lanak; 

zenbaitetan, ordea, partzialki soilik egin dira. 

 

 

− Berdeguneak herritarrengandik hurbil daude, baina elkarren 

artean ez dute behar besteko loturarik, ez eta kanpoko natura-

eremuekin ere 

 

Estandar desiragarrien arabera, ez dago behar beste berdegune, baina horrek 

ez dio herritarrek berdeguneetara joateko duten irisgarritasunari eragiten. 

2003an egindako inkestaren arabera, herritarren %50ek 5 minutu baino 

gutxiago behar dituzte euren bizilekutik halako eremuren batera iristeko. Hala 

ere, hiri-inguruko parkeen eskari zabala hauteman da; eremu horien funtzioa, 

besteak beste, honako hauek betetzen dute egun: bidegorriek, Plaiaundik, 

Jaitzubiak eta hainbat landa-eremuk (Olaberria, Ibarla eta Olakineta). 

 

Eremuetako tipologia anitza, azalera txikia eta HAPNko proposamenen 

garapen txikia direla-eta, hobekuntzarako aukera garrantzitsuak daude. 

Jarduketen urritasunaz gain, horien artean beharrezkoa den loturaren falta 
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hauteman da, bai eta horiek hiri-inguruko eremuekin duten loturaren falta 

ere. Hirigintzako eta hiri-ekologiako korronte berriak (“hiria naturalizatu” 

nahian eta hiri-eremuaren eta natura-ingurunearen arteko jauzi handirik 

gabeko igarobideak bultzatu nahian) hiri-plangintzan korridore berdeak 

jartzeko ari dira lanean; korridore horiek, hain zuzen, hiriko leku eta eremu 

berdeak lotzeko eta elkartzeko erabili nahi dira. 

 

 

− Lorezaintza ekologikoaren irizpideak aplikatuz egin daitezkeen 

hobekuntzak  

 

Aipatu beharreko beste alderdi bat berdeguneen diseinua da, ez baita 

lorezaintza-irizpideak kontuan hartuta egin. Aukeratutako espezieak, uraren 

eta ureztatze-sistemen premiak, landare-txandaketa edota erabilitako 

ongarriak eta ongailuak ez dira behar beste kontuan hartu. Diseinuan eta 

zaintzan jendeak duen parte-hartzea ere hobetu beharreko beste faktore bat 

da. 

 

 

LURRALDE-HEDAPENA ETA INDUSTRIA-LURREN DEFIZIT KRONIKOA 

 

Ekonomia-jardueretarako lurren okupazioari dagokionez, Irunen garrantzia 

adierazgarria duten hiru jarduera nagusi aipatu behar dira: industria, garraioa 

eta merkataritza; horietako bakoitzak aztarna berezia uzten du lurraldean 

 

− Industria kanpoaldera lekualdatu eta hazi egin da; bereziki, 

Ugalde-Jaitzubia erreken arroetan 

 

Ekonomia-sektoreen araberako azterketa zehatzago bat eginez, industriaren 

okupazio-ereduaren bilakaeran bada aztertu beharreko zenbait elementu. 

1999ko HAPNk bizitegi-eremuan emaitza onak lortu zituen, jarraikortasun 

ezak eta arazoak desagerraraziz, eta, ondorioz, industria-instalazioak hiri-

ingurura “zentrifugatu” dira. Poligonoak aldatu eta industria-eremu handi 

bihurtu dira; eremu handi horiek, hain zuzen, bide-azpiegituren hurbiltasuna 

bilatzen dute, N-1 errepidearen inguruan (Ugalde eta Jaitzubia erreken 

arroan). Industria-lurraldea espezializatu eta ordenatu egin da, eta, 

hobekuntza horren bitartez, poligono zaharkituak ere berritu egin dira 

(esaterako, Bentak). 

 

 

− Plangintzan aurreikusitako industria-lur zabala bizkor bete da eta, 

gainera, planeamenduaren indarraldia amaitu baino lehen 
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1999ko Plan Nagusia idazteko unean, jada 10 industria-eremu handi zeuden; 

horiek 85 hektareako azalera gordina eta 451.600 m2-ko sabai eraikigarria 

zuten, eta, bertan, 432 enpresa zeuden instalatuta. Txikiagoak ziren beste 

industria-eremuek azalera gordinaren 3,4 hektarea betetzen zituzten, eta 

14.240 m2-ko sabai eraikigarria zuten. Egun horiek guztiak okupatuta daude, 

edo, bestela, bizitegi bihurtu dira (Mendibil-Elgorriaga, Arbes-Palmera, 

Fosforera). Industria-eredu horrek leku berriak okupatu zituen, hirigunetik 

urrunago zeudenak, hain zuzen, eta, horien artean, pabiloi kolektiboetarako 

eta hainbat altueratako eremuak aipatu behar dira (Belaskoenea, Bentak 

eremuko industria, Letxunborroko Paotxa...). 

 

Eremu horiez gain, 1999ko Plan Nagusian garapen berriko hainbat industria-

gune aurreikusi zen; horiei, hain zuzen, beste ekimen batzuk gehitu zaizkie 

gerora. Oro har, 10 eremu horiei beste 80 hektareako azalera gordina 

gehituko zaie, eta 322.857 m2-ko sabai eraikigarria dute. Horien artean, 

sustapen publikokoak dira nagusi; besteak beste, honako eremu hauetakoak: 

Arretxe-Ugalde (19 hektareako azalera gordina), Oihanzabaleta (7,7 

hektarea), Araso iparraldea-Sasikoetxea (9,4 hektarea, eta horren zati bat 

tren-erabilerarako). Egun, okupazio-maila garrantzitsua da garatutako 

eremuetan, berehala bete egiten baitira. Garatu gabeko lurrak 

azpiegituretatik urrunago dauden eremuei dagozkie –esaterako, Epele eta 

Uruneri (horiek biak programatu gabeko lur urbanizagarritzat hartu ziren 

HAPN-n) eta Zaldunbordari (Hondarribiarekin partekatutako lur-erreserba)–; 

baina partzialki baita Eskortz-Txumarra eta Lertxunborro eremuei ere. Azalera 

handiena Araso iparraldeari dagokio, eta, bertan, oraindik ere zenbait 

alternatibaz hausnartzen ari dira. 

 

Beraz, dauden industria-lurrek nahiz aurreikusitakoek 157 hektareako azalera 

okupatzen dute, eta 726.494 m2-ko sabai eraikia edo eraikigarria dute. 

Garatu gabeko azalera edo librea, berriz, %20 baino gutxiago dela kalkula 

daiteke.  

 

 

− Industria-lur berrien bila  

 

Betetze-maila garrantzitsua kontuan hartuta, eta aipatutako eremu libre 

horretan aurreikusitako lanak amaitzeko, une honetan, eskaintza handitzeko 

lanean ari dira; horretarako, hain zuzen, poligono bat eraiki nahi dute Araso 

iparraldean. Bestalde, Olaberria-Bentak korridorean dauden alternatibei 

buruzko azterketak egiten hasi dira; besteak beste, ekonomia-jarduerak 

aurrera eramateko beste 100 hektarea aurreikusi dira (alternatibetako batean 



  

 

TXINGUDI 
Irun-Hondarribia 

   

 

AGENDA 21 TXINGUDI. DIAGNOSI-LABURPENA. IRUN 

Lurralde-antolamendua 23 

etxebizitza batzuk ere eraiki daitezke). Eremu horretan, 618,50 hektarea 

antolatzea aztertzen ari dira, eta lurraren udal-ondarea ezarri da, 

urbanizatzeko egokienak diren eremuak oinarri hartuta; hala ere, eztabaidatu 

beharreko proposamen bat da, eta, oraingoz ez du aurrera egin eta 

udalbatzak ere ez du bere egin.  

 

Dudarik gabe, azalera garrantzitsuak dira; XX. mendeko azken hamarkadatik, 

Irungo industria lur horiek okupatuz joan da edo okupatzea aurreikusi du. 

Horrela, industria sektorea garatu egin da, eta, garraioarekin batera, aduanak 

desagertzeak eragindako inpaktua erraz orekatu du. “Hiri” satelite berri horiek 

lurraldean utzi duten aztarna dela-eta, lehen landa-eremu ziren guneak 

(Bentak eta Anaka ingurukoak) azkar betetzen ari dira; izan ere, lur horiek 

udalerrian dauden egokienak dira, topografiari eta komunikazioari 

dagokionez. Hori dela-eta, garapen horrek etorkizuneko lur-aukerak amaitzea 

eragin dezakeela agerian gelditzen hasi da.  

 

 

− Udalerriaren kokapen estrategikoa dela-eta, Irunek lur-eskari 

handia erakartzen du, tokiko eskaera bera ere gaindituz, eta 

sortutako eskaintza guztia xurgatzen du  

 

Industria-lurren premien hazkunde indartsuaren faktoreen artean, bi faktore 

garrantzitsu azpimarratu behar dira: Irun udalerriaren kokapen estrategikoak 

duen erakarmen handia eta lur-erabileraren "hedapena".  

 

Lehenengo faktoreari dagokionez, azken urteetan industrian oro har izan den 

hedapen-mugimendua dela-eta, industria-lurren eskaera handia izan da; 

logistikan ere gauza bera gertatzen da. Eskaera horrek tokiko eremua ere 

gainditu egin du, eta, beraz, gai da eskaintza guztia bereganatzeko, bai egin 

ahal izan den eskaintza guztia, bai sustapen publikoko lurrak sortzeak 

erakargarri bihurtu duen eskaintza. Gainera, egun garatzen ari diren lurretan 

(Eskortza-Txumarran), merkataritza-azalerak eta garraioari (hotelak, 

gasolindegiak) edo beste era bateko merkataritzari (esaterako, labore bakarra 

lantzea) lotutako zerbitzuen azalerak ere sartu direla ikus daiteke. 

 

 

− Erabilitako azaleraren araberako enplegu-dentsitatea gero eta 

txikiagoa da egiten diren sustapenetan 

 

Bigarren faktoreari dagokionez, eta etxebizitzarekin gertatu den bezala, 

kontzentrazioa gero eta txikiagoa da, bai eraikitako azaleraren arabera 

neurtuta, bai enplegukako metro koadroen arabera neurtuta; beraz, lur-
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baliabidearen mugak ez dira kontuan hartu. 90eko hamarkadan, egin ziren 

ekimen publikoetan (besteak beste, Bentak eremuko industrialdean) enplegu 

bat lortu zen sabai eraikigarriaren 43,3 m2-ko; baina dentsitatea bikoiztu 

baino gehiago egin zen Oihanzabaletan (97,5 m2) eta Arretxe-Ugalden (78,3 

m2 pabilioi komunitarioetan eta 128,8 m2 independenteetan). Une honetan 

amaitzen ari diren azken lanean (Bentak eremuko kuartelak), enplegu 

bakoitzeko 144,5 m2-ko azalerara iritsi da. Faktore erabakigarrien artean, 

eragin berezia dute enpresen barne-alderdiekin lotutakoek (ekipamendu 

gehiago, merkataritza eta banaketa produkzioa baino gehiago bultzatzeko 

joera...); poligonoen eraikigarritasunak baino eragin handiagoa, hain zuzen. 

 

 

− Zeharka, baliteke enpleguaren dentsitate txiki hori eta lur 

eskuragarriak berehala betetze hori sustapen publikoaren eragina 

izatea, eta, ondorioz, lur-poltsarik ez izatea 

 

“Dentsitate txikiko industria” hori (batez ere, enplegu-dentsitate txikikoa), 

poligonoak bizkor betetzen eta, ondorioz, industria-lurren defizit kronikoa 

eragiten ari da; egoera hori, hain zuzen, lurra eskaintzeko moduak eta 

horretarako ezartzen diren helburuek bultza dezakete, zeharka. Enpresak 

soberakinak sortzen ari ziren unean, ekimen publikoko eta prezio oneko lurrak 

sortu ziren, eta, kasuren batean, baliteke joera horrek aktiboak inbertsiotzat 

hartzea eragin izana (hau da, etorkizunean izan daitezkeen premietarako). 

Bestalde, partzelen salmentak direla-eta, erabilera ez da hain trinkoa; 

salmenta-modalitate hori, hain zuzen, lehen ez zen egiten. Beste elementu 

bat salmenta-sistemaren erabilera izan daiteke; hau da, etorkizunean, 

jarduerari, erabilera-indarrari edo jabetza-mantenuari buruzko behar beste 

irizpide eman gabe saltzea. Horrek, beraz, inbertsioa eragingo luke. 

Urbanizatutako edo eraikitako lur guztia epe laburrera saltzea helburu nagusia 

izan daiteke erakunde sustatzailearentzat, horrela, jarritako funtsak 

berreskuratuko bailituzke. Faktore horien guztien egiazko eragina aztertzeko, 

beharrezkoa dirudi industria-lurren sustapen publikoaz arduratzen diren 

erakundeek hausnarketa sakonagoa egitea, hasierako ondorio edo zantzuak 

berresteko edo zuzentzeko. 

 

 

Industria-lur berriak sortzen direnean, antzeko dinamika batean sartzeko 

arriskua dago. Hedapenerako filosofia hori eta, sortutako eskaintzari 

erantzutearren merkatura jotzea, baina lur-erabileraren eraginkortasuna 

behar beste bereizi gabe jotzea merkatura ez lirateke kontuan hartu beharko 

Olaberria-Bentak eremuko planteamenduan; izan ere, Irunek jarduerak 

erakartzeko dituen geografia-baldintzak oinarri hartuta, eremu hori "aukeren 



  

 

TXINGUDI 
Irun-Hondarribia 

   

 

AGENDA 21 TXINGUDI. DIAGNOSI-LABURPENA. IRUN 

Lurralde-antolamendua 25 

eremutzat" hartzen zen (udalbatzak ez du antolamendua onartu). Hori 

gertatuko balitz, ekonomia-jardueretarako eremua sortzea erabakitzen den 

unetik beretik, jada ia beharrezkoa izango litzateke hurrengoa egiteko beste 

leku bat bilatzea. 

 

 

GARRAIO-SEKTOREA: LURRALDE-HEDAPEN AZKARRA 

 

− Garraioak Bidasoa eremua bete du, eta, jada, kokaleku berriak 

behar ditu, sektore hori garatzen jarraitu nahi bada 

 

Garraioarekin lotutako jardueren okupazio-ereduari dagokionez, 93ko 

Bidasoako Plan Estrategikoan zehaztutako orientazioak islatu dira, eta, egun, 

Irungo Garraio Gunea errealitate bihurtu da (Behobia inguruan dago 

hedatuta). Egun, hiru fase eginda daude dagoeneko; zehazki, azalera 

gordinaren 41 hektareako azalera gordina du eta 133.074 m2 eraiki dira. 

Orotara, 2.100 pertsonentzako enplegua aurreikusi da.  

 

Hiru faseen bilakaera kontuan hartuta, eta nahiz eta garapen osoari buruzko 

datuak eskura ez izan, hirugarren fasean, antza denez, aurrekotan baino 

estentsifikazio handiagoko eta balio erantsi gutxiagoko erabilera eman zaio 

lurrari (aparkalekuak). Hain zuzen, okupatzen dituen 26,3 hektareatan, 

enpresa- eta enplegu-kopuruak aurrekoak baino askoz ere txikiagoa dirudi; 

ordea, lur berrien aukerak mugatuak dira.  

 

Lurraldea dela-eta, ndustriaren kasurako aipatutako alderdi guztiek garraio-

enpresek okupatutako eremuetan ere balio dute. Gainera, enpresak, biltegiak 

eta ibilgailuak jartzeko lurrak okupatzeak sortutako eraginaz gain, garraio-

jarduerak eragin nabarmena du lurraldean ere (besteak beste, 

azpiegituretan), eta, beraz, industriaren eragina handitu egiten da.  

 

MERKATARITZA-SEKTOREAK BI BIDE DITU HARTUAK  

 

− Hiri-inguruetako merkataritza aurrera egiten ari da, baina 

hirigunean ere merkataritza-ehun zabala dago oraindik ere 

 

Merkataritza-jarduerarako lekuei dagokienez, jarraitu den ereduak hiri-

inguruko azalera handietan (Txingudi Merkataritza Parkea) nahiz hirigunean 

bertan (Mendibil Merkataritza Gunea, udal-azoka eta merkataritzako 

hirigintza-planak) bultzatu ditu lanak. Iraunkortasunaren ikuspegitik, azken 

horiek bultzatzea litzateke eredu egokiena; hau da, hiri-eremuei bizitza 

ematea, eta, horietan, erabiltzailearengandik oso hurbil dauden hainbat 



  

 

TXINGUDI 
Irun-Hondarribia 

   

 

AGENDA 21 TXINGUDI. DIAGNOSI-LABURPENA. IRUN 

Lurralde-antolamendua 26 

jarduera bultzatzea. Horrela, gainera, garraioa gutxituko litzateke. Irunen, 

merkataritza-sektoreko establezimendu ugari daude une honetan, beherako 

joerari aurre eginez, inguruko udalerrietan argi eta garbi behera doan arren. 

Dudarik gabe, merkataritza-hirigintzako jarduketak eta sektorearen beraren 

dinamismoa emaitza positiboak eragiten ari dira. 

 

Hala ere, iraunkortasunari dagokionez kezka sortzen duen faktore bat aipatu 

behar da; zehazki, mugikortasunak eragiten duena. Irungo merkataritzak eta 

Txingudi Merkataritza Parkeak erakargarritasun-ahalmen handia dute, eta, 

ondorioz, ibilgailuen mugimendu garrantzitsua eragiten dute, mugaren beste 

aldetik. Mugimendu horrek eragin handia du bide-azpiegituretan, eta, 

ondorioz, horiek handitzeko beharra eta lurralde-inpaktua ere eragiten ditu. 

 

 

URBANIZATZE-PROZESUAN, LUR-BALIABIDEAREN ERABILERAK 

IZANDAKO BILAKAERA OROKORRA 

 

− Artifizializatutako lurren azalera laukoiztu egin da 1965. urtetik 

 

Orain, interesgarria da Irungo lurraren erabileran izan den bilakaera 

kuantitatiboa eta pixkanaka garatu den urbanizazioa aztertzea; zertarako zen 

eta zertarakoe rabili den kontuan hartuz gero, aldea nabarmena da.  

 

Irungo lurraldearen okupazio-erritmoa aldatu egin da denborarekin; zehazki, 

1965. urtea inflexio-puntu bat izan zen. Urte hartatik aurrera, lur-kontsumoa 

oso azkarra izan da, eta ez du lotura handirik izan aurretik izandako 

hazkundearekin. Lurzoru urbanizatuaren hazkundeari buruzko ideia bat 

izateko, irudiak eta planoak alderatu dira, eta, ondorioztatu denez, 

artifizializatutako azalera laukoiztu egin da aurrez zegoenarekiko, azken 40 

urteetan. 

 

 

− Hazkundeak ez du planifikatutako lurralde-eremua gainditu, baina 

aurrez zeuden ia baliabide guztiak bizkor-bizkor bete ditu. 

Etorkizuna A-8 autobidearen hegoaldean bilatu behar da orain 

 

Etxebizitzak egitearen nahiz ekonomia-jarduerak garatzearen ondorioz, 

okupazioan hazkunde handia izan da, eta, jada, A-8 autobidearen iparraldeko 

ia eremu guztia bete da. Hori dela-eta, hiri-hazkunderako eremu berriak 

behar dira, landazabalaren inguruan; hau da, A-8 autobidearen iparraldean 

zeuden azken sektoreak okupatu eta lerro horren hegoalderantz hedatuz 

jarraitu beharko da, eta, jakina, horrek eragin nabarmenak ekarriko ditu 
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lurraldean. Besteak beste, Irungo hiri-eremua handitu eta zabaldu egingo da, 

eta, beraz, presio handiagoa eragingo du udalerriko ingurumen- eta bizi-

kalitatean; zehazki, landazabala izango da atzerapen gehien izango duen 

paisaia. Mugikortasun-premia handiagoak eta hiri-egituraren sakabanaketa 

apur bat eragingo ditu, eta, beraz, baita gizarte-egituraren disfuntzioak ere. 

 

Kopuru absolutuei eta kuantitatiboei dagokienez, hazkundeak ez du muga 

argirik –urbanizatzeko eta ekonomia-jarduerak eta bizitegi-guneak ezartzeko 

behar besteko edukiera duen lur-poltsa bai baitago–, baina iraunkortasunaren 

azterketa eta etorkizunari buruzko hausnarketa eginez gero, muga hori egon 

badago.  

 

 

BIDE-AZPIEGITURAK, HANDITZEKO ZAIN 

 

− Hiri-barneko bide-sarean egindako hobekuntzak hiri-egituraketa 

ere hobetu egin du. Hala ere, bide nagusi gehienetako jarduketak 

oraindik proiektuan daude 

 

1999ko Hiri Antolamendurako Plan Nagusian hiri-barneko bide-sare 

egituratzaileari dagokionez zehaztutako aurrerapenen ondorioz 

(Letxunborroko etorbidea, Euskal Herria etorbidea), hainbat hiri-ardatz lortu 

eta Kolon pasealekua arindu egin da; gainera, azken bide horren erakarpena 

handitu egin da, hiriari eta merkataritzari dagokionez. Barne-zirkulazioa 

(autobidean erdi-mailako ordainleku bat eraiki da) nahiz kanpoko joan-

etorriak Iparraldeko saihesbidetik (N-1) eta A-8 autobidetik, bideratzen dira. 

N-121-A errepidea, berriz, Nafarroarekin eta Ebrorekin komunikatzeko 

ardatza da. 

 

Aipatu berri diren azpiegitura horietan, handitze-lanak aztertzen edo egiten 

ari dira, bakoitza bere garapen-mailan. Hain zuzen, A-8 autobidean, norabide 

bakoitzeko hiru errai jartzen ari dira, une honetan; aldiz, N-1 eta N-121-A 

errepideetan, asmoak epe luzeagorako dira.  

 

N-1 errepidearen kasuan, aldaketak Irundik pasatzen den ibilbide guztian 

egitea aurreikusi da, baina atzerapenak daude plataforma zabaltzea (norabide 

bakoitzean bi errai jarriz) eta tokiko sarearekin lotzeko biribilguneak jartzea 

aurreikusi den proiektuetan. Bestalde, Azken Portu-Behobia zatian lur gutxi 

dagoenez, arazoak eta oztopoak eragin ditzake Bidasoa ibaiaren ibilguan, 

leku-urritasuna dela-eta. 
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N-121-A errepideari dagokionez, 2005eko apirilean, ibilbidea aurkeztu da, eta, 

egungoaren antzekoa izan arren, lurraldean oztopoak eragingo ditu. 

 

 

TRENBIDE-AZPIEGITURAK ETA AZPIEGITURA INTERMODALAK, JAUZI 

KUALITATIBOA 

 

− Garraioarekin zerikusia duten azpiegiturak ezartzeko ekimen 

ugari, Jaizkibel Korridore Intermodala osatuz  

 

Orain arte, garraio-sektorearen bilakaera Behobia inguruko lurraldean 

gauzatu da; baina, orain, hainbat proposamen lantzen ari dira –batzuk beste 

batzuk baino aurreratuago daude-, eta aldaketa handiak eragin ditzakete 

egun ezagutzen dugun Bidasoa-Txingudi eskualdean. 

 

Pasaia-Irun ardatzean (eremu handiago baten baitan sartzen dena), hainbat 

forok bultzatuta (Pasaialdeko Erakunde-arteko Batzordeak, Jaizkibia SAk), 

zenbait jarduketaren zirriborroak egiten ari dira, hainbat arloko planetan 

(Garraioaren Sare Intermodalaren eta Logistikoaren Lurraldearen Arloko 

Planaren Aurrerakina eta Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana) eta 

eremu-planetan (Donostialdeko eta Bidasoa Behereko Lurralde Plan 

Partzialaren Aurrerakina eta Jarduketa Plan Integrala).  

 

Orain, Jaizkibelgo Korridore Intermodala deitzen zaion osotasun horren 

ezaugarri garrantzitsuenak trenbide-azpiegiturak eta Pasaiako portuaren 

kanpo-hedapena, logistika-plataformak eta bide-azpiegiturak sendotzeko 

lanak dira. 

 

Trenbide-sareari dagokionez, aurreikuspenak abiadura handiko euskal Y-

arekin (merkantziak nahiz bidaiariak garraiatuko dituena) daude lotuta, batez 

ere. Bestalde, geltoki intermodalak egiteko hiru proposamen daude: 

Euskomodala, Bentak auzotik Hendaiara doan egungo trenbide-eremuko 100 

hektarea eta Araso iparraldea (Araso iparraldea-Sasikoetxea poligonoaren 

baitan). Erakunde-arteko Batzordearen bilkurari buruzko informazioen 

arabera, bertan azken hori Lezora lekualdatzea erabaki zen; zehazki, 

Gaintxurizketa ingurura (Larramon). Euskomodal proiektua ezartzean, Irungo 

geltokiko merkantzia-mugimendua 6 aldiz handitzea aurreikusi da (12-14 

milioi tonara iritsiz), eta trenen arteko eta trenen eta kamioien arteko 

aldaketak egin ahal izango dira bertan; hala ere, trena-trena aldaketak izango 

dira bere jarduera nagusi. Egoera hori, ordea, aldatu egingo da 2012. urtean, 

euskal “Y”-a eraikitzen dutenean. Euskotrenen intermodalari dagokionez, 

Pasaiako Portuarekiko duen funtzionaltasuna aipatu da; hain zuzen, Lezon 
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jarriko balitz, hurbilago egongo litzateke. Alternatiba horien eraginez, 

hasierako aukerak birplanteatu eta horien osagarritasunak bilatu dira. 

 

Logistika-plataformei dagokienez (ZAISAn daudenez gain), gaur egun 

Lanbarren eremuan eraikitzen ari direna (Oiartzun; 50 hektareako hedadura) 

eta Gaintxurizketan aurreikusitakoa aipatu behar dira. Sare Intermodalaren 

Lurraldearen Arloko Planaren Aurrerakinean, 100 hektareako plataforma 

intermodala aipatu da Bidasoarako (kokaleku zehatzik zehaztu gabe); gutxi 

gorabehera, Biriatu-inguruan eta Irun eta Hondarribia udalerrietan jarriko 

litzateke. Aurrerakin horretan, bestalde, logistika-jarduerak gauzatzeko 50 

hektareako eremua (ZAL) ere aipatu da, Pasaiako portuari laguntza emateko; 

hori, hain zuzen, Lezon, Pasaian, Oiartzunen eta Errenterian osatu beharko 

litzateke.  

 

Errepideei dagokienez, eremu horiek lotzea aurreikusi da, Lezo parean N-1 

errepidearen trazadura berri bat eginez; trazadura horrek lau errai izango 

lituzke, eta Irunera arte luzatuko litzateke. Lurralde Plan Partzialaren 

Aurrerakineko Eredu Alternatiboan ere (plan horren izapidetzea geldirik dago) 

A-8 autobidearen beste saihesbide bat proposatu da, A-8 autobidearen 

hegoaldetik; Irunen kasuan, Olaberrian kokatuko litzateke. A-8 autobidea, 

beraz, metropoliko ardatz banatzaile bihurtuko litzateke, garapen berriei 

lotua, gainera.  

 

 

− Aztergai diren ekintza-multzoaren bideragarritasunaren eta 

iraunkortasunaren inguruan zalantza ugari daude, eta lurraldean 

duten eragina erabakigarria da Irunerako 

 

Egun, ekintza-multzo horrek zalantza ugari sortzen ditu bideragarritasunari 

eta funtzionaltasunari dagokionez, eta, gainera, oraingoz ez dago 

ingurumenean eta lurraldean eragingo dituen ondorioen azterketarik. 

Dirudienez, aztertu diren alderdi nagusiak honako puntu hauetan oinarritzen 

dira: Pasaiako Portuaren kanpoko hedapena, Abiadura Handiko Trena 

merkantzia garraiatzeko erabiltzea edo ez eta, mugan, zirkulazio gehiegi dela-

eta sortzen diren arazoen konponketa (trenaren eta portuaren laguntzaz). 

Horiek guztiek, ordea, oraindik ez dute erantzun argirik: 

 

o Portuko Agintariek Pasaiako kanpoko portuaren Aurreproiektua egina dute, 

eta, bertan, proiektuaren ekonomia- eta ingurumen-bideragarritasuna 

justifikatzen da; horrez gain, ordea, badago beste txosten bat ere. 

Txosten hori Madrilgo Unibertsitate Politeknikoak egin du Gipuzkoako Foru 

Aldundiarentzat, eta, bertan, obra horren alderdi guztiak zalantzan jartzen 
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dira. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen 

Sailaren nahiz antolamendurako zenbait dokumenturen informazioa 

kontuan hartuta, eta, horrez gain, proiektu hori Europako Intereseko Toki 

batean jartzeko asmoa dagoela ikusita, proiektuak ingurumenean duen 

bideragarritasuna zalantzan jar daiteke. Sustapen Ministerioak 

(finantzaketaren arduradunak) obraren bideragarritasun teknikoa aztertu 

du, eta, une honetan, bideragarritasun ekonomikoa aztertzen ari da. 

 

o AHT merkantziak garraiatzeko erabiltzea edo ez eta hasiera batean egingo 

diren ibilbide-zatien lotura lantzen ari dira une honetan. Egindako beste 

zati batzuetan, tren hori ezin da horretarako erabili, bidaiarientzat baizik. 

Exekuzio-egutegia eta bitartekoak (fondoak) ere eztabaidatu beharreko 

beste alderdiak dira. 

 

o Bestalde, ez dago aurreikusitako geltoki intermodalei buruzko 

azterketarik, kamioi-zirkulazioa gutxituko dela adierazten duenik. Hain 

zuzen, hiru alternatibak hain desberdinak direnez, ideia behar beste 

sakondu gabe dagoela adieraz dezake. Merkantzia-zirkulazioan erakarri 

dezakeen hazkundeak nahiz gainerako azpiegitura logistikoek 

eragindakoak kontrakoa adieraz dezakete; hau da, bide-azpiegitura 

berrien beharra.  

 

Azpiegitura-multzo horrek guztiak Irunen izango duen eragina ez da ebaluatu, 

ez eta horrek zeharka eragingo duen lur-premia ere. Diagnosi hau egiteko 

unean, ez da behar besteko informazio aurkitu, eta, ondorioz, azterketa sakon 

bat behar dela uste da. Dirudienez, Pasaia-Irun ardatzerako lurralde-aukerak 

bidegurutze batean daude une honetan. 

 

 

LURRAREN OKUPAZIO OSOAREN AUKERAK, UDALAZ GAINDIKO 

PLANIFIKAZIOAREN ARABERA 

 

− Bidasoa-Txingudi, Oarsoaldera eta Donostialdera zabaldutako hiri-

eremurantz 

 

Eskualdeko baldintza fisikoek eta garapen sozio-ekonomiakoak  erabilgarritzat 

jota zegoen azaleraren gehienezko erabilera eragin dute. Hasiera batean, 

Donostialdeko eta Bidasoa Behereko funtzio-eremuaren hiri-bilakaera hirigune 

(Donostia, Irun, Errenteria, Hernani...) eta jarduera-gune (Pasaiako portua, 

muga) nagusien ingurura mugatu zen; poliki-poliki, ordea, komunikazio-

korridoreetan zehar hedatuz joan da. Topografiari dagokionez, inguru hori ez 

da Gipuzkoako gainerako eremuak bezain gogorra; horregatik, eremu 
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horretan egin berri diren garapenek haran-zuloko muga guztiak gainditu eta 

hiri-korridore erdi jarraitua osatu dute. Korridore horrek, hain zuzen, 

konurbazio-ezaugarriak ditu, kosta-ertzaren paralelo doan barne-lerroan. 

 

Hori dela-eta, Irun hiri jarraitu batean dago, eta, bertan, ez dira ondo 

bereizten Hondarribiko, Irungo eta Hendaiako mugak; gainera, hiri-bilbe hori 

Baionatik Donostiaraino heda daiteke. Antolamendu-dokumentuetako 

aurreikuspenetan, halaber, hirigunea hazteko eta integratzeko eredu hori 

indartu egin da, eta orain arte libre egon diren zirrikituak bete eta hiriguneak 

topografia txikiagoko eremuetara (batez ere, nekazaritza-lurretara) zabaldu 

dira. 

 

Udalaz gaindiko plangintza-dokumentuak EAEko Lurraldea Antolatzeko 

Artezpideak dira, eta horien baitan kokatzen da lurralde-bilakaera; esparru 

hori, hain zuzen, neurri txikiagoan hautematen da Donostialdeko eta Bidasoa 

Behereko Lurralde Plan Partzialean eta Lurraldearen Arloko Planetan 

(antolamendu-artezpideen mendean daudenak). Beste esparru- eta ahalmen-

maila batean, Baiona-Donostia Euro-hiriaren prozesuak bilakaera-ereduari 

buruzko beste ikuspegi oso bat ematen du. 

 

Plangintza horrez gain, beste ekimen batzuk sortzen ari dira, eta horiek, 

gainera, zehaztutako eremuak ere gainditu dituzte. Hain zuzen, Gipuzkoako 

Foru Aldundiko Lurralde Antolamendurako eta Sustapenerako 

Departamenduak sustatutako Jarduketa Plan Integralak (2006ko lehen 

hiruhilekorako aurreikusia) eta Lurralde Antolamenduari buruzko Eskema 

Gidatzaileak (2006ko otsailerako aurreikusia) ahalegina egin dute egun 

Jaizkibelgo Korridore Intermodala deitzen zaion eremuan aurreikusitako 

azpiegituren hainbat proposamen kontuan hartzeko. 

 

− Lurralde Plan Partzialaren Aurrerakinean, beste pauso bat eman 

da lurralde-okupazioari dagokionez, eta, bertan, bizitegi-dentsitate 

txikiak eta ekonomia-jarduerak eta azpiegiturak ezartzeko lur-

kontsumo handia bultzatu dira; dena den, horren izapidetzea 

geldirik dago une honetan 

 

Eskualdean duen garrantzia eta irismena dela-eta, LPPren Aurrerakina 

giltzarria izan daiteke (aurreko atalean aipatutakoak amaitu arte, behintzat); 

izan ere, horren izapidetzea geldirik egon arren, hainbat tresna eta forotan 

sortzen ari diren irizpideak biltzen dira bertan. Besteak beste, azpimarratu 

behar da aurreikuspenetan ageri dela lur asko kontsumituko dela, bai 

urbanizatzeko, bai azpiegiturekin okupatzeko. Donostialdea-Bidasoa Behereko 

LPPko Aurrerakinaren arabera, Irun da hazkunderik handiena aurreikusita 
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duen udalerrietako bat; izan ere, landazabal eremuan lur-poltsa handia dago. 

Horregatik, Irun lur-edukiera handiko gunetzat hartu da, bai eta inguruan 

sortzen diren premiak asetzen dituen gunetzat ere; hau da, tokiko, 

eskualdeko (Bidasoa Beherea) eta lurraldeko (Donostialdeko funtzio-eremua) 

premiak asetzen dituen gunetzat.  

 

Aurreikuspen horiek adierazten dutenez, lurraren okupazio-kultura hedakorra 

da, eta honako ezaugarri hauek ditu: bizitegi-dentsitate txikiak, ekonomia-

jardueren guneak eta azpiegitura-hierarkia osoa, merkantzia- eta bidaiari-

mugimenduan izandako hazkundeari erantzuten saiatzen dena. Hori dela-eta, 

lurraldearen lur-edukierak ez ditu bertan ezarri beharreko jarduerak 

baldintzatzen; hau da, lehenengo, jarduerak zehazten dira, eta, ondoren, 

horientzat lurraldean dagoen lekurik egokiena aurkitzen saiatzen da. 

Ekonomia-bilakaerak ez du desmaterializazioa eragin, ez horixe; aitzitik, lur-

baliabidearen kontsumoa nahiko hazi da. 

 

Xehetasun handiagoz aztertuz, LPPn zehaztutako bi ereduetan (funtzionala 

edo alternatiboa), lurralde-inpaktu handi samarra aurreikusi da errepide- eta 

trenbide-sarean, bai antolamenduari dagokionez, bai ingurumen-eraginari 

dagokionez. Biak alderatuz, eredu alternatiboak inpaktu handiagoa eragiten 

du lurraldean, jarduera nagusiak hegoaldera lekualdatzen baititu; inpaktu 

hori, zehazki, natura-eremuetan eta, orain arte, gutxien antropizatutako 

lurretan gertatzen da.  

 

Hausnarketa horiek, gainera, berretsi egiten dira antolamendu-dokumentuen 

arteko aurkakotasuna dela-eta; esaterako, LPPren eta Lurraldearen Arloko 

Planen artekoa. Hau da, zenbait dokumenturen arabera, eremu batzuek 

kontserbaziorako elementu garrantzitsuak dituzte; aldiz, beste dokumentu 

batzuen arabera, eremu urbanizagarriak dira, duten topografia dela-eta. Orain 

arte izandako esperientzia kontuan hartuz (salbuespen kasuak izan ezik), 

azken horiek nagusitzen dira. 

 

Gauza bera gertatzen da beste gai batzuekin ere; esaterako, azpiegiturekin. 

Autonomia-politikan, iraunkortasun-irizpideak arloko proposamenetan 

sartzeko lanean ari dira, baina egin beharreko bidea garrantzitsua, 

beharrezkoa eta zaila dela azpimarratu behar da. Obra publikoen eta 

garraioen politiken ikuskerari dagokionez, hausnarketa bat egin behar da; hau 

da, garraio- eta mugikortasun-arazoak konpontzeko, gero eta bide-

azpiegitura gehiago egitea egokia den edo ez hausnartu behar da. Orain arte, 

azpiegitura berriak eraikitzea epe laburrerako konponbidea izan da; izan ere, 

epe ertainera, berriro ere gainezka egiten dutela frogatu ahal izan da. 
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2.2 Irungo Lurralde Antolamendua, iraunkortasunaren ikuspegitik. Sintesia 
 

 

Irungo hiri-ereduaren aldaketa, tokiko plangintzaren adierazle 

• Plangintzari esker, bizitegi-eremua hobetu egin da  

• Etxebizitza-dentsitateak udalerri trinkoa erakusten du, baina era askotako egoerak daude. Egin berri diren lanetan, dentsitate txikia 

izan da nagusi. 

• Eraikuntzak eta etxebizitza-parkeak aurrera doaz, baina okupazioa txikia da 

Etxebizitza- eta okupazio-aurreikuspenak 

• Etxebizitza gehiago egiteko eta okupazioa gutxitzeko aurreikuspenak daude, biztanleria egonkor mantenduz 

Berdeguneak eta estandarren estaldura-maila 

• Berdeguneetako eta bizilagun bakoitzeko estandarren plangintza-aurreikuspenak oraindik ez dira bete, eta eremu nagusietako batzuk 

garatzeke daude 

• Berdeguneak herritarrengandik hurbil daude, baina elkarren artean ez dute behar besteko loturarik, ez eta kanpoko natura-eremuekin 

ere 

• Lorezaintza ekologikoaren irizpideak aplikatuz, hobekuntzak egin daitezke, bai eta kudeaketa optimizatu ere 

Lurralde-hedapena eta industria-lurren defizit kronikoa 

• Industria kanpoaldeko enklabeetara lekualdatu eta hazi egin da; bereziki, Ugalde-Jaitzubia erreken arroetan 

• Plangintzan aurreikusitako industria-lur zabala bizkor bete da, eta, gainera, indarraldia amaitu baino lehen 

• Industria-lur berrien bila  

• Udalerriaren kokapen estrategikoa dela-eta, Irunek lur-eskari handia erakartzen du, tokiko eskaera bera ere gaindituz, eta sortutako 

eskaintza guztia xurgatzen du  

• Erabilitako azaleraren araberako enplegu-dentsitatea gero eta txikiagoa da egiten diren sustapenetan 

• Baliteke enpleguaren dentsitate txikia eta lur eskuragarrien estaldura azkarra sustapen publikoaren eragina izatea, eta, ondorioz, lur-

poltsarik ez izatea 

Garraio-sektorea: lurralde-hedapen azkarra 
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• Garraioak Bidasoa eremua bete du, eta, jada, kokaleku berriak behar ditu, sektore hori garatzen jarraitu nahi bada 

Merkataritza-sektorea, bereiztutako bi lurralde-joerari eutsiz 

• Hiri-inguruetako merkataritza aurrera egiten ari da, baina hirigunean merkataritza-ehun zabalari eutsi zaio 

Urbanizatze-prozesuan, lur-baliabidearen erabilerak izandako bilakaera orokorra 

• Artifizializatutako lurren azalera laukoiztu egin da 1965. urtetik 

• Hazkundeak ez du planifikatutako lurralde-eremua gainditu, baina aurrez zeuden ia baliabide guztiak bizkor-bizkor bete ditu. 

Etorkizuna A-8 autobidearen hegoaldean bilatu behar da orain 

Bide-azpiegiturak, handitzeko zain 

• Hiri-barneko bide-sarean egindako hobekuntzak hiri-egituraketa ere hobetu egin du. Hala ere, bide nagusi gehienetako jarduketak 

oraindik proiektuan daude 

Trenbide-azpiegiturak eta azpiegitura intermodalak, jauzi kualitatibo bat 

• Garraioarekin zerikusia duten azpiegiturak ezartzeko ekimen ugari, Jaizkibel Korridore Intermodala osatuz  

• Aztergai diren ekintza-multzoaren bideragarritasunaren eta iraunkortasunaren inguruan zalantza ugari daude, eta horiek lurraldean 

duten eragina erabakigarria da Irunerako 

Lurraren okupazio osoaren aukerak, udalaz gaindiko lurralde-planifikazioaren arabera 

• Bidasoa-Txingudi, Oarsoaldera eta Donostialdera zabaldutako hiri-eremurantz 

• Lurralde Plan Partzialaren Aurrerakinean, beste pauso bat eman da lurralde-okupazioari dagokionez, eta, bertan, bizitegi-dentsitate 

txikiak eta ekonomia-jarduerak eta azpiegiturak ezartzeko lur-kontsumo handia bultzatu dira; dena den, horren izapidetzea geldirik 

dago une honetan 



 

 

3.  GARRAIOA ETA 

MUGIKORTASUNA 
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3. GARRAIOA ETA MUGIKORTASUNA 
 

 

3.1 Garraioari eta mugikortasunari buruzko 

hausnarketak, iraunkortasunaren 
ikuspegitik 

 

Mugikortasun iraunkorraren ikuspegitik, pertsonen mugikortasunaren 

azterketa eta salgaiena bereizi behar dira. 

 

Pertsonei dagokienez: 

 

• Kontuan izan behar da batetik bestera oinez dabiltzanen kopurua; izan 

ere, asko dira, %55, eta eremu publikoak desplazamendu-modu 

baterako edo besterako lehenesteko orduan, hori ere kontuan hartu 

behar da. 

• Udalerriak badu gabezia bat: bidegorri-sare lotua, batetik bestera 

mugitzeko benetako beste aukera bat eskaintzeko modukoa. Dena 

dela, badirudi 2006. urtean egoera asko alda daitekeela. 

• Gehienak lan-arrazoiengatik desplazatzen dira, %41 hain zuzen; 

desplazatzeko bigarren arrazoia aisialdia da, %27, eta, ondoren, 

erosketak, %18. Nahitaez mugitu behar izaten dutenen kasua hartuz 

gero, lana eta ikasketak sartzen dira multzo horretan, 

desplazamenduen %55ek osatzen dute kategoria hori. Horrek guztiak 

esan nahi du, egunero egiten diren desplazamenduen erdia baino 

gehiago errepikatu egiten direla; hau da, jatorri eta helmuga berekoak 

dira ia desplazamendu guztiak. 

• Udalerritik kanporako desplazamendu gehienak Donostiara egiten dira, 

eta batez ere lana da bertara joateko arrazoi nagusia, %53. 

• Autoak protagonista izaten jarraitzen du, eta, gainera, goranzko joera 

darama, motorizazio-kopurua ikusita: 2003. urtean, 100 biztanleko 39 

auto zeuden, eta 1996an, berriz, 34. Alderdi kualitatiboari dagokionez, 

autoak gero eta potentzia handiagokoak dira, eta mugikortasun ez 

hain iraunkorrak goranzko joera duela adierazten du; bestalde, auto 

bakoitzeko kontsumoak gora egin du, baita zaratak eta istripu-

arriskuak ere.  

• Gero eta gazteago motorizatzen dira, motoa da horren arrazoi nagusia. 

Horren eraginez, mugikortasunaren iraunkortasun-eskemetatik 

urruntzen ari dira gazteak, eta ibilgailu pribatua eskura izatea helburu 

bihurtzen ari da. Behin hori gertatuz gero, oso zaila da bestelako 

garraio-mota batzuetara jotzea. 
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• Garraio publikoaren eskaintza ezin hobea da: bi tren-enpresa, errepide 

bidezko hiru zerbitzu, hau da, bi hiriartekoak eta bat hiribarrukoa. 

• Hiribarruko garraio-eskaintzari buruzko iritzia ona da, baina hobea izan 

daiteke. Horretarako, sistemaren finantziazioa aztertu eta landu egin 

behar da. 

• Garraio publikoaren kudeaketarekin zerikusia duten gaiak aztertzea 

nahitaezkoa da; esate baterako, ordutegiak koordinatu, zerbitzu-

pilaketa gerta ez dadin. 

 

Bestalde, salgaien garraioari dagokionez, badira zenbait gai azpimarratu 

beharrekoak: 

 

• Salgaien garraio-jarduerak indar handia du tokiko errealitate 

sozioekonomikoan, beraz, gaiarekiko sentsibilizazio soziala oso handia 

da. 

• Salgaien trafikoa etengabe hazi da, eta hazkunde horren kopuru 

handiena errepideak hartu du bere gain, %71. 

• Kamioi-trafikoari buruzko datuak ikusita, gero eta premiazkoagoa da 

muga pasatzen duten kamioi-kopurua murrizteko lan egitea.  

• Hortaz, nahitaezkoa da lehenbailehen neurriak hartzea, bestelako 

garriao-motak indartzeko. 

• Abian dira N-121 A errepidea hobetzeko lanak, eta horrek Irungo 

udalerritik barrena kamioi astun gehiago pasatzea eragingo du, 

ibilbidea hobea izango baita. 

• Garraioaren Liburu Zuriak ezartzen dituen helburuak lortzeko, 

dagoeneko abian da hainbat proiektu intermodal, baina helburu 

horiexek lortzea ere nahikoa zaila da, eta litekeena da errepide bidezko 

salgaien trafikoa behar adina ez murriztea. 

 

Gainera, esku artean duzun azterketatik ateratako ondorioei esker, duela 

gutxi trafiko- eta aparkamendu-planen emaitzak aurkeztu dituzte. Orain arte 

aipatutako alderdiez gain —oinezkoentzako eremuen gaia, esate baterako—, 

nork bere autoa erabiltzeko joera, motorizazioaren bilkaera, aparkaleku-

arazoak, trafiko-dentsitate handiak edo auto-pilaketa, bestelako arazo 

batzuen seinale dira. Horien artean, nabarmentzeko modukoa da nork bere 

autoa erabiltzeko ohituraren genero-aldea, gizonezkoen artean handiagoa 

baita, eta batez ere adin-tarte jakin batean; ekonomia hirugarren sektore 

aldera bilakatu dela ere kontuan hartu behar da; eta baita familia gero eta 

txikiagoak izatea ere, kopuruari dagokionez.  
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3.2 Irungo Garraioa eta Mugikortasuna, iraunkortasunaren ikuspegitik. Sintesia 

 

Pertsonen mugikortasuna 

• Jende asko desplazatzen da oinez hiriaren barruan. (Desplazamenduen %55). 

• Bidegorri-sare osatu baten gabezia, alde batetik bestera mugitzeko beste modu bat izan zitekeena.  

• Egunero egiten diren desplazamenduen erdia baino gehiago errepikatu egiten dira; hau da, jatorri eta helmuga berekoak dira; beraz, 

planifika daitezke.  

• Donostia da Irundik desplazatzen direnen helmuga nagusia.  

• Autoaren erabilerak gora egiten jarraitzen du. Motorizazioa hazi egin da eta autoak potentzia handiagokoak dira, eta, ondorioz, 

mugikortasun ez hain iraunkorrerako joera nabarmena da.  

• Motorizazio-adina gero eta gazteagoa da.  

• Udalerriko zenbait zonalderen arteko komunikazioa ez da ona.  

• Garraio publikoaren eskaintza ona da.  

• Herritarrek garraio pubilkoarekiko iritzi ona dute.  

• Garraio publikoaren kudeaketarekin zerikusia duten gaiak lantzeko beharra.  

Salgaien mugikortasuna 

• Salgaien garraioak protagonismo handia du udalerriko eta eskualdeko ekonomian.  

• Salgaiaen garraioa etengabe hazten ari da. Nahitaezkoa da lehenbailehen neurriak hartzea, presazkoak, muga zeharkatzen duten 

kamioi-kopurua murrizteko.  

• N-121 errepidea hobetzeak Irungo udalerritik barrena kamioi astun gehiago pasatzea eragingo du.  

• Nahiz eta zenbait proiektu intermodal abian jarri, litekeena da errepide bidezko salgaien garraioa ez murriztea behar adina.  

 



 

 

 

 

4.  NATURA-INGURUNEA 
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4. NATURA-INGURUNEAREN DIAGNOSIA 
 

4.1 Irungo natura-inguruneari buruzko 

hausnarketak, iraunkortasunaren 
ikuspegitik 

 

 

BIODIBERTSITATEA ETA KONTSERBAZIO-FAKTOREAK 

 

- Ingurune fisikoak eraldaketa ikaragarriak islatzen ditu giza 

jardueren eraginez; esate baterako, urbanizazioak eta 

nekazaritza- eta basogintza-jarduerek eragindakoak. Padura eta 

landazabala dira gehien aldatu diren unitateak. Dena dela, horiek 

zaintze aldera eta berreskuratze aldera ahalegina egin behar 

delako kontzientzia pizten ari da. 

 

Udalerriak 4.193,3 Hektareako azalera du, eta lau unitate fisikotan banatzen 

da: mendia hegoaldean, padura iparraldean eta landazabala trantsizio-unitate 

gisa. Ibai-ibilguak lehen hiru unitate horien arteko lotura dira. Hiri-kokalekuak 

eta nekazaritza- eta basogintza-jarduerak dira habitatak eraldatzeko arrazoi 

nagusiak. 

► Padura, hiri-hedapenak gehien kaltetu duen unitatea da, eta modu 

naturalez (Bidasoako irlak) zein artifizialez (Plaiaundi) berreskuratu da. 

 

Ingurumen-kalte nagusiak paduran 

Ingurumen-  

kalteak 

PADURAN 

� Hiri-erabilera. Lurzoruak hartzeagatik, hondakin-urak zuzenean 

isurtzeagatik eta kontrolik gabeko zabortegiak egoteagatik galdu 

dira padura-zonaldeak. 

� Nekazaritza-erabilera. Nekazaritza-jarduera indartu egin da, eta 

biozidak erabili dira, txabolak eta negutegiak eraiki dira..., eta, 

ondorioz, biodibertsitateak eta paisaia-balioak galerak izan 

dituzte. 

� Aisialdi-erabilera. Isileko ehiztariak eta itsasontziak, bereziki 

sentikorrak diren zonaldeetan; esaterako, Irletan eta Plaiaundin. 

� Bestelako erabilerak. Kontrolik gabeko itsaski-bilketa, espezie 

exotikoen inbasioa 

Iturria: Inguru, S.L. 

 

► Landazabala, trantsizio-unitatea da, ingurumen- eta paisaia-balio 

handiak dituena (ondo kontserbatutako landaredia duten errekak, 
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espezie autoktonoko zenbait baso, Arasokogainakoa, esaterako); hiri- 

eta industria-erabilerak eta lehen sektoreko erabilerak batera egiten 

dira, eta paisaiak mosaiko-itxura hartu du. Nekazaritza-erabilerak 

eragindako inpaktuek (minden ondorioz sortzen den kutsadura...), baso-

erabilerak eragindakoek (espezie exotikoek hartzen dute lurzorua) eta 

bertan dauden azpiegiturek kaltetzen dute gehien gaur egun Irungo 

landazabala.  

 

Ingurumen-kalte nagusiak landazabalean. 

Ingurumen-  

kalteak  

LANDAZABALEA

N 

� Hiri-erabilera. Landazabaleko zonaldeko lurzoruak pixkanaka-

pixkanaka urbanizatzen ari dira (bizitegi-gune berriak, 

merkataritza-zentroak, denbora pasarako baratzeak eta 

txabolak, industrialdeak...). Habitat naturalak pixkanaka galtzea, 

paisaia kaltetzea eta unitateen isolamendu ekologikoa dakarte. 

� Abeltzaintza-erabilera. Mindak isurtzeak ibai-ibilguak kutsatzea 

eragiten du. 

� Baso-erabilera. Balio handien duten zonaldeen saturazioa, 

espezieen labore bakarra, mendi-bideetan eta zelaietan 

motordun ibilgailuak, kanpatzearen inpaktua (hondakinak 

eragiten dituzte), faunaren gaineko inpaktua, flora- eta fauna-

degradazioa... 

� Aisialdi-erabilera. Ehiza-jarduerak faunari eta bertan bizi direnen 

eta bisitarien lasaitasunari eragindako inpaktua. 

� Azpiegiturak. Udalerriko azpiegitura ia guztiak bertan daude 

(zabortegiak, errepideak eta trenbideak, linea elektrikoak, bete-

lanak, lurzoruaren egokitzapena...). Lorzuaren erabileraren 

inguruko kaltea eragiten dute, eta, beraz, ohiko erabilerei eta 

bertako habitatei. 

Iturria: Inguru, S.L. 

 

► Mendiaren zonaldea da hiri-hedapenak gutxien kaltetu duen unitatea; 

beraz, interes handiko fauna- eta flora-komunitateak kontserbatu ahal 

izan dira bertan. Sektore horretan, baso- eta abeltzaintza-erabilerak dira 

inpaktu handiena eragiten dutenak, Aiako Harriko Parke Naturalarekin 

zerikusia duen aisialdi-erabilerarekin batera. 
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Ingurumen-kalte nagusiak mendian. 

Ingurumen-  

kalteak 

MENDIAN 

� Abeltzaintza-erabilera. Abeltzaintzarako zonaldeak ez daude 

mugatuta eta abereak ez dituzte behar bezala gobernatzen. 

Gehiegizko larratzea dago, eta zuhaitzak birsortzea galarazten du 

batetik, eta gutxi ustiatutako larre-guneetan sastrakadi-inbasioa 

eragiten du bestetik. 

� Baso-erabilera. Basogintzaren produktibitate-ikuspegiak espezie 

bakar bateko masak sortzea eragiten du, beti berdinak; 

ustiapen-txanda laburrak ditu, eta masa heldu, egituratu eta 

anitzak sortzea galarazten du; ustiapenerako baso-soilketa eta 

bioziden erabilera. 

� Aisialdi-erabilera. Balio handien duten zonaldeen saturazioa, 

mendi-bideetan eta zelaietan motordun ibilgailuak, abentura-

kirolak, kanpatzearen inpaktua (hondakinak eragiten dituzte), 

faunaren gaineko inpaktua, flora- eta fauna-degradazioa... 

� Azpiegiturak. Linea elektrikoek, basoetako bidexkek, errepideek, 

ur-hartuneek... paisaiak kaltetzea eragiten dute, lurzorua eta 

landaredia degradatzea, fauna kaltetzea eta, zenbait zonaldetan, 

jende-saturazioa. 

Iturria: Inguru, S.L. 

 

► Ibai-ibilgu nagusiek eta erreka txiki ugari horiek guztiek korridore 

ekologiko funtzioa betetzen dute, eta unitateak lotzen dituzte. 

- Bidasoa ibaia da Irungo ibai-ibilgu nagusia, eta egoera 

ekologikoari dagokionez, hobera egin du (Zaisa I eta IIn 

errebirak lehenera ekarri dira...). 

- Endara errekaren egoera ekologikoa oso ona da, nahiz eta 

hornikuntzarako egiten diren ur-hartuneak antzematen diren 

emarian, Irungo ibai-adar nagusian gertatzen den bezala 

(Urtzan erreka).  

- Jaitzubiako errekaren egoera ekologikoa Bentak auzoan dagoen 

industrialdetik barrena pasatzen den zatian txarra da, 

isurketengatik, bideratze-lanengatik eta landaredi exotikoaren 

inbasioarengatik.  

- Gainerako ibai eta erreken kalitate ekologikoa iturburuan ona 

da, erriberako baso ederrak daude, landazabalean sartzen diren 

heinean galtzen direnak pixkanaka; basoaren ordez soroak jarri 

baitituzte. Hirigunean, errekak bideratuta daude eta jatorrizko 

erriberak ia erabat galduta daude. Ibai-ibilguek, azken zatian, 

ez dute korridore ekologikoaren funtzioa betetzen eta, ondorioz, 
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padura isolatu egin da beste unitateengandik. Aipatzeko 

modukoa da Artia kanalaren (Ibarrola erreka) erriberaren 

birsorkuntza, hirigunean bertan. Emariari dagokionez, Ibarrola 

errekak iturburuan (Sarjinola eta Arana adarrak) ur-hartuneak 

ditu Irustako zentralerako eta zonalde hori ere kaltetuta dago, 

hornidurarako ura lortzeko obrek eraginda. 

 

Ingurumen-kalte nagusiak ur-ibilguetan. 

Ingurumen-  

kalteak 

UR-

IBILGUETAN 

� Hiri-erabilera. Erriberak hartu dira haiek galdu arte, arrainak 

desagertu egin dira hondakin-urak, ur beltzak eta industriakoak 

isurtzeagatik eta hondakin solidoak isurtzeagatik. 

� Nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilera. Erriberako basoa kendu 

nekazaritzarako espazioak handitzeko, araztu gabeko hondakin-

uren isurketa, ongarriek eta pestizidek eragindako ur-kutsadura 

eta ibilguak estutu lurzoru aprobetxagarriaren azalera 

handitzeko. 

� Baso-erabilera. Baso-soilketek eta bestelako baso-jarduerek 

mendi-magalen higadura eragiten dute, eta, ondorioz, ura zikindu 

eta lurrez bete da. Erriberako basoak espezie exotikoko 

landaketekin ordezkatu dira. 

� Aisialdi-erabilera. Arrantzak arrain-populazioak gutxitzea eragin 

du. Halaber, uretako kirolek lasaitasunean eragiten dute eta 

errunaldietan ere bai 

� Azpiegiturak. Eragiten dituzten kalte nagusiak dira: ibilguen 

lurzorua hartu eta kutsatzaileak isuri (zabortegietako lixibiatuak, 

ibilgailuen erregaiak...). 

� Bestelakoak, auto-garbiketak eta ur-hartuneak, esaterako. 

Iturria: Inguru, S.L. 

 

Aipatzeko modukoa da Txingudiko badiako Saneamendu-plana abian 

jartzeak eragin duen hobekuntza badiako ur-kalitatean eta udalerriko 5 

errekatan, Txingudiko Zerbitzuak elkarteak egindako lana. 

 

► Hirigunea, asko hedatu den unitatea da beste unitateen kaltetan; hau 

da, padura, landazabala eta ibai-ibilguen kalterako, eta ondorioek 

lurralde osoari eragiten diote txarrerako. 

 

 

 

 



 

 

TXINGUDI 
Irun-Hondarribia 

 
    

 

AGENDA 21 TXINGUDI: DIAGNOSI-LABURPENA, IRUN 

Natura-ingurunea 45 

- Giza jardueren eraginez landaredi potentzialaren eraldaketa eta 

zenbait komunitateren galera, baina berreskuratzeko 

itxaropenarekin, irizpideak aldatu baitira 

 

Giza-jarduerarik izan ez balitz, hostozabalak, paduretako landaredia eta 

harkaitzetako landaredi berezia izango lirateke nagusi. Baina gaur egungo 

egoera oso bestelakoa da. Lurraldearen erdia zuhaitzez beteta dago, baina 

baso-laborantzak nagusi dira baso naturalen aldean; beraz, atzerriko 

espezieak autoktonoen aldean gehiago dira, eta intsinis pinuak azalera handia 

hartzen du (%42,8). 

► Landaredi autoktonoaren egoera: 

o Hostozabal naturalen basoak asko murriztu dira, batez ere 

pagadiena eta ameztiena.  

o Erriberako basoek banaketari eutsi diote, baina ez azalerari; 

azalera-murrizketa kezkagarria da eta orain ertzetan baino ez 

da geratzen, eta etenda ageri da. Artia errekaren bokalean eta 

duela gutxi egindako urbanizazioaren inguruan (Arretxe-

Ugalde) egindako jarduerek agerian uzten dute egoeraren 

larritasunaz jabetzen hasi garela; izan ere, landarediari eutsi 

diote edo berreskuratzeko ekintzak egin dituzte. 

o Padurako landaredia, duela urte batzuk egoera larria zen, 

berreskuratzea lortu da, azken urteotako birsortzeko jarduerei 

esker. Irletan, landaredia berez birsortu da, modu naturalean, 

nekazaritza-jarduerari utzi egin baitzitzaion. Plaiaundiko 

sektorean, ur gezetako padurak eta aintzirak berreskuratu egin 

dira, eta nabarmen hazi da udalerrian landaredi urtarra. 

o Harkaitzetako landaredia ez da asko aldatu, leku horietara 

joatea zaila delako eta ingurunea produktibitate eskasekoa 

delako. 

Baso-kudeaketarako irizpideak aldatzeak, padurak berreskuratzeak eta 

azkenaldian egindako obretan erriberak kontserbatzeak etorkizun 

itxaropentsua dugula iragartzen dute. Hari beretik jarraituta eta azalerari 

dagokionez, nabarmentzeko modukoa da berreskuratutako baso-masa 

naturala, bai udal-jabegoko azaleretan (egun, baso autoktonoak 

berreskuratzeak lehentasuna du landaketek eragiten dituzten etekin 

ekonomikoen aldean), bai partikularren lurzoruetan (azkar hazten diren 

konifero-landaketa gutxiago egiten da, egun etekin ekonomiko txikia ematen 

dutelako, beraz, landatzeari utzi diote eta berez birsortzen ari da baso 

atlantiarra). 
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- Habitat natural sentikorrenak kontserbatzea, mehatxatuta dauden 

flora-espezieak babesteko giltzarria 

Udalerrian dauden landaredi-espezieen artean gutxienez 14 Espezie 

Mehatxatuen EAEko Katalogoan ageri dira, eta horientzat mehatxu nagusia 

bizi diren habitatak galtzea edo degradatzea da. Mehatxatuta dagoen flora 

kontserbatzeko habitat sentikor-mota nagusiak padurak eta ur gezetako 

habitatak, otadi-txilardi eta larre-guneak, basoak eta harkaitzak dira. 

 

- Flora exotiko eta inbaditzaile-espezieak, espezie autoktonoekin 

lehiatzen direnak eta baztertzen dituztenak 

Irungo floran gizakiak ekarri dituen espezie exotikoak badira eta helburu 

desberdinekin ekarritakoak dira (basorako, nekazaritzarako, lorategirako...). 

Horien artean batzuk inbaditzaileak dira; hau da, gaitasun handia dute 

hedatzeko eta espezie autoktonoekin lehiatzen dira eta baztertu egiten 

dituzte; gero eta garrantzi handiagoa duen arazoa da eta alderdi guztietatik 

aurre egin beharrekoa.  

 

Aster squamatus Paspalum vaginatum 

Baccharis halimifolia Robinia pseudoacacia 

Buddleja davidii Raynutria japónica 

Cortaderia selloana Phytolacca officinalis 

Cyperus eragrostis Spartina alterniflora 

Paspalum dilatatum  

 

- Irunek fauna-aberastasun handia du, batzuk espezie 

mehatxatuak dira eta horiek kontserbatzeko nahitaezkoa da 

habitatak babestea 

 

Guztira, babestutako 132 espezie hauteman dira Irunen; Espezie 

Mehatxatuen EAEko katalogoan (CVEA) edo Europako Zuzentarauren batek 

(92/43 Habitat Zuzentaraua edo 79/409 Hegazti Zuzentaraua) babesten ditu. 
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Mehatxatutako espezieak, fauna-taldeka. Katalogoak eta Zuzentarauak. 

 
Espezie Mehatxatuen EAEko 

Katalogoa 
Habitat Zuzentaraua 

Hegazti 

Zuzenta

raua 

 GA K B IB 

II. 

eranskin

a 

IV. 

eranskin

a 

V. 

eranskin

a 

I. 

eranskin

a 

Arrainak  2 1  3    

Anfibioak  1    2 1  

Narrastiak    3  6   

Ugaztunak 3 3  3 5 1 2  

Ornogabea

k 

    6 1   

Hegaztiak 2 11 28 28    65 

GUZTIRA 5 17 29 34 14 10 3 65 

Iturria: Geuk egina, zenbait iturri abiapuntu hartuta 

 

Galzorian dauden espezieen artetik, baliteke bost, behintzat, gure herriko 

lurretan ere bizi izatea (Muturluze piriniarra, Ferra-saguzar mediterraniarra, 

Igaraba, Benarriz gorrizta eta Benarriz arrunta) eta 17 espezie Kaltebera. 

 

Padurak, baso naturalen habitatak, ibaiak eta erriberak, harkaitzak eta 

landazabaleko zonaldeak babestea nahitaezkoa da espezie mehatxatu horiek 

ez galtzeko. 
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Irungo espezie mehatxatuen habitatak eta haien kontserbazio-egoera 

ESPEZIEAK CVEA HABITATA 
KONTSERBAZIO-EGOERA ETA 

MEHATXUAK 

Benarriz gorrizta GA 

Benarriz arrunta GA 
Ur gezeko aintzirak 

Hiruarantza K Ur gaziak 

Apo lasterkaria K Ur gezeko putzuak 

Miru gorria K Ur gaziko aintzirak 

Txirritxo txikia K Legar-hobiak 

P
a
d
u
ra

 Partzialki berreskuratutako eta babestutako 

habitata. Kanpoko hirigintza-presioak, 

nekazaritza-erabilera eta espezie exotikoak, 

mehatxu nagusiak dira. 

Ferra-saguzar meditarraniarra GA 

Ferra-saguzar txikia K 

Muxar grisa K 

Miru gorria K 

Buztangorri argi K 

Antzandobi kaskagorri K 

Baso naturaleko 

habitatak 

Baso-jarduera intentsiboak, egur-mozketa eta 

bilketa, mehatxu nagusiak. 

Igaraba GA 

Muturluze piriniarra GA 

Bisoi europarra K 

Zarboa K 

Argi-oilarra  K 

Uhalde-enara K 

Ibai eta erreketako 

ibilguak eta erriberak 

Ibai eta erreka nagusien kontserbazio-egoera 

ona. Mehatxuak dira: ibilguak hartzea, 

kontrolik gabeko isurketek eragindako 

kutsadura, erriberako landarediaren galera... 

Saia K Harkaitzak 
Mehatxu txikiko habitatak. Jende gehiegi 

egoteak eragin diezaioke 

Altzandobi erregea K 

Mirotz urdina K 

Basoiloa K 

Landazabaleko zonaldeak 
Kaltetzen ari den habitata, lurzorua hartzea 

eta degradazioa dira mehatxuak. 

Iturria: Geuk egina  
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- Natura-interesa duten enklabeak  

 

Badira Irunen zenbait zonalde bai paisaia-bitxitasunagatik, bai landaredi-

komunitateengatik edo espezie mehatxatuen habitata izateagatik 

lehentasunezkotzat har daitezkeenak natura-interesa handia dutelako. 

 

Urdanibiako hariztia 

Tokiko komunitate klimazikoen aztarnak golf-zelaiko belardien artean, gune txikietan 

sakabanatuta. Haltzadien eta hariztien basoko hiru geruzak kontserbatu dira. Gainera, hegazti-

faunen komunitateak kontserbatzen ditu, ugariak eta katalogoetan zerrendatutakoak. 

Arasokogainako basoa 

Nahiz eta azalera txikikoa izan, Gaintxurizketan dagoen baso horrek baso-komunitate gaztea du 

berezko birsorkuntza-prozesuan; zuhaitz- eta zuhaixka-geruzen garapena ona da eta horien 

inguruko hegazti-fauna adierazgarria. Zenbait ibarbide estaltzen ditu eta ibiltzea gustuko 

dutenak eta naturazaleak asko joaten dira bertara; hala ere, natura-balioak kaltetzeko moduko 

higadura-prozesurik ez da gertatu. 

Belitzeko hariztia 

Zuhaitz motzeko multzoa, zulo eta babesgune asko ditu bertako faunarentzako; sakaneko 

bertako errekak aberastu egiten du. 

Meazuriko sakana – Enbidoko ur-jauzia 

Habitat anitzeko eta zuhaizti-mota askotako baso-zonaldea da, erreka asko dagoelako, harkaitz-

ebakidurak daudelako, hartxingadiak daudelako... Enbido-Aitzondoko ur-jauzia da 

nabarmentzeko modukoa, 125 metroko jauzia du eta Askaingaineko ebakiduran dago. 

Erlaitz – Pagogaina 

Aiako Harriko inguruetan dago; Erlaitz-Pagogainako zakardietako landarediak interes handiko 

flora-espezieak ditu; esate baterako, Daphne cneorum espeziea, guk dakigula Gipuzkoan 

bakarra, eta bestelako espezie batzuk, Arenaria montana, esaterako. 

Txingudiko padura-zatiak 

Honako hauek kontserbatzen dira padura gisa edo padura izateko berriro sor daitezkeenak: 

Bidasoako irlak (Hirunakale, Galera eta Santiagoaurrea), Oxinbiribil eta Plaiaundiko zonaldea. 

Horiek babestea eta kontserbatzea oso garrantzitsua da, oso bitxiak direlako —Gipuzkoako 

padura-zonalde garrantzitsuenak direlako— eta habitat horiek berebiziko garrantzia dutelako 

EAEn mehatxatuta dauden fauna- eta flora-espezie askorentzat. Beraz, funtzio ekologiko 

garrantzitsua betetzen dute zonaldean, hegazti urtarrentzat eta leku lohitsuetako hegaztientzat 

urtaroko migrazioan euskarri direlako. 

Bidasoako ibaiak eta terrazak 

Bidasoa ibaia EAEn izokinak dituen ibai bakarrenetako bat da, eta azken zatian erabat 

urbanizatuta badago ere (irlak eta Oxinbiribil izan ezik, oraingoz), zenbait terrazatako kalitate 

edafikoa oso ona da. Alunda eta Lastaolako terrazek, Natura 2000 Sarean zerrendatuta dauden 

espazioak, eta San Migelgo terrazak erriberako landaredia kontserbatzen dute zenbait zatitan, 

eta lurzoruaren kalitatea ona da. 

Endara erreka eta sakana 

Endara erreka, Bidasoaren adarra, Muturluze piriniarrarentzat Interes Bereziko Zonaldetzat 

hartuta dago Gipuzkoan, eta, horregatik, beharrezkoa da ezaugarri fisiko-kimikoen kalitatea eta 

ertzetako kalitatea kontserbatzea. Irungo hegoaldeko mugan higaduraren ondorioz sortutako 

sakanean larre-gune garrantzitsu bat dago, hostozabal autoktonoak berez birsortu direlako 

bertan, eta hegazti harrapari eta ugaztun harrapakari ugari daude.  

Hezegune txikiak eta zohikaztegiak 

Zohikaztegiak eta putzu txikiak mendigunean daude, larre-guneen inguruetan. Zohikaztegietan, 

interes handiko landaredi-espezie ugari daude; esaterako, Drosera intermedia eta Pinguicula 

lusitanica. Interes handiko hezeguneetako bestelako formazioak, espagnalak esaterako, Aiako 
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Harritik behera jaisten diren erreka askotako ertzetan daude.  

 

Ibarrola-Meakako eta Olaberriako ibarrak 

Ibarrolako erreka (Aiako Harriko Parke Naturaleko inguruetatik Irugurutzetatik barrena jaitsi eta 

Oxinbiribileko ekialdeko estuarioan isurtzen ditu urak) bi paraje horiek lotzeko korridore naturala 

da. Landaredi naturalaren zenbait zati eta paisaia-kalitate handia kontzerbatzen duen ibarra da, 

eta potentzialki paduren arteko eta Aiako Harriko mendietako korridore ekologikoetako bat da.  

 

Mendebaldetik ekialdera doan Olaberria errekak iparraldean muino txikien segida du (Elatzeta, 

Zubeltzu, Altamirako gaina), eta Bidasoa ibaiaren estuarioalderantz begiratzeko talaia zoragarri 

dira. Landa-paisaiako ibarra da, eta Plan Orokorrak berak jasotzen duenaren arabera, "nahiz eta 

zenbait nekazaritza- eta abeltzaintza-instalazio erdi industrial egon, lurzoruaren nekazaritza- eta 

abeltzaintza-ezaugarriak kontserba daitezke eta kontserbatu behar dira". 

Aiako Harriko gailurrak 

Udalerriko lekurik garaienean, hegoaldeko ertzean kokatuta eta Lesaka eta Oiartzun udalerriekin 

muga egiten duela, Aiako Harriko gailurrak daude. Granito-harkaitzetan flora oso bitxia bizi da, 

esate baterako, Petrocoptis pyrenaica; eta babestutako fauna-espezieak era badira bertan, 

Belatz handia, esaterako. 

 

 

 

 

Paraje horiek kontserbatzea ezinbesteko estrategia da azpiegiturez eta hiri-

lurrez gainezka dagoen Irun bezalako udalerri baten iraunkortasunerako, eta, 

10. PLANOA. Natura-interesa duten Irungo 

Txingudiko padurak 

Urdanibiako 
hariztia 

Arasokogainak
o basoa 

Bidasoa Ibaia 

Olaberria 
sakana 

Bidasoako 
terrazak 

Ibarrola 
sakana 

Belitzeko 
hariztia 

Endara erreka eta  
sakana 

Aiako harriko gailurrak 
Irturria: geuk egina 
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gainera, hiri-garapen berriak aurreikusten dituela. Plan Orokorraren arabera, 

"urbanizazio-prozesuak eragin ez dion Irungo lurzoru guztiek dituzte paisaia-, 

natura- eta ekologia balioak, eta horiek zaintzea merezi du". 

 

ARRISKU NATURALAK 

 

- Behealdeko eremuak eta zonalde basotsuak dira kalteberenak 

arrisku naturalekiko 

 

Urak hartzeko arrisku handien duten eremuak hauek dira, Larrialdietarako 

Udal Planaren arabera: 

• Txingudiko irlak (Galera, Santiagoaurrea, Hirukanale)  

• Plaiaundiko eta Oxinbiribilgo erriberak 

• Urdanibiako zonaldea 

• Aranibarzarko eremua 

• Olaberria ibaiaren eta Dunboa kanalaren zonaldea 

• Artia errekaren zonaldea 

• Pausuko zonaldea, Faisaien irlaren parean 

Eremu horietan ia guztietan hartu dira neurriak o hartzeko beharra adierazi da 

arriskuak murrizteko. Zebait zonalde espazio naturaltzat edo gune berdetzat 

hartu dira (Irlak, Plaiaundi, Oxinbiribil), beste batzuetan ibai-ibilguak egokitu 

edo lehenera ekarri dira (Artia), eta Urdanibian lanean hasteko proiektuak 

daude.  

 

Baso-soilketaren teknikek eta baso-landaketetan labore bakarra lantzeak 

lagundu egiten dute baso-suteen arriskua areagotzen Irunen. 

 

LURRALDE ANTOLAMENDURAKO NEURRI OROKORRETATIK 

ONDORIOZTATUTAKO ANTOLAMENDUA ETA BABESA 

 

- HAPOk Lurzoru Ez Urbanizagarriko erabilerak mugatu egiten ditu, 

baina babes-maila handienak ez ditu natura-intereseko zenbait 

enklabe barne hartzen 

 

Lurraldea antolatzeko udal-tresnak, 1999ko Hiri Antolamendurako Plan 

Orokorrak, 3.186,9 hektarea kalifikatu ditu Lurzoru Ez Urbanizagarri (lurzoru 

guztiaren %76): 

o % 33,3 Babes Bereziko Landa-lurzorua (REP) 

o %37,7 Landa- eta baso-lurzorua (RUFO) 

o %29 Landa-, Nekazaritza- eta Abeltzaintza-lurzorua eta 

Landazabala (RAC) 
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Ordemanedu horrek hiri-, industria- eta azpiegitura-erabileran zenbait muga 

ezartzen ditu, eta horietako batzuk ez dute inolako zentzurik. Muga horiek 

zorrotzagoak dira Babes Bereziko Landa-lurzoruan, eta askoz ere arinagoak 

Landa-, Nekazaritza-, Abeltzaintza-lurzoruetan eta Landazabalean. 

 

Babes Bereziko Landa-lurzoruak udal azaleraren %25 hartzen du. Azalera 

handia bada ere, natura-interes handiko zenbait enklabe ez ditu barne 

hartzen eta horiek babestea beharrezkotzat jotzen da, Txingudiko Ingurune 

Fisikoaren Azterketan (1983) jasoak ia gehienak, eta Plan Orokorra izeneko 

azterketa horretan oinarritzen da. 

Natura-intereseko guneen kalifikazioa 

Eremua Egungo kalifikazioa 

Urdanibiako hariztia Hiri-lurra (Gune Berdeak) 

Arasokogainako basoa 

Alunda eta Lastaolako terrazak* 
RAC 

Belitzeko basoa 

Endarako sakana 
RUFO 

*ertzak izan ezik, REP baitira 

Iturria: Geuk egina 

Urdanibiako hariztia Hiri-lurzoruan gune berdetzat hartuta badago ere, mota 

bertakotukoa da, landaredi-geruza guztiak ondo garatuak ditu eta fauna oso 

interesgarria du. 

 

RUFO sailkatutako zonaldeak kalifikazio hori izatea Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Mendiei Buruzko Foru Arauaren ondorio da; izan ere, Udal-jabegoko mendi 

guztiak Landa-, Baso-lurzoru izendatzea ezartzen du. Endarako hariztiari 

dagokionez, zaintza bermatuta dago, Aiako Harriko Parke Naturalaren 

barnean Erretserba-zonalde izendatuta baitago. 

 

- Berariazko babesik ez duen landa-lurzorua azpiegituren eta 

etorkizuneko hiri-hedapenaren euskarri 

 

Autopistatik hegoaldera dagoen lurzoru ia guztia Ez Urbanizagarri kalifikatuta 

dago, baina badira bi hiri-lur zati landa-lurzoruan Olaberria eta Ibarlako (edo 

Meaka) ibarretan, bizitegi-erabilera eta lehen sektoreko jarduerak elkarrekin 

egiten diren lekuak. 

 

Azpiegitura handienak, ia guztiak, landa-lurzoruan eraiki dira eta lurralde 

horren natura desitxuratu dute.  

 

Hirigintzak, industriak eta azpiegiturek hartzen duten espazioa handi daiteke 

epe ertainean. Irungo udalerrian zenbait eraikuntza ezartzea aurreikusita 

dago (abiadura handiko trenaren ibilbidea, autopista zabaltzeko obrak) baita 
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industria-lurzorua ere (Arasoko poligonoa, Olaberriako korridorea) 

landazabalean, hiri-lurzoruan ez dagoelako nahiko lekurik. 

 

Landa-ingurunerako jarraian aipatzen diren plan berezi hauek proposatzen 

dira: 

� Araso Iparra eremuko Industria-plan Partziala: Sasikoetxea 

inguruan kokatua, 28 hektarea hartzea aurreikusten da. 

Gaintxurizketako korridore ekologikoa egoteak, Arasokogainako 

basotik hurbil egoteak eta inguru horretan Okil Txikia bizi ahal 

izateak, eremu hori ingurumenarekiko zonalde sentikor bihurtzen 

dute.  

� Hirigintza-kalifikaziorako proiektua Olaberria-Bentako korridorean; 

aukera hori aztertzen ari dira. Landa-lurzoruaren erabilera erabat 

aldatzea ekarriko luke, eta ingurumenari inpaktu handia eragingo 

lioke (lurren mugimendua, ibai-ibilguak desbideratu beharra...). 

� Ibarrolako korridore berderako plan berezia: Irugurutzetaraino 

hartzen du bere baitan planak. Erreka lehenera ekarri nahi da; hau 

da, korridore egin berriz ere, hiri-eremuak ugaltzea eragotzita eta, 

horrela, Bidasoa ibaia eta Aiako Harriko Parke Naturala lotuko 

dituen burdinbide berdea eraiki. Ekintza hori Artiako kanalekoarekin 

batera egin beharrekoa da (erriberak lehenera ekarri). 

� Mokozorrotzeko plan berezia, ibarreko erabilerak antolatzeko eta 

zonalde degradatuenak lehenera ekartzeko. 

 

 

- Donostialdeko eta Bidasoa Behereko Lurralde Plan Partzialaren 

aurrerakinak azpiegitura handiak aurreikusten ditu Irunen, eta 

espazio naturalak indartzeko nahiarekin kontraesanean dago 

 

Udalerriaz gaindiko esparrutik datoz azpiegitura handiak jartzeko proiektuak, 

eta Lurralde Plan Partzialetan eta Lurraldearen Arlokako Planetan jasotzen 

dira.  

� Habiadura Handiko Trena: ibilbidea A-8 autopistarekiko paralelo doa, 

bidezubi garaietatik eta tuneletatik barrena. HAPOk aurreikusitako 

lurzoru-erretserban, zatirik gehiena Babes Bereziko Landa-lurzoru 

kalifikatuta dago, Estrategia-balio handikoa da eta Nekazaritza-

Basogintzaren LAPak Ingurumen Hobekuntza kategoria eman dio. 

Garraioarekin zerikusia duen erabileretarako lurzoruak ezartzea 

aurreikusten da. Autopistarekiko paralelo doan ibilbidea egiteak 

udalerria bereiztea ekarriko du, ingurumenaren eta hirigunearen 
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arteko hesi fisikoa aureagotu egingo bailitzateke; gainera, paduretako 

eta mendiko habitaten arteko lotura oztopatuko litzateke. 

� N-1 errepidea zabaldu: bitan banatu errepidea Gaintxurizketa parean. 

Hartzen duen lurzoruari dagokionez, inpaktu handiena Hondarribian 

gertatuko bada ere, Aiako Harria eta Jaizkibel arteko korridorea 

gehiago zatitzea eragiten du, toki horretan zenbait azpiegitura eraikiko 

baitira. 

� N-121-A errepidea zabaldu: Bidasoako zenbait terraza hartzea 

aurreikusten da. N-121-A errepidearen ibilbide berria ia gehienbat 

egungo ibilbide beretik barrena pasatzen da, baina badira 

salbuespenak: zenbait errepide-zatik mendia zeharkatzen dute 

(tunelez) eta beste batzuek Bidasoako terrazak hartzen dituzte 

partzialki, zehatz mehatz, Alunda, Lastaola eta San Migelgo terrazak, 

eta ibaiaren beraren erribera-zati batzuk ere bai; horiek guztiak Natura 

2000 Sarean sartuta daude. 

 

LPParen izapide-prozesua geldirik dago eta berriro idatzi behar izateak 

itxaropena ematen digu azkenean bestelako proposamenen bat onartzeko, 

ingurumenarekiko begirune gehiago izango duen beste bat onartzeko. 

 

 

- Lurraldearen Arloko Planek balorazio eta antolamendu nahikoa 

ezartzen dute, baina ez dira nahitaez lotesle antolamendurako 

beste neurri batzuetarako 

 

Atal horretan aztertzen diren LAPak lurzoru ez urbanizagarrian ezartzekoak 

dira, bestelako neurriek babestutako zonaldeak izan ezik eta ibaien eta 

erreken ertzetarako LAPak izan ezik, udalerriko ibai eta erreka guztiak barne 

hartzen dituena. Nahitaez lotesleak ez badira ere, jarraibideak kontuan izan 

behar dira udal-planak onartzerakoan. 

� Nekazaritza eta basogintza eta Natura Ingurunea Antolatzeko 

Lurraldearen Arloko Plana: kategoria hauek ezartzen ditu: “Estrategia-

balio handiko nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuak” (Olaberria eta 

Ibarrolako ibarretako behealdeko zonaldeak eta Bidasoa ibaiaren 

terrazak), “Trantsizioko landa-paisaia” (landazabaleko ibarretako 

erdialdeko zonaldeak), “Basoa” (Irungo landazabaleko gainerako 

zonaldea) eta Ingurumen-Hobekuntza (Mokozorrotz). 

Metodologiari dagokionez, LAP horren emaitzak bat datoz, xehetasun 

batzuk izan ezik: Dena dela, kontraesanak Donostialdeko eta Bidasoa 

Behereko LAPean eta udalerrian sortutako planetan sor daitezke. 
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Olaberriako ibarra eta Bidasoaren terrazak izan daitezke kasu horretan 

interferentzia-gune. 

� EAEko-Isurialde kantauriarreko ibaien eta erreken ertzak Antolatzeko 

Lurraldearen Arloko Plana: “Ondo Kontserbatutako Landaredia duten 

Ertzak” banatzen ditu eremutan: 

o Jaitzubiaren arroa Andrearriagako errekan, Olakiñetako errekan 

eta Malkorreko errekan, Urdiñegiko erreka; 

o Bidasoaren arroa, Mearkako errekan hainbat zati eta Bidasoa 

ibaiaren erriberako sektore bat. 

Irungo erreken egoera ikusita, banaketa hori egokitzat jo da; izan ere, 

Malkorreko, Urdiñegi eta Olakiñeta erreken errebiretako landaredia 

egoera onean dago gertuen dauden zatietan eta zonalde handi 

samarrean, eta ingurumena lehenera ekartzeko zatiak izan daitezke, 

eta horiek, era berean, Olaberriako korridorearen Industria-planaren 

jarduera-eremuaren barne daude. Ibarrola errekaren egoera ere ona 

da, ondo kontserbatutako landaredi-zati handia baitu.  

 

� EAE-ko Itsasertzeko Lurraldeko Arloko Plana: Irunen ezarriko den 

eremuak Bidasoaren erriberaren 500 metroko azalera hartzen du, 

itsasoratzen den lekutik “Minetako osina” deitutakoraino; baina 

antolamendua gainerako LAPekin eta espazio naturalak babesteko 

neurriekin koordinatuta dago. 

 

BABESTEKO NEURRIEK BERE GAIN HARTZEN DITUZTEN NATURA-

GUNEEN BERARIAZKO AZTERKETA 

 

Irungo udalerrian babestutako bi espazio natural daude: Aiako Harriko 

eremua eta Txingudiko padurak; hau da, udalerri osoaren %30. 

 

- Aiako Harria, Parke Natural eta LIC izendatua; baso naturalak 

nabarmen berreskuratu dira, baina birsorkuntza naturala lortzeko 

arazoak ditu 

 

Babestutako Aiako Harriko espazio naturalak 1.233,78 hektarea hartzen ditu; 

hau da, udalerriko azaleraren %29,4.  Udal-lurzoruan, lurzoru guztiaren erdia 

baino gehiago, baso autoktonoko masa-azalera handiak daude (%38,44), 

baina espezie exotikoko masa-azalera handiago da (%52,3). Espezie 

Mehatxatuen EAEko Katalogoan zerrendatuta dauden 29 fauna-espezie daude. 
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Espazio hori 1995. urteaz geroztik dago babestuta Parke Natural gisa, eta 

Natura 2000 Sarearen barne dago LIC kategoariarekin 2004. urteaz geroztik. 

Eremu horren azalera guztiak 5 udalerri eta 6.779 hektarea hartzen ditu. 

Baliabide Naturalen Antolamendurako Planaren (1995) eta Erabilera eta 

Kudeaketarako Plan Gidariaren (2002) bitartez antolatzen eta kudeatzen da; 

horiek Parke Naturaleko erabilerak egoki kudeatzeko eta arautzeko 

beharrezko tresnak ezartzen dituzte. 

 

Erabilerak honako hauek dira Aiako Harrian: 

� Baso-erabilera: tradizio handiko erabilera da Aiako Harrian, eta 

erabakigarria izan da espazio horretako paisaia eta ezaugarriak 

osatzeko. Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidaria (EKPG) onartu 

zenez geroztik, basoa kudeatzeko irizpideak aldatu egin ziren, baso 

autoktonoak zaintzeak eta berreskuratzeak lehentasuna baitu orain eta 

horretarako udalen zeregina funtsezkoa da. 

� Abeltzaintza-erabilera: Irungo Onura Publikoko Mendietan bazkatzen 

dute abereek, eta 293 LAUko (Azienda Larri Unitate) kargaren 

baliokideari dagokiona du. Abereak lurzoru osoan zehar aritzen dira 

bazkatzen, ez baitago larre-gunerako mugarik ezarrita. Animaliak baso 

autoktonoetan aritzeak zaildu egiten dute, eragotzi ez esatearren, 

birsorkuntza naturala. Abereak larre-guneetarako zonaldeetara 

mugatzea Larre-planean aurreikusita dago; agiria oraindik ez da 

onartu.  

Parke Naturaleko mendi publikoetako baso naturalak lehenera 

ekartzeko, baso- eta abeltzaintza-erabilerak kudeatzeko zenbait 

jarraibide zehaztu ziren. Horiek agiri honetan bilduta daude:“Aiako 

Harriko Parke Naturaleko Onura Publikoko Mendietako baso naturalak 

berreskuratzeko irizpideak”; agiria oraindik ez da onartu. Zenbait 

udaletxe irizpide horiek ezartzen ari badira ere, neurri horiek arinago 

jarriko dira abian aipatu ditugun agiriak onartzen direnean. 

� Ehiza-erabilera: Gipuzkoan kontrapasa-ehiza debekatuta dagoenez, 

pasa-garaia da garrantzitsuena espezie migratzaileak ehizatzeko. Aiako 

Harria Pirinioetako mendebaldeko korridore migratzailean kokatuta 

dago, eta penintsulan sartzeko hegazti askok zeharkatzen duten 

korridore naturala da, ehizatzea debekatuta dagoen babestutako 

espezieak barne. Ehizazaleek naturazaleei eragiten dizkieten 

enbarazuez gain (zarata, ehizarako material hondarrak...), bestelako 

inpaktuak ere sorrarazten dituzte, parkea antolatzeko eta kudeatzeko 

planek ezartzen dituzten arauak ez betetzeagatik, baita bestelako 

arazoak ere, hobeto kontrolatzea eragozten dutenak. 
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� Erabilera publikoa: 2004. urtean 42.427 erabiltzaile zenbatu ziren 

Irunen jende gehien ibiltzen den zonaldeetan. Hainbeste jende 

hurbiltzeak giza-presio handia eragiten du ingurumenean, jende 

gehiegi ere biltzen da zenbaitetan uda garaian. Erabilera publikoak 

berez eragiten dituen inpaktuez gain —belarra gehiegi zapaltzea, 

zonalde ahulenetako lurzorua degradatzea, zonalde jakinetan 

higadura-arazoak...—, debekatuta dauden erabilerek eragindakoak ere 

badira: baimenduta ez dauden motordun ibilgailuak erabilzeagatik 

sortutakoak, suak gaizki itzaltzeagatik gertatzen diren suteak, 

hondakin-isurketek eragindakoak...  

Badira hobetu beharreko alderdiak, esaterako, azalpenak ematen 

dituzten euskarri nahikoak jarri (ingurumena errespatatzeko, 

lehendabizi ezagutu egin behar da), eta asteburuetan ere zaintza-

zerbitzua izan; horiek, gainera, Aiako Harriko ingurunea hobeto 

ezagutzeko eta errespetatzeko baliagarriak izan daitezke. 

 

- Txingudiko padurak, aintzat hartzen den balioa dute, baina 

babeserako eremu ez homogeneoak ditu eta haien inguruak 

hirigintza-presio handiak ditu 

 

Babestutako bigarren espazio naturala Txingudiko padurak dauden eremua 

da; Iruni dagokionez, honako zonaldeak hartzen ditu: Plaiaundi, Bidasoako 

irlak, Alunda eta Lastaolako terrazak eta urbanizatuta ez dauden Bidasoa 

ibaiaren ertzak. Padurako espazio naturala hiri-kokalekuek hartu dute batik 

bat. Espazioa banatuta eta loturarik gabe ageri da, Bidasoa ibaiaren ibilbide 

guztian oztopo asko baitaude. Habitat horiek oso bitxiak direnez, eta flora- 

eta fauna-espezie askoren kontserbaziorako garrantzi handia dutenez —batez 

ere, hegaztientzat—, nahitaezkoa da zonalde horiek babestea, baita giza 

jarduerek eragiten dituzten inpaktuei aurre egiteko babes-neurriak hartzea 

ere. 

 

Espazio hori zenbait babes-neurriz babestuta dago, eta homogeneoak ez diren 

eremuak ditu.  
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Irunen Txingudiko paduretako zonaldeak babesteko neurriak eta mailak 

Babeserako neurriak Txingudiko 

Plan Berezia* 

Natura 2000 

Sarea 

Ramsar 

Ituna 

Babes-mailak 

EB GA BA LIC ZEPA 

Nazioartek

o 

garrantziko 

hezegunea

k 

Aiako 

Harria 

PN 

Plaiaundi  ����  ���� ���� ����  

Bidasoako irlak ����   ���� ���� ����  

Oxinbiribil  ���� ����     

Bidasoaren ertzak (Zaisa) ����  ���� ����    

Alunda eta Lastaolako ertzak ����   ����   ����** 

Alunda eta Lastaolako 

gainerako zatiak 
   ����   ����** 

Iturria: hainbat iturri 

*EB: Erabateko Babesa; BB: Babes Berezia; BA: Babes Arrunta. 

**Lastaolako terrazaren hegoaldeko sektorearen ertza eta barrualdea 

 

Babeserako neurri bat baino gehiago izateak babesteko konpromiso 

handiagoa izatea dakar, hasiera batean. Espazioei kalifikazio bat baino 

gehiago emanda, baimenduta dauden eta sustatzen diren erabileren 

ezaugarriak egokitzea lortu nahi da. Hasiera batean oso onuragarria diruen 

arren, badu eragozpenik: beren artean ez dira behar bezain koherenteak; 

arazoa, hein handi batean, Txingudiko Plan Bereziarekiko onarpen- eta 

akordio-prozesuari berari lepora daiteke, natura-interesa bakarrik ez zuten 

alderdiak hartu baitziren kontuan. 

 

Bestalde, neurri gehienek, Aiako Harria Parke Naturala izan ezik, espazio 

horien inguruko babes-zonaldeak ez dituzte zehazten. Espazio horien 

mugaraino bertaraino ari da hedatzen hiria eta azpiegiturak, eta babestutako 

zonaldeek gero eta txikiago geratzeko eta oraindik ere zatituago geratzeko 

arriskua dute. Dagoeneko dauzkagun oztopoek eragindako inpaktuak 

(trenbidea, linea elektrikoak, errepideak) gero eta handiagoak direla ere 

kontuan hartu behar da, berreskuratutako zonaldeetan fauna gehiago 

dagoelako eta beren arteko lotura handiagoa delako (esate baterako, 

Plaiaundi Jaitzubiarekin, eta Irlak beren artean). 
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- Legezko estaldura eskasa, Natura 2000 Sarean sartzearen 

ondorioz sortutako arautegia ez dagoelako osatua; eremua ez da 

udal planean islatzen  

 

Plan Bereziak ez ditu zenbait erabilera behar bezala arautzen; esate baterako, 

onura publikoko espazioetako ehiza, arrantza eta itsaski-bilketa. Beraz, 

nahitaezkoa da arautegiak lotzea, Natura 2000 Saretik eratorritako neurrien 

bidez, esaterako. Dena dela, Sare horretan dauden EAEko gainerako 

espazioetan gertatzen den bezala, oraindik ez daukagu dagokion Kudeaketa 

Plana; baina Txingudiri dagokionez, beharrezkoagoa da, ez baitu ez BNAPa, ez 

EKPGa, gainerako babestutako espazio naturalek dutena. 

 

Bestalde, Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiak ez ditu barne hartzen 

Natura 2000 Sarean dauden eremuen mugak, ezta daukan babesetik 

eratorritako antolamendua ere. Hori oso nabarmena da Alundako eta 

Lastaolako terrazetan (RAC direlako, ertzak izan ezik REP baitira), eta 

Zubimusu-Plaiaundiko zonaldean. LICaren edo ZEPAren Kudeaketa-Plana 

onartuz gero, lehentasuna izango du kalifikazioaren eta udal 

antolamenduaren aurrean. 

 

 

- Txingudiko zonaldeko Plan Berezian aurreikusita zeuden eta 

oraindik egin gabe dauden jarduera garrantzitsuak 

o Plaiaundi: Plaiaundiko Parke Ekologikoan dauden kirol-instalazioak 

dira Plan Berezia osatzeko geratzen den presa handien daukan 

gaietako bat. Presazkoa bada ere, oraindik bada instalazio bat non 

kokatuko den erabakitzear dagoena. Sektorea lehenera ekartzeko 

Europako Erkidegoak emandako dirulaguntzaren zati bat bueltatu 

egin da, egikaritzapen-epea bukatu delako. 

o Bidasoako irlak: Plan Berezian lurzorua eskuratzea eta hiru irlak 

lehenera ekartzea aurreikusita bazegoen ere, oraindik ez dago 

proiektu idatzirik, ezta egikaritzapen-eperik zehaztuta ere. 

Nekazaritza-jarduerari utzi zitzaionetik, bi irlatako padura-

landaredia berez birsortu da; irlei dagokienez, sektore txiki bat izan 

ezik, Itsaso eta lehorraren arteko Jabari Publikoko eremuan sartzen 

dira, duela gutxi Ingurumen Ministerioak egindako mugaketaren 

arabera. 

o Oxinbiribileko garapenari dagokionez, irizpide desberdinak dituzte 

Irungo Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta 

Ingurumen Sailak. Alde batetik, ur-amileko kanala eraikitzeko 

proposamena dago, trantsizio-eremurako gordeta zegoen espazioa 
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hartuko lukeena, eta, bestalde, Plan Bereziak Bidasoako irlak 

indargetzaile-zonalde gisa aurreikusten zituen eta hiri-parke 

erabilera eman nahi zion ia zonalde guztiari. Erabilera desberdinen 

bateragarritasunari buruzko interpretazio-aldeak daude, eta udal-

erakundeek eta Eusko Jaurlaritzak ez dute akordiorik lortu horren 

inguruan; izan ere, Eusko Jaurlaritzak kirol-instalazioa lekuz 

aldatzeko proposatzen duen tokia ez du egokitzat hartzen Udalak.  

 

 

BABESTUTAKO ESPAZIO NATURALEN ZATIKETA 

 

- Oztopo fisikoek eta kokalekuek natura-guneen isolamendua 

eragiten dute 

Habitaten eta basoetako bizidunen-populazioen zatiketa-prozesuak, natura-

ingurune guztira hedagarriak, Bidasoa Beherean babestutako natura-

inguruneetan ere hauteman dira. Natura-inguruneak isolatuta egoteak eta 

beren artean loturarik ez izateak biodibertsitate-irlak sortzea eragiten du, eta, 

ondorioz, espezie askoren populazioak ahultzen ari dira eta horien 

mugimendua eta hedapena mugatzen. Gainera, “ertz-efektua” areagotzen ari 

da, habitaten eta populazioen berezko garapena kaltetu dezaketen jarduerek 

perimetroan eragin handiagoa ekar dezaketelako (urbanizazioa, industria, 

azpiegiturak...). 

Faunaren isolamenduak eragiten duen arazoaren jakitun, duela gutxi “Euskal 

Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarea” izeneko azterketa egin 

da, 2005ean egin zuen IKT, S.A. enpresak Eusko Jaurlaritzarentzat. Bertan, 

Natura 2000 Sarearen barne dauden espazioetako baso-habitatak lotzea 

proposatzen da, eta Aiako Harria (LIC) eta Jaizkibel arteko lotura espazio-

nukleotzat hartzen dira. Gaintxurizketako gainatik barrena korridore 

ekologikoa proposatzen da bi horientzako.  

Jaizkibel-Aiako Harria korridore ekologikoa 

 

 

Iturria: IKT, “Euskal Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarea”. 2005 
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Korridore natural horretan eztabaida sor dezaketen tokiak hauteman dira, A-8 

autopista da nagusia, bi fauna-pasabide inbentariatu baitira. Halaber, 

Abiadura Handiko Trena dela eta, eztabaida gehiago sortuko direla 

aurreikusten da, Aiako Harriko (LIC) indargetze-zonaldeari ere eragingo 

baitio. 

 

Aurreikusita dauden azpiegituren artean, N-1 errepidea zabaltzea eta 

abiadura handiko trenaren ibilbidea eraikitzea dira korridorearentzat 

inpaktagarrienak. Trenaren ibilbidea tunelez egitea aurreikusten da, eta N-1 

errepidea zabaltzeko aztertu ziren aukeren artean lurrazalean egitea aukeratu 

da. Oraindik lanak hasi ez direnez, komenigarriagoa izango litzateke aukera 

hori aprobetxatzea eta azpiegitura horrek korridorean eragingo duen inpaktua 

arintzearren, tunel azpiko aukera hautatzea. 

 

- Aiako Harria eta paduren arteko korridore ekologiko posibleak 

Irungo udalerriaren barruan, bi espazio natural nagusiak (Aiako Harria eta 

Txingudiko padurak) ez daude lotuta, hirigunea eta azpiegiturak daudelako. 

Korridore Ekologikoen inguruko azterketaren arabera, ibai-ibilguak korridore 

funtzioa duten habitatak dira, baldin eta landarediaren eta uraren kalitatearen 

baldintzak onak badira.  

 

Irunen, hasiera batean funtzio hori bete dezaketen errekak hauek dira: 

o Jaitzubia erreka, nahiz eta zatietako baten egoera txarra izan (Bentetako 

auzoaren inguruan) 

o Ibarrola erreka, zati asko ditu egoera onean 

 

Egokiena, beraz, Ibarrola erreka dela dirudi. Izan ere, ibar horretan korridore 

bat sortzearen aldeko proposamenik bada, zonalde degradatuak 

berreskuratuta eta urbanizatuta dagoen eremua babestuta; Ibarrola errekako 

Plan Bereziak jasotzen du proposamen hori. 
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Natura 2000 Sarearen barnean dauden espazioen arteko korridore ekologiko posibleak 

eta interferentzia azpiegiturekin eta hiruguneekin 

 

Iturria: Geuk egina. 



 

 

TXINGUDI 
Irun-Hondarribia 

 
    

 

AGENDA 21 TXINGUDI: DIAGNOSI-LABURPENA, IRUN 

Natura-ingurunea 63 

4.2 Irungo natura-ingurunea eta biodibertsitatea, iraunkortasunaren 

ikuspegitik. Sintesia 
 

BIODIBERTSITATEA ETA KONTSERBAZIO-FAKTOREAK 

• Ingurune fisikoak eraldaketa ikaragarriak islatzen ditu giza jardueren eraginez; esate baterako, urbanizazioak eta nekazaritza- eta 

basogintza-jarduerek eragindakoak. Padura eta landazabala dira gehien aldatu diren unitateak. Nabari da horiek kontserbatzeko eta 

birsortzeko beharraz jabetzen hasi garela 

• Giza jardueren eraginez landaredi potentzialaren eraldaketa eta zenbait komunitateren galera, baina berreskuratzeko itxaropenarekin, 

irizpideak aldatu baitira 

• Habitat natural sentikorrenak kontserbatzea, mehatxatuta dauden flora-espezieak babesteko giltzarria 

• Flora exotiko eta inbaditzaile-espezieak, espezie autoktonoekin lehiatzen direnak eta baztertzen dituztenak 

• Irunek fauna-aberastasun handia du, batzuk espezie mehatxatuak dira eta horiek kontserbatzeko nahitaezkoa da habitatak babestea 

• Natura-interesa duten enklabeak 

o Urdanibiako hariztia 

o Arasokogainako basoa 

o Belitzeko hariztia 

o Meazuriko sakana - Enbidoko ur-jauzia 

o Erlaitz-Pagogaina 

o Txingudiko padurak 

o Bidasoako ibaiak eta terrazak 

o Endara erreka eta sakana 

o Hezegune txikiak eta zohikaztegiak 

o Ibarrolako eta Olaberriako ibarrak 

o Aiako Harriko gailurrak 

ARRISKU NATURALAK 

• Behealdeko eremuak eta zonalde basotsuak dira kalteberenak arrisku naturalekiko 
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LURRALDE ANTOLAMENDURAKO NEURRI OROKORRETATIK ONDORIOZTATUTAKO ANTOLAMENDUA ETA BABESA 

• HAPOk Lurzoru Ez Urbanizagarriko erabilerak mugatu egiten ditu, baina babes-maila handienak ez ditu natura-intereseko zenbait 

enklabe barne hartzen 

• Berariazko babesik ez duen landa-lurzorua azpiegituren eta etorkizuneko hiri-hedapenaren euskarri 

• Donostialdeko eta Bidasoa Behereko Lurralde Plan Partzialaren aurrerakinak azpiegitura handiak aurreikusten ditu Irunen, eta espazio 

naturalak indartzeko nahiarekin kontraesanean dago  

• Lurraldearen Arloko Planek balorazio eta antolamendu nahikoa ezartzen dute, baina ez dira nahitaez lotesle antolamendurako beste 

neurri batzuetarako 

BABESTEKO NEURRIEK BERE GAIN HARTZEN DITUZTEN NATURA-GUNEEN BERARIAZKO AZTERKETA 

• Aiako Harria, Parke Natural eta LIC izendatua; baso naturalak nabarmen berreskuratu dira, baina birsorkuntza naturala lortzeko 

arazoak ditu 

• Txingudiko padurak, aintzat hartzen den balioa dute, baina babeserako eremu ez homogeneoak ditu eta haien inguruak hirigintza-

presio handiak ditu 

• Legezko estaldura eskasa, Natura 2000 Sarean sartzearen ondorioz sortutako arautegia ez dagoelako osatua; eremua ez da udal 

planean islatzen 

• Txingudiko zonaldeko Plan Berezian aurreikusita zeuden jarduera garrantzitsuak oraindik egin gabe daude 

BABESTUTAKO ESPAZIO NATURALEN ZATIKETA 

• Oztopo fisikoek eta kokalekuek natura-guneen isolamendua eragiten dute 

• Aiako Harria eta paduren arteko korridore ekologiko posibleak 

 

 

 



 

 

4.  INGURUMEN-BEKTOREAK 
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5. INGURUMEN-BEKTOREAK 
 

5.1 Ura 
 

2002. eta 2004. urteen artean fakturatu den ur-kontsumoa %2,6 areagotu da 

Irunen (biztanleria-kopuruak %2,5 egin du gora). Beraz, berariazko ur-

kontsumoak gora egin du pixka bat. 

 

2004. urtean etxeko ur-kontsumoa Irunen 134 litro/biztanle/egunean izan da.  

 

Erabilerari dagokionez, 2002. eta 2004. urteen artean etxeko ur-kontsumoa 

%4 hazi da, eta ez etxekoa %2 gutxitu da.  

 

Endarako urtegiak duen bolumen-gaitasunak eskaria betetzen du, euri gutxi 

egiten duen garaian izan ezik, eta orduan Jaizkibelgo hartuneetara jotzen da. 

 

Azkenik, Txingudiko Zerbitzuak elkarteak egiten duen uraren kudeaketa-lana 

ona da, eta Irun eta Hondarribiko udalerrietan eskaintzen diren zerbitzuak 

nabarmen hobera egiteaz gain, ur kontinentalen kalitateak eta eskualdeko 

itsasertzeko uraren kalitateak ere hobera egin dute nabarmen. Heziketa-

mailan ere zenbait jarduera egiten ari dira, eta ikasleei uraren zikloa irakasten 

zaie (lehen hezkuntzatik aurrera). Auzo-elkarteek ere ateak zabalik dituzte 

eta bisitak egin ditzakete uraren zikloa nola den ikusteko. 



 

 

TXINGUDI 
Irun-Hondarribia 

 
    

 

AGENDA 21 TXINGUDI: DIAGNOSI-LABURPENA, IRUN 

 

Ingurumen-bektoreak 

 67 

 

5.2 Lurzorua  
 

 

Irungo udalerrian kutsatzaileak izan daitezkeen jarduerak egiten diren eta 

egin izan diren lurzoruak daude. 

 

Instalazio horietan ez da lagin- eta azterketa-kanpainarik egin ikerketaren bat 

osatzeko, beraz, inbentarioan zerrendatuta dauden lurzoruei dagokienez, ezin 

da jakin kutsatzailerik baden eta zenbateko kontzentrazioa duten. 

 

Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko lege berriak (1/2005 

Legea) lurzoruaren kalitatea nolakoa den jakiteko eta kontrolatzeko zein 

prozesu egin behar den arautzen du. Prozedura hori abian jarriko da 17. 

artikuluan zerrendatzen diren egoerak gertatuz gero; egoera horiek, 

kutsatzailea izan daitekeen jardueraren bat jasaten duten edo jasan izan 

duten lekuetan abian jarri beharreko jarduerekin dute zerikusia (jarduera 

hedatu, lur-mugimenduko proiektuak abian jarri, jarduera bertan behera utzi 

behin betiko, lurzoruari kalifikazioa aldatu, edo kutsatzailea izan daitekeen 

jardueraren bat abian jarri).  

 

Udalerri-mailan kudeaketak joera positiboa daramala ikusten da; izan ere, 

lehen baimenik gabe aktibo zeuden zabortegiak gaur egun ez daude, eta, 

horrela, gaizki kudeatzen den hondakin-kopurua murriztu egin da, baita 

hondakin horiek kaltetzen zuten lurzoru-azalera ere. 

 

5.3 Energia 
 

Kontsumoei dagokienez, 2002-2004 epean kontsumo elektrikoak gora egin du 

sektore guztietan (etxeetan %15, industrian %11 eta zerbitzuen sektorean 

%33). 

 

Erabiltzen diren energia-iturriak, gehienak, ez berriztagarriak dira. 

 

Irunen, energia-iturriak dibertsifikatzeko zenbait jarduera antolatu dira, baita 

udalerriko eraginkortasun energetikoaren maila hobetzeko ere. Eguzki-panel 

fotovoltaikoak instalatu ziren Lehen Hezkuntzako ikastetxe batean eta oso 

praktika ona izan zen; 2002ko Aste Berdean, Ihobek antolatua, saria jaso 

zuen ekimenak. 

 

Hobetzeko ekintzak egin izana oso modu positiboan baloratzen da. 
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Energiaren Tokiko Kudeaketarako Udal Ordenantza ez da oraindik egin, eta 

2003. urterako aurreikusita zegoen. 
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5.4 Hondakinak 
 

Txingudiko Zerbitzuak elkarteak emandako informazioaz baliatuta, jarraian duzun taula-laburpena osatu dugu.  

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 

Kg/biz./urte 
Birziklatu Zabortegia 

GUZTIR

A 

Birziklat

u 
Zabortegia 

GUZTIR

A 
Birziklatu Zabortegia 

GUZTI

RA 
Birziklatu Zabortegia 

GUZTI

RA 
Birziklatu Zabortegia 

GUZTI

RA 

Etxeetako 
hondakinak 

57,84 402,23 460,08 61,78 393,25 455,03 77,24 402,65 479,89 88,55 397,28 485,83 108,93 393,67 502,60 

RICIA 43,89 70,47 114,36 68,62 54,85 123,47 77,74 36,89 114,63 68,97 40,22 109,19 65,73 50,93 116,66 

EEH 0,00 33,34 33,34 0,00 29,39 29,39 0,00 35,77 35,77 32,70 32,70 65,40 0,00 28,86 28,86 

GUZTIRA 101,73 506,04 607,77 130,40 477,49 607,89 154,98 475,30 630,28 190,22 470,20 660,42 174,66 473,47 648,12 
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Lortutako informazioa aztertu ondoren, honako hau nabarmendu nahi dugu: 

 

� Urtetik urtera gero eta hondakin gehiago birziklatzen da. 2004. urtean, 

ekoitzitako hiri-hondakinen %27,64 birziklatu dira Txingudiko 

eskualdean. Zabortegira eramaten den hondakin-kopuruak gora egin 

du nabarmen, eta pentsatzen dugu zerikusia duela eskualdean izan 

dugun populazio-hazkundearekin. 

 

� Edukiontzi berdean biltzen diren  etxeko-hondakinen osagai nagusiak 

sukaldatu gabeko janari-hondarrak dira. Benetan behar duguna, 

kontsumitzen duguna baino gehiago erosteko joera dago, eta 

zuzenean eragiten du etxean sortzen den hondar-kopuruan. 

 

� Europako Erkidegoko Hierarkiaren printzipioak prebentzioari ematen 

dio lehentasuna (ondoren, birziklatzeari, konpostari eta energiaren 

aprobetxamenduari), eta Txingudiko Eskualdeko Hiri-hondakinen Plan 

Integralean (PIRUAT), berriz,  hondakin-kopurua murrizteko eta 

hondakinak berriz erabiltzeko helburuak (prebentzioarekin lotuta 

daude) ez daude zenbatuta eta, beraz, ez daude batere zehaztuta. 

Hondakinak sortzearen prebentzioan badugu oraindik zer hobetua. 

� Birziklatze-sistemak ez du bere gain hartzen sortutako guztia (muga 

teknikoengatik, kostuengatik eta bestelakoengatik). Nahiz eta 

Txingudin birziklatzen den hondakinen portzentajea Gipuzkoako 

handiena izan, Europako herrialde garatuenekin alderatuz gero, 

hondakinen %40 baino gehiago birziklatzen dute (Belgika, Austria eta 

Herbehereak, besteak beste), zer hobetua badugu.
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� Birziklatzen ez diren Txingudiko hiri-hondakinak (kolore berde iluneko 

edukiontzietakoak, “hondarrak”, eta bereizketa-prozesuetan albo 

batera utzitakoak) San Markoseko zabortegian uzten dira. San 

Markoseko Mankomunitateak adierazi du 2009. urtean lohiz beteko 

duela zabortegia (gaur egun duen azalera guztia). Data horretarako, 

Zaldunbordako erraustegia martxan egotea espero dugu.  

 

� Eskualdean energia berreskuratzeko erraustegi-planta bat 

eraikitzearen inguruko erabakiaren inguruan, nahiz eta informazioa 

jakinarazteko ahalegin handia egin den, herritarren kexak jaso 

dira.Eraikuntza- eta eraispen-hondakinei dagokienez, obra txikietako 

hondakinak San Nartzisoko Hondakinen depositu Alternatiboan biltzen 

dira. Hondakin horiek bigarren mailako material gisa erabiltzen dira 

zabortegiak estaltzeko eta egokitzeko. Obra handietako hondakinekin, 

berriz, askotan ez dakigu zer egiten duten. Kontrolik gabe uzten dira 

lurzoruan, eta horien inguruko daturik ez dugu. Ez dago lurralde-plan 

integralik hondakinen kudeaketarekin zerikusia duten eragileen 

jarduera guztiak koordinatzeko (ez dago kontrolik, ezta jarraipen 

koordinaturik ere). Horren inguruan, hobetze aldera egiteko zenbait 

urrats ematen ari dira. 
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5.5 Atmosfera 
 

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiaren 2003ko Adierazleen 

arabera, EAEn garraioaren sektorea da proportzioan gehien hazten ari dena, 

negutegi-efektuko gasen isurketari dagokionez. Azken hamarkadan, 

industriaren gas-isurketa %25 murriztu da, eta garraioaren sektorearena, 

berriz, %72 hazi da (petrolio-deribatuen erreketa-prozesuak eragindako 

isurketak). Etxebizitza-sektorearen emisioa, energia-kontsumoarekin lotua, 

%34 hazi da eta hiri-hondakinena %30. 

 

EAEko Ingurumenaren Egoera 2004ko dokumentuak, IHOBEk argitaratua, 

honako hau dio: EAEn negutegi-efektuko gasen emisio-kopurua oso handia da 

oraindik ere, eta Estatu espainiar osorako Kiotoko Protokoloan 

hitzartutakoaren oso gainetik dago kopurua (%15 gehiago), 2008-2012 

eperako aurreikusitakoa. 

 

Irunen ez da emisioen inguruko ikerketarik egin, atmosferan isurtzen den 

kutsatzaile-kopurua eta kutsatzaile motak baloratzeko. Irun udalerritik 

barrena motordun ibilgailu ugari pasatzen denez (kontuan izan behar da 

atmosferan inpaktu handien eragiten duen iturria dela), harrigarria da 

oraindik emisio horiei buruzko azterketarik egin ez izana. 

 

Bildutako inmisio-mailak Aduna kalean, z/g. jarrita zegoen kabinak jasotakoak 

dira. Kabina horretan bildutako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Airearen Kalitatearen Kontrolerako Sareak argitaratu dituenak, epealdi eta 

estazio horretan ateratako airearen kalitatearen adierazle globala onargarria 

da (sei hileko datuak ditugu eta bi horiek ausaz hautatu ditugu). 

 

Partikulak hautemateko unitateak hiru hilez bildutako datuek erakusten 

dutenez (Osakidetzak Irunen jarri zuen PM10 eta metalen isurketa-kopurua eta 

osagaiak neurtzeko), Irungo hirugunearen inguruko kutsadura-mailak oso 

onargarriak dira, eta Europar Batasunerako ezarritako erreferentzia-balioak ez 

dira gainditzen, ez PM10  isurketena (partikula handiak: 2.5 eta 10 mikrometro 

artean) ezta  Pb, Ni, Cd eta As isurketena ere (metal astunak-partikula finak). 

Guk dakigula ez dira bestelako partikula finak hauteman; esate baterako, 

osagai organikoak, eta horiek osasunean larri eragiten dute partikula handien 

aldean. 

 

Azkerregi iruditzen zaigu oraindik, eskura daukagun informazioa oinarri 

hartuta, airearen kalitatearen egoerari buruzko balorazioa ematea, 

argitaratutako inmisio-mailen datuek epe laburra hartzen baitute kontuan. 
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5.6 Inguruko zarata 
 

Irunen egindako azken azterketa-ebaluazioan (2001. urtean), zenbait 

zonaldetan trafikoak eragindako 70 db egunez eta 60 db gauez hots-mailak 

gainditzen zirela hauteman zen; maila horiek Labein Teknologia Zentroko 

Eraikuntza eta Ingurumen Unitateko Arlo Akustikoak alarma-mailatzat hartzen 

ditu. 

 

Ebaluazio horretan aipatzen da udalerrirako sarbide-errepideen eta 

saihesbidearen inguruko zenbait eraikuntzetan gertatzen direla hots-maila 

horiek. Hortaz, hiribarruko ibilgailuen trafikoarekin zerikusia duen zarata da 

(Autopista eta N-I). 

 

Orain arte aipatutakoez gain, trenbideak, industriak eta ostalaritza-jarduerek 

eragindako arazo batzuk hauteman dira udalerriko zenbait zonaldetan, 

hotsarekin zerikusia dutenak.2 Irungo Udalak jakinarazi digu horren inguruan 

zenbait salaketa bideratu dituztela. 

 

Gaur egungo Irungo zarata-mailak zenbatekoak diren ez dakigunez, ez da 

posible balorazio sakonik egitea horren inguruan. 

 

Oso positibotzat hartzen da laster udalerriko hots-mapa egitea. 

 

                                           
2 Zehaztasun gehiago jakin nahi izanez gero, ikusi Inguruko zarataren lehen ebaluazioa, Irun 
udalerrian 
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5.7 IRUNGO INGURUMEN-BEKTOREAK, IRAUNKORTASUNAREN IKUSPEGITIK. 
SINTESIA. 

 

Ura 

• Ur-kontsumoa biztanleko eta eguneko 134 litrokoa da. Erabilerari dagokionez, 2002. eta 2004. urteen artean etxeko ur-kontsumoa 

%4 hazi da, eta ez etxekoa %2 gutxitu da. 

• Endarako urtegiak duen bolumen-gaitasunak eskaria betetzen du, euri gutxi egiten duen garaian izan ezik, eta orduan Jaizkibelgo 

hartuneetara jotzen da. 

• Nabarmena da Irun eta Hondarribia udalerriei eskainitako zerbitzuak hobera egin duela, bai eta eskualdeko ur kontinentalen eta 

itsasertzeko uren kalitateak ere hobera egin duela. 

Lurzorua 

• Irungo udalerrian kutsatzaileak izan daitezkeen jarduerak egiten diren eta egin izan diren lurzoruak daude. Instalazio horietan 

ez da lagin- eta azterketa-kanpainarik egin ikerketaren bat osatzeko, beraz, lurzoruei dagokienez, ezin da jakin kutsatzailerik baden 

eta zenbateko kontzentrazioa duten. 

• Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko lege berriak lurzoruaren kalitatea nolakoa den jakiteko eta kontrolatzeko zein 

prozesu eman behar den arautzen du, eta prozedura hori abian noiz jarri behar den ere bai. 

• Kutsatzaileak izan daitezkeen jarduerak dituzten instalazioen kudeaketan joera positiboa hautematen da. 

Energia 

• Kontsumoei dagokienez, 2002-2004 epean kontsumo elektrikoa hazi egin da sektore guztietan. Epe horretan bizitegietako 

kontsumoak eta industriako kontsumoak gora egin du, %15 eta %11, hurrenez hurren (kontratu kopurua ere gehitu da, %6 eta %8), 

eta zerbitzu-sektorearen kontsumoak ere %33 egin du gora (kontratuak %2 gehitu dira). Erabiltzen diren energia-iturriak, gehienak, 

ez berriztagarriak dira. 

• Irunen, energia-iturriak dibertsifikatzeko zenbait jarduera antolatu dira, baita udalerriko eraginkortasun energetikoaren maila 

hobetzeko ere. Eguzki-panel fotovoltaikoak instalatu ziren Lehen Hezkuntzako ikastetxe batean eta oso praktika ona izan zen; 2002ko 

Aste Berdean, Ihobek antolatua (Eusko jaurlaritzaren mende dagoen erakundea), saria jaso zuen ekimenak. Hobetzeko ekintzak egin 

izana oso modu positiboan baloratzen da. 

• Energiaren Tokiko Kudeaketarako Udal Ordenantza ez da oraindik egin, eta 2003. urterako aurreikusita zegoen. 
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Hondakinak 

• Urtetik urtera gero eta hondakin gehiago birziklatzen da. Dena dela, zabortegirako diren hondakin-kopuruak ere gora egin 

du.Edukiontzi berdean biltzen diren  etxeko-hondakinen osagai nagusiak sukaldatu gabeko janari-hondarrak dira. Benetan behar 

duguna, kontsumitzen duguna baino gehiago erosteko joera dago, eta zuzenean eragiten du etxean sortzen den hondar-

kopuruan.Europako Erkidegoko Hierarkiaren printzipioak prebentzioari ematen dio lehentasuna (ondoren, birziklatzeari, konpostari 

eta energiaren aprobetxamenduari), eta Txingudiko Eskualdeko Hiri-hondakinen Plan Integralean (PIRUAT), berriz,  hondakin-kopurua 

murrizteko eta hondakinak berriz erabiltzeko helburuak (prebentzioarekin lotuta daude) ez daude zenbatuta eta, beraz, ez daude 

batere zehaztuta. Hondakinak sortzearen prebentzioan badugu oraindik zer hobetua.Nahiz eta Txingudin birziklatutako hondakinen 

ehunekoa Gipuzkoako handiena izan, badago zer hobetua oraindik.Eskualdean energia berreskuratzeko erraustegi-planta bat 

eraikitzearen inguruko erabakiaren inguruan, nahiz eta informazioa jakinarazteko ahalegin handia egin den, zenbait taldek beren kezka 

adierazi dute.Ez dago eraikuntza- eta eraispen-hondakinen arloan lurralde-plan integralik hondakinen kudeaketarekin zerikusia 

duten eragileen jarduera guztiak koordinatzeko (ez dago kontrolik, ezta jarraipen koordinaturik ere). Horren inguruan, hobetze aldera 

egiteko zenbait urrats ematen ari dira. 

Atmosfera 

• EAEn negutegi-efektuko gasen emisio-kopurua oso handia da oraindik ere, eta Estatu espainiar osorako Kiotoko Protokoloan 

hitzartutakoaren oso gainetik dago kopurua (%15 gehiago), 2008-2012 eperako aurreikusitakoa3 

• Guk dakigula, Irunen ez da emisioei buruzko ikerketarik egin, atmosferan isurtzen den kutsatzaile-kopurua eta kutsatzaile motak 

baloratzeko. 

• Aduana kaleko (z/g) kabinak jasotako inmisio-mailen datuen azterketa hurbilak dionaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Airearen Kalitatearen Kontrolerako Sareak argitaratu zituen datuak, airearen kalitatea onargarria da. Partikulak hautemateko 

unitateak hiru hilez bildutako datuek erakusten dutenez (Osakidetzak Irunen jarri zuen PM10 eta metalen isurketa-kopurua eta osagaiak 

neurtzeko), Irungo hirugunearen inguruko kutsadura-mailak oso onargarriak dira, eta Europar Batasunerako ezarritako erreferentzia-

balioak ez dira gainditzen, ez PM10  isurketena (partikula handiak: 2,5 eta 10 mikrometro artean) ezta  Pb, Ni, Cd eta As isurketena ere 

(metal astunak-partikula finak). Guk dakigula ez dira bestelako partikula finak hauteman; esate baterako, osagai organikoak, eta horiek 

osasunean larri eragiten dute partikula handien aldean. 

• Azkerregi iruditzen zaigu oraindik, eskura daukagun informazioa oinarri hartuta, udalerriko airearen kalitatearen egoerari buruzko 

balorazioa ematea, argitaratutako inmisio-mailen datuek epe laburra hartzen baitute kontuan. 
Inguruko zarata 

• Labein Teknologia-zentroko Arlo Akustikoak udalerrian egin duen azken azterketa-ebaluazioaren arabera (2001. urtea), trafikoak 

                                           
3 EAEko Ingurumenaren Egoera, 2004an. IHOBE. 
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eragindako hots-mailak zenbait zonaldetan alarma-mailak gainditzen ditu. Hortaz, hiribarruko ibilgailuen trafikoarekin zerikusia duen 

zarata da (Autopista eta N-I). Halaber, trenbideak, industriak eta ostalaritza-jarduerek eragindako hotsarekin zerikusia duten zenbait 

arazo hauteman dira.  

• Gaur egungo Irungo zarata-mailak zenbatekoak diren ez dakigunez, ez da posible balorazio sakonik egitea horren inguruan.  

• Oso positibotzat hartzen da laster udalerriko hots-mapa egitea. 
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6. IRUNGO DIAGNOSIAREN SINTESIA, TOKIKO 

AGENDA 21 ABIAPUNTU HARTUTA  
 

 

Irun, Gipuzkoako bigarren hiri eta Euskal Autonomia Erkidegoko seigarren hiri 

handiena, izugarri aldatu da 1992. urteaz geroztik, Europar Batasunean 

berrualdeko mugak ezabatu zirenez geroztik, eta, horren ondorioz, muga-

mugimendua desagertu eta/edo erabat aldatu zen, hau da, urteetan oso 

garrantzitsua izan den jarduera ekonomikoa. 

 

Bidasoa 93 Plan Estrategikoak aldaketa bultzatu zuen, batez ere logistika- eta 

zerbitzu-sektoreetara bideratua, eta datu absolutu eta erlatiboetan, hazkunde 

handia izan dute.  Hori horrela izanik, 1996-2001 epean zerbitzu-sektorean 

lanean ari zirenen portzentajeak gora egin zuen ia lau puntu, EAEko datuekin 

alderatuta lau puntu gorago; Garraio-, biltegiratze- eta komunikazio-

azpisektoreetan %12,2k egiten zuten lan; aldiz, Gipuzkoan, %5,9 ziren 

sektore horretan lan egiten zutenak, eta, EAEn, %6,6.  Aldaketa horrekin 

batera industria-sektorea ere aldatu da, gero eta garrantzi handiago baitu; 

hau da, lurzoruak gaitu eta berrantolatu egin dira industria-jardueretarako4.  

 

Horren guztiaren ondorioz, Irungo udalerrian bizi den populazuioaren artean 

lana dutenen kopuruak %38 egin du gora 1991. urteaz geroztik, Gipuzkoako 

hazkundea baino askoz ere handiagoa (%24). Orokorrean, populazioa ere 

asko hazi da (2001-2004 epean aurreko hogei urteetan adina hazi da ia 

Irunen), eta horrek demografikoki izaera dinamikoa ematen dio udalerriari. 

 

Hala ere, azken urteetan langabezia-tasa izugarri jaitsi bada ere, Gipuzkoako 

eta Euskal Herriko batez bestekoa baino handiagoa da maila, eta aldea 

handiagoa izan daiteke 2005. urteaz geroztik. Udalerri mailan, langabezia-

tasaz teknokoki hitz egiterik ezin bada ere (informazio ezagatik), Irunen 

erroldatuta dauden langabetuen ehunekoa Gipuzkoakoa baino handiagoa da, 

%12 handiagoa, hain zuzen; populazioa kontuan izanda, behar baino 3 puntu 

gehiago.  

 

Beraz, ondoriozta dezakegu, Irungo langabezia-tasa batez bestekoa 

baino pixka bat handiagoa dela, eta horri, gaineratu behar zaio Irunen 

bazterketa soziala izateko arriskua jende gehiagok duela; hau da, kezka 

pizten duten iraunkortasunaren aurkako bi ezaugarri. 

                                           
4 Eskualdean, industria-enpleguen kopuru guztia bigarren sektoreko enpleguen aldean askoz ere 
txikiagoa da. Ekonomia-jardueretarako Lurzoruaren LAParen arabera, 1.500 industria-enplegu 

zeuden, eta langile horiek Donostiara eta Nafarrora desplazatzen ziren 2000. urtean.  
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Bestalde, populazioa haztearen ondorioz eta, batez ere, familien 

elkarbizitzarako pauta-aldaketeen ondorioz, etxebizitza-eskaera hazi egin da 

eta lurzoru urbanizagarrien erreserbak ia agortu; ondorioz, oso garesti dira, 

eta gazteentzat eta erosteko ahalmen gutxien duten familientzat gero eta 

zailagoa da etxebizitza eskuratzea.    

 

Etxebizitza-eskaerak gora egiteaz gain, produkzio-erabileretarako lurzoru-

eskaerak ere gora egin du, eta gero eta gutxiago dagoen baliabidearen gain 

izugarrizko presioa egiten da. A-8 autopistaren hegoaldeko ingurune-

naturalak dira hirigintza-garapenerako azken erreserba, eta hazkunde-

ereduari buruzko eta etorkizuneko nolako hiria eraiki nahi dugunari buruzko 

galderak piztu ditu. Laburbilduz, lurzoruaren erabilera intentsiboagoen alde 

egitean oinarritzen da alternatiba (eraikigarritasuna, azalera-unitate 

bakoitzeko enplegua), lurzoru gehiago hartzeko beharra ahalik eta gehien 

murrizteko.   

 

Irunen eta Txingudiko eskualdean balio handiko espazio natural multzo asko 

daude, eta espazio horiek dituzten arazo nagusiak etengabeko zatitze-

prozesutik eratorriak dira —lehen aipatu ditun jardueren ondorioz—, baita 

beren arteko lotura ezagatik ere —sendotzeko eta bizirik irauteko arriskua 

hori—. Ekonomia-perspektibek eta lurraldearen garapen-ereduak kezka hori 

areagotu egiten dute. 

 

Beste kalte garrantzitsu batzuk penintsula eta Europa kontinentalaren arteko 

Korridore natural izaeragatik eratorritakoak dira. Beraz, errepide eta tren 

bidezko komunikazio-ardatzek eragindako trafiko arazoak sortzen dira, bai eta 

inguruko garraio-azpiegitura handiek —portua, aireportua, trenbide-sarea—, 

eta horren inguruan sortzen diren logistika-eremuek eragindako zortasunak 

eta gaitasunak ere (txanponaren bi aldeak). Behin-behineko hakuntzak 

enplegua sortzeko aukera nabarmenak ematen ditu eta jarduera ekonomikoa 

hazteko ere bai, baina, era berean, ingurumenaren kalitatean kalterako 

eragiten du, trafiko astunak gora egiten duelako eta lurzoruaren erabilera, 

berez oso urria, estentsiboa delako. Horren guztiaren ondorioz, bestelako 

alternatiba batzuk kontuan hartzera animatzen duen kezka bat 

mahaigaineratu da, populazio-dentsitate handiko zonalde bateko 

ingurumenean kalte txikiagokoak eragingo dituen produkzio-jarduerak eta 

zerbitzuak aukeratzera, hain zuzen.  

 

Baldintza horiek eta hiribarruko mugikortasunak (lanagatik, erosketagatik, 

heziketagatik eta aisialdagatik egiten diren desplazamenduak) sarrerako 

errepideetan auto-ilara handiak eta zarata-maila kezkagarriak eragiten 
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dituzte. Herriko planak garrantzi handiagoa eman beharko lioke 

mugikortasun-beharrak murrizteari, aisialdi- eta negozio-jarduerak gehiago 

integratuta. 

 

Bestalde, ekipamenduen eta zerbitzuen eskaintzari dagokionez, orokorrean, 

(hezkuntza-, osasuna-, kultura- eta gizarte-arlokoak), bizi-kalitateari 

dagokionez, eta inguru naturalaren kalitateari bereziki dagokionez, hiritarren 

iritziak oso onak dira. Adin gehien duten biztanleen beharren inguruan dira 

gabeziak nabarmenagoak, izan ere, gainerako Euskal Herrian bezalaxe, gero 

eta gehiago dira. 

 

Hots-kutsadura izan ezik, gainerako ingurumen-bektoreek (ura, airea eta 

lurzoruaren kutsadura) ez dituzte arazo garrantzitsuak eragiten edo, bestela, 

horien konbidea dagoeneko bideratuta dago; beraz, horien eskaintza 

kalitatezkoa da eta Europak eskatzen dituen parametroak betetzen dituzte. 

Hiri-hondakinei dagokienez, gero eta gehiago sortzen dira eta joera ere 

goranzkoa da, baina gaikako sailkapen-tasa eta zaborren birziklatze-tasa 

Gipuzkoako batez bestekoa baino handiagoa da. Birziklatzen ez diren 

hondakinak erraustearen aukerak zenbait kexa sorarrazi ditu herritarren 

artean. 

 

Herritarrak, beraz, bizi-kalitatearekin eta udalerriak eskaintzen dituen 

zerbitzuekin gustura daude; baina ez daude hain gustura etxebizitzen 

prezioarekin, enpleguaren kalitatearekin, hots-mailarekin eta inguruan 

eraikitakoaren kalitatearekin. Izan ere, maila subjektiboan hautemandako 

arazo nagusiak honakoak dira: trafikoa eta kultura- eta aisialdi-eskaintza, eta, 

ondoren, etxebitza eta enplegua.  

 

Azken finean, Irunek (orokorrean Txingudiko eskualdeak) demografikoki irudi 

dinamikoa du, arazo nagusiak dira:kalitatezko enpleguaren eta etxebizitza-

eraikuntzaren hazkunde iraunkorra bermatzeko beharra, gero eta gehiago 

hazten ari den populazioarentzat. Izan ere, Irunek inguruko biztanleak 

erakartzeko gaitasuna du, hein handi batean etorkinak gero eta gehiago 

direlako eta kopurua handitu egingo delako, biztanleriaren piramidea estutzen 

den neurrian eta hezkuntza-maila orokorrean hazten denean, eta hain 

kualifikatuak ez diren enpleguak behar izango direnean.  

 

Datu horiek guztiek eta aztertutako joerak, nolanahi ere, esku artean duzun 

diagnosian landu diren arlo guztietan hobetu behar diren alderdi- eta 

elementu-zerrenda luzea hautematen lagundu digu; horiek lehentasun eta 

garrantzia desberdina dute, baina aztertu, lehentasuna ezarri eta onartu egin 

behar dira, Lekuko Agenda 21 Ekintza-Plana aztertzerakoan eta egiterakoan. 
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Eskuragarri genuen informazioa lortu eta aztertu ondoren, Irungo udalerrian 

zenbait arlo kritiko hauteman dira. Arlo horiek bereziki landuko dira ekintza-

planean, eta horren bidez konponbidea ematen saiatuko gara: 

 

� Azken 25 urteetan, 65 urtetik gorako biztanleria bikoiztu egin da, eta 19 

urtetik beherakoa, berriz, erdira jaitsi da. 

 

� Tokiko osasun-zentroen edo auzo-botiken defizita dago. 

 

� Egoitza-plazen eskaintzaren eta eskaeraren artean alde handia dago, 

bereziki mendekotasuna duten pertsonei dagokienez; hori dela-eta, 

udalerriko itxaronzerrendak asko luzatu dira, eta, batez beste, 3 urtez 

itxaron behar da. 

 

� 0-3 urte bitarteko haurrentzako plazei dagokienez, Irungo 

haurtzaindegietan defizita dago; batez ere, etorkizunean eraikiko diren 

etxeak eta egungo jaiotze-tasa kontuan hartuta. 

 

� Sozio-kulturako ekipamenduen defizita dago Elitxu-Lapitze eta Larreaundi, 

Artia, Anaka eta San Migel auzoetan; defizit horrek, gainera, garrantzi 

handiagoa du Irungo auzo populatuenak direla eta biztanleria guztiaren ia 

erdia bertan bizi dela kontuan hartuta. 

 

� Udalerriko hirigunean zahartze-dinamika apur bat nabari da, eta, aldi 

berean, hiri-inguruetan dauden auzoetan, biztanleriaren eta egoiliar 

berrien kopurua goraka doa; auzo horietan, hain zuzen, gero eta 

etxebizitza berri gehiago eraikitzen ari dira. Zehazki, Bentak, Anaka eta 

Artia auzoetan, joera positiboa da, eta, bien bitartean, Alde Zaharrean, 

Behobian, Elitxu-Lapitzen edo Erdialdean, biztanleak galtzen eta 

zahartzen ari dira, erroldaren arabera. 

 

� Etxebizitza-dentsitateak udalerri trinkoa erakusten du, baina era askotako 

egoerak daude. Egin berri diren lanetan, dentsitate txikia izan da nagusi. 

 

� Eraikuntzak eta etxebizitza-parkeak aurrera doaz, baina okupazioa txikia 

da. Etxebizitza gehiago eta okupazio txikiagoa aurreikusten da. 

 

� Hazkundeak ez du planifikatutako lurralde-eremua gainditu, baina aurrez 

zeuden ia baliabide guztiak bizkor-bizkor bete ditu. Etorkizuna A-8 

autobidearen hegoaldean bilatu behar da orain. 
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� Irun da langabezia-tasa altuena duen udalerria Gipuzkoa osoan (%10,9); 

tasa hori, gainera, EAEkoa eta Gipuzkoakoa baino altuagoa da (%8,5 eta 

%7,6, hurrenez hurren). 

 

� Lehen sektorea moteltzen ari da pixkanaka eta hondar-jarduera 

bihurtzeko joera hartu du. 

 

� Eraikuntza-sektorearen agerpen eta garapen garrantzitsua, bizitegi-lurren 

eta ekonomia-jardueretarako lurren/azpiegituren hazkundea dela-eta. 

 

� Irunen, zerbitzuetan lan egiten duen biztanleria EAEkoa baino %4 

handiagoa da; zehazki, logistikarekin eta garraioarekin lotutako jarduerak 

bereziki garrantzitsuak dira Irungo eta eskualdeko ekonomian. 

Garraioarekin zerikusia duten azpiegiturak ezartzeko ekimen ugari dago, 

Jaizkibel Korridore Intermodala osatuz. Aztergai diren ekintza-multzoaren 

bideragarritasunaren eta iraunkortasunaren inguruan zalantza ugari 

daude, eta horiek lurraldean duten eragina erabakigarria da Irunerako. 

 

� Hiriaren inguruan azalera handiko merkataritza-zentro gero eta gehiago 

dago. 

 

� Industria kanpoaldeko enklabeetara lekualdatu eta hazi egin da; bereziki, 

Ugalde-Jaitzubia erreken arroetan. Plangintzan aurreikusitako industria-

lur zabala bizkor bete da eta, gainera, indarraldia amaitu baino lehen. 

 

� Erabilitako azaleraren araberako enplegu-dentsitatea gero eta txikiagoa 

da egiten diren sustapenetan. 

 

� Baliteke enpleguaren dentsitate txikia eta lur eskuragarrien estaldura 

azkarra sustapen publikoaren eragina izatea, eta, ondorioz, ez du uzten 

lur-poltsarik izaten. 

 

� Lurralde Plan Partzialaren Aurrerakinean, beste pauso bat eman da 

lurralde-okupazioari dagokionez, eta, bertan, bizitegi-dentsitate txikiak 

eta ekonomia-jarduerak eta azpiegiturak ezartzeko lur-kontsumo handia 

bultzatu dira; dena den, horren izapidetzea geldirik dago une honetan. 

 

� Berdeguneetako eta bizilagun bakoitzeko estandarren plangintza-

aurreikuspenak ez dira bete, eta eremu nagusietako batzuk garatzear 

daude. 
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� Berdeguneak herritarrengandik hurbil daude, baina elkarren artean ez 

dute behar besteko loturarik, ez eta kanpoko natura-eremuekin ere. 

 

� Lorezaintza ekologikoaren irizpideak aplikatuz egin daitezkeen 

hobekuntzak. 

 

� Ingurune fisikoak eraldaketa ikaragarriak islatzen ditu giza jardueren 

eraginez; esate baterako, urbanizazioak eta nekazaritza- eta basogintza-

jarduerek eragindakoak. Padura eta landazabala dira gehien eraldatu 

diren unitateak. 

 

� Habitat natural sentikorrenak kontserbatzea, mehatxatuta dauden flora-

espezieak babesteko giltzarria. 

 

� Flora exotiko eta inbaditzaile-espezieak, espezie autoktonoekin lehiatzen 

direnak eta baztertzen dituztenak. Irunen, gainera, badira fauna-espezie 

mehatxatuak. 

 

� Aiako Harrian, Parke Natural eta LIC izendatua, baso naturalak nabarmen 

berreskuratu dira, baina birsorkuntza naturala lortzeko arazoak daude. 

 

� Txingudiko padurak babeserako eremu ez homogeneoak ditu eta haien 

inguruek hirigintza-presio handiak dituzte. Legezko estaldura eskasa, 

Natura 2000 Sarean sartzearen ondorioz sortutako arautegia ez 

dagoelako osatua, eta eremua ez da udal planean islatzen. 

 

� Oztopo fisikoek eta kokalekuek natura-guneen isolamendua eragiten dute. 

 

� Aiako Harria eta paduren arteko korridore ekologiko posibleak. 

 

� HAPOk Lurzoru Ez Urbanizagarriko erabilerak mugatu egiten ditu, baina 

babes-maila handienak ez ditu natura-intereseko zenbait enklabe barne 

hartzen. 

 

� Donostialdeko eta Bidasoa Behereko Lurralde Plan Partzialaren 

aurrerakinak azpiegitura handiak aurreikusten ditu Irunen, eta espazio 

naturalak indartzeko nahiarekin kontraesanean dago. 

 

� Lurraldearen Arloko Planek balorazio eta antolamendu nahikoa ezartzen 

dute, baina ez dira nahitaez lotesle antolamendurako beste neurri 

batzuetarako. 
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� Txingudiko zonaldeko Plan Berezian aurreikusita zeuden jarduera 

garrantzitsu batzuk oraindik egiteko daude. 

 

� Jende asko desplazatzen da oinez, %55. 

 

� Udalerriak badu gabezia bat: bidegorri-sare lotua, garraiatzeko beste 

aukera bat izateko gaitasuna duena. 

 

� Egunero egiten diren desplazamenduen erdia baino gehiago errepikariak 

dira; hau da, jatorri eta helmuga berekoak dira ia desplazamendu guztiak. 

 

� Udalerritik kanporako desplazamendu gehienak Donostiara egiten dira, 

eta batez ere lana da bertara joateren arrazoi nagusia, %53. 

 

� Autoak gero eta protagonismo handiagoa du, eta joera goranzkoa da, 

motorizazio-kopurua ikusita. Halaber, alderdi kualitatiboari erreparatuz 

gero, autoak gero eta potentzia handiagokoak dira, eta mugikortasun ez 

hain iraunkorrerako joera erakusten du; era berean, aleko kontsumoak, 

zarata-mailak eta istripu-arriskuak gora egin dute. 

 

� Gero eta gazteago motorizatzen dira, motoa da horren arrazoi nagusia. 

 

� Udalerriko zenbait zonalderen arteko komunikazioa ez da ona. 

 

� Garraio publikoaren eskaintza ezin hobea da: bi tren-enpresa, errepide 

bidezko hiru zerbitzu, hau da, bi hiriartekoak eta bat hiribarrukoa. 

 

� Hiribarruko garraio-eskaintzari buruzko iritzia ona da, baina hobea izan 

daiteke. 

 

� Garraio publikoaren kudeaketarekin zerikusia duten gaiak aztertzea 

nahitaezkoa da; esate baterako, ordutegiak koordinatu, zerbitzu-pilaketa 

gerta ez dadin. 

 

� Salgaien garraio-jarduerak indar handia du tokiko errealitate 

sozioekonomikoan. 

 

� Salgaien trafikoa etengabe hazi da, eta hazkunde horren kopuru handiena 

errepideak hartu bere gain, %71.  
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� Gero eta premiazkoagoa da muga zeharkatzen duten kamioi-kopurua 

murrizteko neurriak hartzea. Hortaz, nahitaezkoa da lehenbailehen 

neurriak hartzea, bestelako garriao-motak indartzeko. 

 

� Energia-kontsumoei dagokienez, 2002-2004 epean kontsumo elektrikoa 

hazi egin da sektore guztietan. Epe horretan bizitegietako kontsumoak eta 

industriako kontsumoak gora egin du, %15 eta %11, hurrenez hurren 

(kontratu kopurua ere gehitu da, %6 eta %8), eta zerbitzu-sektorearen 

kontsumoak ere %33 egin du gora (kontratuak %2 gehitu dira). 

Erabiltzen diren energia-iturriak, gehienak, ez berriztagarriak dira. 

 

� Urtetik urtera gero eta hondakin gehiago birziklatzen da. Dena dela, 

zabortegirako diren hondakin-kopuruak ere gora egin du.Edukiontzi 

berdean biltzen diren  etxeko-hondakinen osagai nagusiak sukaldatu 

gabeko janari-hondarrak dira. Benetan behar duguna, kontsumitzen 

duguna baino gehiago erosteko joera dago, eta zuzenean eragiten du 

etxean sortzen den hondar-kopuruan. 

� Europako Erkidegoko Hierarkiaren printzipioak prebentzioari ematen dio 

lehentasuna (ondoren, birziklatzeari, konpostari eta energiaren 

aprobetxamenduari), eta Txingudiko Eskualdeko Hiri-hondakinen Plan 

Integralean (PIRUAT), berriz,  hondakin-kopurua murrizteko eta 

hondakinak berriz erabiltzeko helburuak (prebentzioarekin lotuta daude) 

ez daude zenbatuta eta, beraz, ez daude batere zehaztuta. Hondakinak 

sortzearen prebentzioan badugu oraindik zer hobetua. 

 

� Nahiz eta Txingudin birziklatutako hondakinen ehunekoa Gipuzkoako 

handiena izan, badago zer hobetua oraindik. 

 

� Eskualdean energia berreskuratzeko erraustegi-planta bat eraikitzearen 

inguruko erabakiaren inguruan, nahiz eta informazioa jakinarazteko 

ahalegin handia egin den, zenbait taldek beren kezka adierazi dute. 

 

� Azkarregi iruditzen zaigu airearen kalitatearen inguruko balorazioa egitea, 

eskura dugun informazioa ez baita nahikoa. 

 

� Labein Teknologia-zentroko Arlo Akustikoak udalerrian egin duen azken 

azterketa-ebaluazioaren arabera (2001. urtea), trafikoak eragindako hots-

mailak zenbait zonaldetan alarma-mailak gainditzen ditu. Gaur egungo 

Irungo zarata-mailak zenbatekoak diren ez dakigunez, ez da posible 

balorazio sakonik egitea horren inguruan. 

 

 


