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1. SARRERA 

 

1.1. EAEko Tokiko Agenda 21 ezartzeko, kudeatzeko eta jarraipena 

egiteko eredua 

 

Ondoko irudian adierazten diren lanaldi hauek aintzat hartzen ditu EAEko Tokiko 

Agenda 21 (TA21 aurrerantzean) prozesuen garapenak: Abiatzea, Diseinatzea 

(diagnostikoa eta plangintza barne), Ezartzea eta Jarraipena egitea. Azken hori 

aurreratuta dagoenean, Berrikuspen bat egin beharko litzateke diagnostikoa 

eguneratu eta Plan Berri bat prestatzeko.  

 

TOKIKO AGENDA 21aren PROZESUAREN ESKEMA 

 

Iturria: EAE-ko udalerrietan Tokiko Agenda 21en ekintza planen berrikuspenerako gida metodologikoa 

(IHOBE, 2011) 

 

Eredu honen ezarpena errazteko, Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sare 

Udalsarea 21ek Sareko udalerri kide guztientzako metodologia sorta bat zehaztu 

du. Honenbestez, udalerriek sarean lan egitea bermatzen da, eta EAEn burutzen 

diren prozesuak homogeneoak gertatzea. 

 

Udalerrietan TA21en Ekintza Planak modu eraginkorrean ezartzea da Udalsarea 

21en helburua. Horretarako, laguntza zerbitzuak eskaintzen dizkie udalerriei, horien 

artean aipagarri urteko Ekintza Planen ebaluazioa eta programazioa, tokiko 

iraunkortasun adierazleen kalkulua eta “EAEko udalerrietan Tokiko Agenda 21 – 

Ekintza Planak berrikusteko metodologiaren Gida (IHOBE, 2011)". 
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1.2. Irungo Agenda 21en prozesuaren aurrekariak 

 

Aalborgeko Gutuna izenpetu ostean (2000ko irailaren 27ko Udalbatzaren 

erabakia) ekin zion Irungo Udalak bere bideari Tokiko Agenda 21en prozesuan. 

Gero, Tokiko Agenda 21en prozesuen lan-metodologiari jarraiki, tokiko 

iraunkortasunari buruzko diagnostiko bat egiten hasi zen Udala, udalerriak 

ingurumen eta gizarte eta ekonomia esparruetan zeuzkan gabeziak ezagutzeko eta 

esparru horietan sustatu beharrekoak zehazteko. 2004ko erdialdera amaitu zen 

diagnostiko horixe izango zen Irungo iraunkortasunaren aldeko I. Ekintza Plana 

diseinatzeko oinarria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prozesua abian jartzeko lehenengo fase honen ostean, “Udaltalde 21 Txingudi: 

Hondarribiko eta Irungo Tokiko Agenda 21 osatzeko Hitzarmena” izenpetu zuten 

Irungo Udalak, Hondarribiko Udalak, Bidasoako Garapen Agentziak (Bidasoa 

Bizirik), Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak (2004ko azaroaren 

18an). Hondarribiko eta Irungo udalerrietan Tokiko Agenda 21en ezarpena 

sustatzea izan zen Udaltalde 21 Txingudi proiektuaren helburu nagusia, toki mailan 

bederen garapen iraunkorraren eredu bateranzko bidean batera lan egin ahal 

izateko. Honako ekintza hauek aurreikusten zituen aipatu proiektuak:  
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- Udaleko langile teknikariei eta arduradun politikoei zuzendutako oinarrizko 

prestakuntza programak garatzea garapen iraunkorraren kontzeptuaren eta 

inplikazioen inguruan eta Tokiko Agenda 21en inguruan. 

 

- Udalerriaren egoeraren diagnostikoa egitea biztanleen bizi kalitatearekin 

lotuta dauden alorretan, eta herritarrei eta udal arloei hartatik eratorritako 

ondorioen berri ematea. 

 

- Nola barne (arloen arteko partaidetza) hala kanpo partaidetza (herritarren 

partaidetza) sustatzeko mekanismoak abiaraztea. 

 

- Hondarribiko eta Irungo herritarrei 500 inkesta egitea herritarrek tokiko 

iraunkortasunari buruz lotutako kontuen aurrean duten pertzepzioaren berri 

izateko eta, horrenbestez, diagnostiko teknikoa osatzeko.  

 

- Hondarribiko eta Irungo iraunkortasunaren aldeko I. Ekintza Planaren (EP 

aurrerantzean) diseinua egitea, gizarte eta ekonomia agenteen partaidetza 

bermatuz, agente horien jarduera esparruak, zuzenean edo zeharka, tokiko 

iraunkortasunean esparruan eragiten bazuten.   

 

- I. EPa, Aalborgeko Gutuna eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Iraunkortasunaren aldeko Konpromisoa udalbatzan onartzea eta ondoren 

Udalsarea 21en (Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sarea) kide egitea. 

 

Irungo I. EPa onartu eta gero, gauzatzeko eta etengabean hobetzeko fasean 

egokitu zen dokumentu estrategiko hori. Horretarako, dokumentu estrategikoan 

jasotako ekintza guztiak ezaugarritu ziren 2009an eta 2010ean zehar. Udal 

agenteek eta planaren gauzatzearekin eta haren gaineko jarraipenarekin 

nolabaiteko lotura zuten erakundeek ekintza bakoitzaren oinarrizko informazioa 

jasotzen zuten deskripzio-fitxa batzuk bete zituzten (besteak beste, deskripzioa, 

gauzatzeko epea, lehentasun maila, aurrekontua eta ekintzaren udal arlo 

arduraduna). Honenbestez, ekintza bakoitzaren irismena eta ondorengo garapena 

(I. Ekintza Planaren iraunaldian zehar) ulergarriagoa izatea lortu zen.  

 

2010. urte amaieran, Udalsarea 21ek eskaintzen duen TA21en urteko kudeaketan 

udalei laguntzeko programari atxiki aurreko lanak eraman ziren burura. Laguntza 

programa horren bidez Urteko Ekintza Plana ebaluatzen eta programatzen da 

betetik, eta Tokiko Iraunkortasun Adierazleen urteko kalkulua egiten da 

bestetik. Era berean, Udalak bat egin zuen beren Tokiko Ekintza Planak ebaluatzeko 

xedean Gipuzkoako Foru Aldundiak udalerri gipuzkoarrei eskaintzen dien 

programarekin. 
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Honenbestez, 2010eko amaiera eta 2011ko hasiera aldera ebaluatu zen lehenengoz 

Irungo I. EPa. Ondoren, aipatu dokumentuaren lehen 4 urteko iraunaldian zehar 

(2007-2010) iritsitako gauzatze mailaren ebaluazioaren emaitzak lortu ziren. Era 

berean, 2010eko lehenengo hiru hilekoan, lehenengo aldiz kalkulatu ziren Tokiko 

Iraunkortasun Adierazleak. Lan horren uzta izan zen Irungo Iraunkortasunari 

buruzko I. Txostena. Esan beharra dago orduz geroztik Mugi 21 tresnari esker 

(soilik Udalsarea 21eko udalerri kideentzako aplikazio informatikoa) kudeatu duela 

Udalak urtero bere I. EPa, aipatu dokumentuaren gauzatze maila ebaluatuz, haren 

helburuak erdiesteko ekintzak programatuz eta Tokiko Iraunkortasun Adierazleak 

kalkulatuz. Orain arte Irungo Udalak 4 aldiz parte hartu du EAEko EPak 

Ebaluatzeko eta Jarraipena egiteko Programan. 2013. urte hasieran amaitu 

zen I. EParen azken ebaluazioa –hirugarren urtez jarraian ebaluatu zen 

dokumentua–, eta haren seigarren urtean gauzatze maila % 53an zehaztu zen 

(hurrengo atalean deskribatzen dira azken ebaluazio eta programazioaren 

emaitzak). 

 

I. EParen iraunaldiaren amaierarekin bat eginez eta Irungo TA21ari atxikiriko 

etengabeko hobekuntza prozesuaren baitan, aipatu dokumentua berrikusten hasi 

zen 2012. urte hasieran, Irungo iraunkortasunaren aldeko II. Ekintza 

Planaren onarpenarekin amaituko den berrikuspena alegia. 

 

Tokiko Agenda 21en prozesuaren garapenarekin batean, garapen iraunkorrari (eta 

I. Planari berari) lotutako beste ekintza batzuk eraman dira burura. 

 

- Eskolako Agenda 21: 2004/2005 ikasturtean zehar iraunkortasunaren 

aldeko heziketa programa hau abiarazi zen. Hasieran Irungo 7 ikastetxek 

parte hartu zuten programan. Une honetan 10 ikastetxek parte hartzen dute 

Eskolako Agenda 21ean. Hondakinak, ura, mugikortasuna, energia, 

bioaniztasuna  eta kontsumo arduratsua izan dira urte hauetan zehar 

landutako ingurumen kontuak. 

 

- Hasiera-hasieratik herritarrak sentsibilizatzeko eta haiekin 

komunikatzeko ekintzak, tokiko garapen iraunkorrari lotutako gaietan 

(Mugikortasun Iraunkorraren Astea, Ingurumenaren Munduko Eguna, 

Zuhaitzen Eguna, Ikastetxeetarako Bidea, “GAP” kontsumo arduratsuari 

buruzko programa, etab.).  

 

- Irungo udal ekobarometroa (2008): EAEko 2008ko Gizarte 

Ekobarometroaren baitan egin du azterlan hau Eusko Jaurlaritzak, IHOBEren 

bidez. Irungo herritarren kezkak eta beharrak ezagutzeko datuak biltzea bila 

zuen, Udalak bere programetan eta ingurumen izaerako ekintzetan jaso 

beharreko gizarte-orientazioa baloratu eta zehaztu ahal izan zezan.  
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- Irungo Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Plana (HMIP): 2009an 

zehar hasi zen Udala HMIPan lan egiten Irungo garraio-bitarteko guztiak 

hobetzeko eta optimizatzeko eta, beraz, herritarren bizi kalitatea 

bermatzeko. Era berean, HMIPari buruzko kanpaina berriemailea abiarazi 

zen “Mugi zaitez arrastorik utzi gabe” lelopean, eta Mugikortasun Mahaia 

osatu zen HMIP diseinatzeko orduan proposamenak egiteko  organo parte 

hartzaile gisa. http://movilidad.irun.org/ web orrian kontsultatu daitezke 

HMIParen gauzatze mailaren diagnostikoa eta prozesu honetan bultzatutako 

jarduera nagusiak. 

 

- Alkateen arteko Hitzarmenaren sinadura (EPen gauzatzea): Europako 

hiri batzuek energiaren eraginkortasun handiagoaren, ekoizpenaren eta 

energia garbiagoaren erabileraren bidez CO2 isuriak murrizteko eta EBaren 

energia politikaren helburuez haratago egiteko xedean izenpetutako 

konpromisoa da (energia berriztagarriak sustatzeko). Konpromiso hori 

gauzatzeko, Energia Iraunkorraren Plana onartu zuen Irungo Udalak 2012. 

urtean. 

- Eta abar.  

 
Handinahia eta konplexua da Irungo Iraunkortasunaren aldeko lehenengo Ekintza 

Plana, hasieran (2007) 10 ildo estrategikotan eta gaikako 45 programetan 

banatutako 158 ekintza zehaztu baitziren guztira.  

Irungo Iraunkortasunaren aldeko I. Ekintza Planaren Ildo Estrategikoak 

KODEA ILDO ESTRATEGIKOA 

1.IE 
Irungo garapen ekonomiko orekatua, dibertsifikatua eta iraunkorra 
bultzatu 

2.IE Elkartasunezko bizi kalitatearen eta irundarren ongizatea sustatu. 

3.IE 
Mugikortasunaren eta irisgarritasunaren beharrei iraunkortasunaren 
irizpideen bidez erantzun: Norberaren ibilgailua gutxiago erabili. 

4.IE Merkantziak errepidez garraiatzeak Irunen daukan eragina murriztu 

5.IE 

Lur kontsumoa arrazionalizatu, udalerriak etxebizitzetan eta enpleguan 
dituen beharrei, eta horiek behar dituzten oinarrizko ekipamenduei 
begira. 

6.IE 
Hiri aldeak hartu eta zatiketa ekologikoa murriztuko duen sare berdea 
eratu. 



 

7.IE 
Hemengo ondareari buruz gizarteak duen ezagutza eta balorazioa 

zabaldu eta ondare horretan esku

8.IE 
Naturagune nagusien babesa bermat

tresnak garatuz eta sakonduz.

9.IE 
Ingurumen bektore nagusietan eragina murrizt

kontsumoa –ura, energia eta zorua

10.IE 
Ingurumen bektore nagusietan eragina murrizt

eta atmosferaren eta zarataren kalitatea hobetuz.

 

 

Ondoko grafikoan islatzen den bezala

gauzatze mailaren % 53 iritsi zuen

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Irungo Mugi 21etik ateratako datuekin

 

 

Ondoko grafiko honetan ikus daitekeenez, 2012. urtean zehar beren Tokiko Agenda 

21en Ekintza Plana ebaluatu duten (seigarren urteko iraunaldian) Gipuzkoako 

udalerrien batez bestekoa (% 55,1) baino 5 puntu beherago dago balio hori (I. 

EParen %5eko inplementazioa), baita Tokiko Ekintza Planen VI. Ebaluazio eta 

Jarraipen Programan parte hartu zuten EAEko udalerrien batez bestekotik beherago 

ere; hauek, Irungo Udalak bezala

zuten beren EPa (% 56,1).
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Hemengo ondareari buruz gizarteak duen ezagutza eta balorazioa 

eta ondare horretan esku-hartzeko ekintzak. 

gune nagusien babesa bermatu, antolamendu eta kudeaketarako 

tresnak garatuz eta sakonduz. 

Ingurumen bektore nagusietan eragina murriztu, baliabide naturalen 

ura, energia eta zorua– zentzuzko bihurtuz.

Ingurumen bektore nagusietan eragina murriztu, hondakinen kudeaketa 

eta atmosferaren eta zarataren kalitatea hobetuz. 

Ondoko grafikoan islatzen den bezala, iraunaldiaren seigarren urtean bere 

gauzatze mailaren % 53 iritsi zuen I. EPak.  

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Irungo Mugi 21etik ateratako datuekin

Ondoko grafiko honetan ikus daitekeenez, 2012. urtean zehar beren Tokiko Agenda 

21en Ekintza Plana ebaluatu duten (seigarren urteko iraunaldian) Gipuzkoako 

batez bestekoa (% 55,1) baino 5 puntu beherago dago balio hori (I. 

EParen %5eko inplementazioa), baita Tokiko Ekintza Planen VI. Ebaluazio eta 

Jarraipen Programan parte hartu zuten EAEko udalerrien batez bestekotik beherago 

ere; hauek, Irungo Udalak bezala, planaren seigarren urteko iraunaldian ebaluatu 

zuten beren EPa (% 56,1). 

20

33
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Hemengo ondareari buruz gizarteak duen ezagutza eta balorazioa 

, antolamendu eta kudeaketarako 

, baliabide naturalen 

bihurtuz. 

, hondakinen kudeaketa 

, iraunaldiaren seigarren urtean bere 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Irungo Mugi 21etik ateratako datuekin 

Ondoko grafiko honetan ikus daitekeenez, 2012. urtean zehar beren Tokiko Agenda 

21en Ekintza Plana ebaluatu duten (seigarren urteko iraunaldian) Gipuzkoako 

batez bestekoa (% 55,1) baino 5 puntu beherago dago balio hori (I. 

EParen %5eko inplementazioa), baita Tokiko Ekintza Planen VI. Ebaluazio eta 

Jarraipen Programan parte hartu zuten EAEko udalerrien batez bestekotik beherago 

, planaren seigarren urteko iraunaldian ebaluatu 

53

2012



 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina 2012ko Irungo I. EParen ebaluazio txostena (Gipuzkoako Foru Aldundia) 

eta Udalsarea 21en “EAEko Tokiko Iraunkortasun Txostena, 2010

 

Aitzitik, I. EParen araberako ekintzen % 75 ia erabat burututa, amaituta 

edo oso aurreratuta daudela azpimarratu behar da

diren ekintzak % 17 baizik ez direla esan behar da, eta segur asko 

garatuko.  

Iturria: geuk egina, Irungo I. EParen ebaluazio txostenean (Gipuzkoako Foru Aldundia) oinarrituta.

 

 

Bestalde, jarraipena dute ekintzen % 45

ez dira amaitzen haien helburuen % 100ean ezin bete daitezkeelako; horix

gertatzen da, esate baterako, udalak antolatzen dituen kontzientziazio kanpainekin 

–ezinezkotzat jotzen da inoiz herritarren % 100a sentsibilizatu ahal izatea

 

Ildo estrategikoen garapen mailari erreparatuz gero, 1., 3. eta 5. ildoak 

(ekonomiaren garapenari, mugikortasunari eta lurralde planteamendu eta 

plangintzari lotuak) inplementazio maila altuenekoak direla ikusiko dugu, 4. eta 

18

28,5

13,7

22,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1º 2º

Gipuzkoako batez besteko ezarpen

Helburuko ezarpen

37%

Hasi gabe

Iturria: Izadi 21 enpresak egina 2012ko Irungo I. EParen ebaluazio txostena (Gipuzkoako Foru Aldundia) 

eta Udalsarea 21en “EAEko Tokiko Iraunkortasun Txostena, 2010-2011” oinarri 

I. EParen araberako ekintzen % 75 ia erabat burututa, amaituta 
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diren ekintzak % 17 baizik ez direla esan behar da, eta segur asko 

Iturria: geuk egina, Irungo I. EParen ebaluazio txostenean (Gipuzkoako Foru Aldundia) oinarrituta.
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gertatzen da, esate baterako, udalak antolatzen dituen kontzientziazio kanpainekin 

ezinezkotzat jotzen da inoiz herritarren % 100a sentsibilizatu ahal izatea
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina 2012ko Irungo I. EParen ebaluazio txostena (Gipuzkoako Foru Aldundia) 

2011” oinarri hartuta. 

I. EParen araberako ekintzen % 75 ia erabat burututa, amaituta 

. Era berean, abiarazi ez 

diren ekintzak % 17 baizik ez direla esan behar da, eta segur asko horiek ez direla 

 
Iturria: geuk egina, Irungo I. EParen ebaluazio txostenean (Gipuzkoako Foru Aldundia) oinarrituta. 

, hau da, urtero gauzatu arren sekula ere 

ez dira amaitzen haien helburuen % 100ean ezin bete daitezkeelako; horixe 

gertatzen da, esate baterako, udalak antolatzen dituen kontzientziazio kanpainekin 

ezinezkotzat jotzen da inoiz herritarren % 100a sentsibilizatu ahal izatea–.  

Ildo estrategikoen garapen mailari erreparatuz gero, 1., 3. eta 5. ildoak 

penari, mugikortasunari eta lurralde planteamendu eta 

plangintzari lotuak) inplementazio maila altuenekoak direla ikusiko dugu, 4. eta 

82,5

67,1

8º

maila helburuarekiko  (%)

Gipuzkoako udalerrien batez bestekoa

14%

Amaituta
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10.a (salgaien garraioa eta ingurumen inpaktuen murriztea) garapen maila 

eskasenekoak direla ikusten dugun bitartean. 

 
Irungo I. Ekintza Planaren garapena kontuan izanik (% 53 gauzatu da), 

Udalak egoki iritzi zion Tokiko Agenda 21en 2. Ekintza Plana prestatzeko 

prozesua abiarazteari. 
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2. ATALEN ARABERAKO DIAGNOSTIKOA 

 

Diagnostikoan jasotako gaikako esparruen eskema deskribatzen da jarraian. 

Gaikako fitxetan jaso dira edukiak, balorazioak eta lehenetsi beharreko jarduera 

esparruak, gisa honetan egituraturik:  

 

LURRALDE ESPARRUAK 

• Lurraldea eta plangintza 

• Bioaniztasuna eta paisaia 

• Mugikortasuna 

 

NATUR BALIABIDEAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA 

• Ura 

• Hondakinak 

• Energia 

• Ingurumen kalitatea (atmosfera, zarata eta lurzoruak) 

• Arrisku eta ekonomia jardueren kudeaketa  

• Ingurumen kudeaketa eta kontratazio publikoa administrazioan  

• Klimaren aldaketa eta inpaktu orokorra 

 

SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETA BARNE 

KOORDINAZIOA 

• Komunikazioa, sentsibilizazioa eta herritarren partaidetza  

• Barne koordinazioa eta zeharkakotasuna  

 

GIZARTE ETA EKONOMIA GARAPENA 

• Biztanleak 

• Ekonomiaren garapena eta lan merkatua  

• Ongizatea eta gizarteratzea 

• Hezkuntza, euskara, kultura eta kirola 

• Etxebizitza 
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Diagnostiko-fitxen egitura 

 

Gaikako fitxetan egituratu da aipatutako gaikako esparruen azterketa. Honako 

formatu hau dute fitxek: 

 

GAIKAKO ESPARRUA 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak: Aztertutako gaikako esparruari lotutako Aalborgeko konpromisoak 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Diagnostikoaren aurkezpen laburra  

gaikako azpi-eremu adierazgarrienen arabera antolatua.  
 

Honako hauek ditu abiapuntu diagnostikoak: 

- Informazio tekniko eskuragarria (udal edo udalez gaindiko planak,  

txostenak eta gaikako azterlanak, tokiko iraunkortasunaren adierazleak,...) 

- Politikariei eta teknikariei egindako elkarrizketak  
 

- Parte hartzeko bileretan jasotako ekarpenak (nola Udaletxe barnean 

egindakoak hala udalerrian proposatutakoak). 

 

Azpi-eremu bakoitza baloratzen da, eta ikono baten bidez adierazten da balorazioa.   
 Lau kategoria erabiltzen dira, diagnostikoaren esparruaren egoeraren eta 

lehenetsitako jarduera esparru nagusien arabera.  

LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta esleitutako programa estrategikoak (kodearen aipamena eta ildo eta 

atxikiriko programen tituluak): 

Atal honetan adierazten dira aztertu beharreko gaikako esparruarekin zerikusia duten 

Agenda 21en I. Ekintza Planean jasotako ildoak eta programa estrategikoak.  

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak:  

Plan berrian jaso litezkeen Tokiko Agenda 21en aurreko Ekintza Planaren ekintzak. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

Gaikako esparruari esleitutako arauak eta udal planak jasotzen dira (baldin badaude) 

 
Gipuzkoa, EAE eta estatu mailan 

Gaikako esparruari esleitutako udal izaerako arauak eta planak jasotzen dira. 
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LEHENETSITAKO JARDUERA ESPARRUAK 

Burura eramandako diagnostikoa eta azpi-esparru bakoitzaren balorazioak kontuan 

izanik, lehenetsi beharreko esparruak identifikatzen dira. Informazio hori abiapuntua 

izango da Plan Estrategikoa prestatzeko. 

 

Udal eskumena 

Udal eskumeneko esparruak jasotzen dira. 

 

Udalaz gaindiko eskumena 

Beste erakunde batzuen eskumeneko esparruak jasotzen dira. 

 

EREMU TEMATIKOA 
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2.1.  LURRALDE PLANGINTZA 
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GAIKAKO ESPARRUA: LURRALDEA ETA PLANGINTZA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

5. HIRIGINTZAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-

ESPARRUA 
DIAGNOSTIKOAREN FUNTSEKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Lurralde 

esparrua 

Hirialdeak, kostaldeak eta mendiek eraturiko lurraldean dago Irun, 

Donostialdea-Behe Bidasoa Eremu Funtzionalean, haren ekialdeko 

muturrean. 367 Km2 hartzen ditu lurralde honek, eta 400.000 lagun bizi 

dira bertan. Hortaz, oso lurralde populatua da, Km2-ko 1.000tik gora 

biztanle ditu, eta udalerriak handituta kostaldearen paraleloan luzatzen 

den hiri korridorea sortu da. 

 

 

Iturria: Izadi 21 

 

Kokalekuari esker garrantzi estrategiko handiko eremuan dago Irun, 

Frantzia eta Nafarroarekin egiten du bat, eta hortaz, nazioarte, nazio eta 

herrialde mailan garrantzi handikoak diren bide azpiegiturak ditu; 

honenbestez herriak eta lurraldeak uztartzen ditu mugaldeko hiriak. 

 

Egitura 

organikoa eta 

udalerriko 

lurzoruen 

erabilerak 

42 Km2-ko azalera du Irungo udalerriak, lurraldearen % 80k landa 

izaera garbia du, eta gainerako % 20 hiri izaera. Mugaldean egokiturik 

eta bide azpiegitura handiei (burdinbidea, autopistak eta errepideak) leku 

eginik, erabat baldintzatuta egon da haren garapena, eta hiri lurzorua 

batez ere azpiegituren alde bietara bereizi da.  
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Autopistak zatitzen du lurzoruaren erabilera eta aprobetxamendua; 

funtsean nekazaritza eta basogintzarako lurrak daude, landa eremuko 

lurrak, autopistaren hegoaldera, iparraldean hiri zoruak eta azpiegiturak 

dauden bitartean. 

 

Landa eremuko lurzoruan baso (% 40) eta belardi (% 25) erabilerak dira 

nagusi. Gutxi gorabehera 300 laborantza ustiategi daude, horietatik % 

50 abeltzaintzari emanak.  

 

Aipagarri dira Aiako Harria Parke Naturala eta, Txingudiko badian, 

Plaiaundiko Parke Ekologikoa, interes bereziko erabilera eta 

Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) eta Hegaztien Babes Bereziko Eremu 

(HBBE) hurrenez hurren. 

Hiri egitura 

eta ehuna 

Frantziarekiko mugak mugatutako kontzentrazio garrantzitsua ageri du 

hiriguneak, hiria bitan banatzen duten burdinbide azpiegituren 

inguruan antolatuta dago, eta bidearen alde bietara luzeran egituratuta. 

Eraikin gehien-gehienak familia askok erabiltzekoak dira, baina azken 

urteetan familia bakarrentzako eraikin eremuak, edo intentsitate 

apalekoak, sortu dira alderen batean. Bizileku erabilerarako 

lurzoruan dentsitatea 67,56 etxebizitzena da hektareako, 

eskualdeko batez bestekotik gora (48,68 etxebizitza hektareako) eta 

Gipuzkoako batez bestekotik gora ere (60,61 etxebizitza hektareako).   

 

2012ko datuen arabera (iturria: Udalmap), hutsik zeuden etxebizitzen 

% 10,18, indize hau Gipuzkoakoa baino apalagoa izanik (% 12,77). 

 

2011ko datuei erreparatuz gero, % 19,62 ziren 50 urte baino 

gehiago zeuzkaten etxebizitzak, eskualdeko batez bestekorik gertu 

(% 19,30) baina Gipuzkoakoa baino apalagoa (% 23,03). 2006ko datuen 

arabera % 74,76koa da etxebizitzen erosotasun maila, eskualdekoaren 

pareko (% 75,33) baina Gipuzkoako batez bestekotik gora (% 72,66). 

 

Hiri egituran, hirigune betean txertaturik, aipagarria da, eragin handia 

baitu, RENFEren geltoki nagusiak. Era berean, aipagarri dira, garrantzi 

handiko industria eremuak baitira, Zaisaren hiru eremuak, logistikan eta 

garraioan espezializatuak, 50 hektareako azalera okupatuarekin. 

Aipagarria da, halaber, Txingudiko Merkataritza Guneko merkataritza 

ekipamendua, 40.400 m2-ko azalerarekin: bertan merkataritza 

ekipamenduak, jatetxeak, aisia eta kirol ekipamenduak daude.  

 

Turismoaren garapenak bultzada handia bizi izan du 2003an FICOBA, 

Gipuzkoako Erakustazoka, zabaldu zutenetik. 70.000 m2 ditu. Eta berau 

beste ekipamendu  batzuekin eta natur, paisaia eta historia intereseko 

eremu turistikoekin osatu da (Plaiaundiko Parke Ekologikoa, Aiako Harria, 

Oiasso Museoa, Done Jakue Bidea). 
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Hiriko eta hiri 

inguruko 

berdeguneak 

Beren guztizko hedaduran esanguratsuak ez badira ere, hiriko eremu 

guztietan oso ondo banatuta dauden hiriko parkeez osaturiko sarea du 

udalerriak. 

 

Hiriko parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera, 

hiriko lurzoruaren % 2,25koa da (2009ko datuak, Udalmap), 

eskualdeko berdeguneen azalera baino apur bat txikiagoa (% 3,54) baina 

Gipuzkoakoa baino askoz ere txikiagoa (% 20,11). Aipagarria da 

udalerriko babes bereziko azalera, 2012ko datuen arabera (iturria: 

Udalmap), udalerriaren guztizkoaren % 23,28koa izatea, 

eskualdeko (% 13,73), Gipuzkoako (% 22,47) eta EAEko 

(%20,38) batez bestekoa baino handiagoa.  

 

Irudia: Izadi 21 
 

Berdeguneen azaleraren emendioari dagokionez, garrantzi handikoa 

izango da Gain-Gainean Parke osoa, hiriko alde honetako handiena 

izango baita bere 60.000 m2-ekin. Eta horri Osinbiribileko Parkea (10 

ha) eta Bidasoa-Jaitzubiako Ibai Korridorearen sorrera, Hiri 

Antolamendurako Plan Nagusia behin-behinean onartzeko dokumentuan 

aurreikusia, gehitu behar zaizkio. Eta Usategieta Hiri arteko Landa 

Parkea (udalerriaren mendebaldeko espazio zabala, formaz irregularra, 

Jaizkibel-Aiako Harria izeneko korridore ekologikoarekin bat egiten 

duena) eta Ibarla-Meaka Hiri inguruko Landa Parkea (Aiako Harria 

espazio naturalaren iparraldean, autopistaren bazterreraino iristen dena) 

Hiri inguruko Landa Parke gisa proposatzen dira. Horrek guzti 

horrek babestutako espazio berdeen jarraitutasun garrantzitsua 

bermatuko du.  

 

Zoru urbanizaezinean aipagarria da Olaberriako haranari eta Ibarrola 

errekaren haranari eman nahi zaien tratamendua, haiek Babesteko eta 

Kontserbatzeko Plan Berezi bana aurreikusten baita. 
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Hiriko berdeguneak eta espazio urbanizatu gabeak lotzen dituen bide-

sare zabala dago udalerrian. Bide hauek Irungo Herri Bideen Udal 

Sarearen Inbentarioan jasoak dira beste bide batzuekin batean. 

Hiriko paisaia 

eta espazio 

hondatuak 

Bidasoa-Txingudi eskualdean egonik, balio handiko ingurune eta lurralde 

paisaian dago Irun, baina aldi berean, komunikatzeko azpiegitura 

handiek –burdinbideak beren geltoki eta zortasun guztiekin, autopistak 

eta aireportua– zuzeneko eragina dute haren hirigunean, baldintzatu, 

mugatu eta estutu egiten dute.  

 

“EAEko lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten lurzoruen 

inbentarioaren” arabera (Zirriborroa eskura dago Geoeuskadin, azken 

eguneratzea 2013ko maiatzean egina), Irunen 227 leku daude 

lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituztenak, 95,93 Ha-ko 

azalera guztira. Udalerriaren guztizko azaleraren % 2,29 beraz, 

Gipuzkoako batez bestekoa baino handiagoa (herrialdearen azaleraren % 

1,84koa).  

 

Irungo Udalak 2009an egindako azterlan baten arabera, 65 leku daude 

egoera horretan, eta kutsatuta egon daitekeen azalera 228,32 

hektareakoa da (udalerriaren guztizko azaleraren % 5,45). Eusko 

Jaurlaritzari igorri zitzaion Udalak egindako azterlana, eta aldaketa 

onartuta, aintzat hartu da Eusko Jaurlaritzak berriki egindako 

eguneratzean.   

 

Bestalde, abandonatutako 34 meategi egitura jasotzen ditu EAEko 

Abandonatutako Meategi Egituren Inbentarioak.  

 

Eta badira garai batean industriguneak izandakoak eta egun oso 

egoera kaskarrean dauden leku jakin batzuk. 

 

Anaka kalearen iparraldean dago haietako bat, Donostia kalearen, 

Letxunborro hiribidearen eta Jaizkibel kalearen artean. Bertan zeuden 

Talleres Escalante, Transmetal, Alpa, Vinicap eta beste batzuk, egun 

behera etorriak eta abandonatutako orube bihurtuak. 

 

Iparralde Hiribidean dago beste bat, Recondoren garai bateko pabiloiak, 

Muñoz y Cabrero enpresak eta Oteizaren tailerrek eraturiko aldean. 

Eraikinek zutik diraute, baina erabat utzita daude eta hondatuta. 

 

Irungo HAPNak aipatutako bi eremuetan lurzoruari beste kalifikazio bat 

ematea aurreikusten du bizileku erabilera izan dezaten. 

Zentzu horretan mugatu ziren 3.2.01: SAN MIGEL-ANAKA eta 4.2.04: 

RECONDO-IPARRALDE esparruak. Gaur egun garapen aldian dago 

lehenengoa. 
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Arkitektura 

eta kultura 

ondarea 

HAPN berrian jasotako Ondare Arkitektonikoaren Katalogoak 5 babes 

maila bereizten ditu, horietan garrantzitsuena Monumentua Babesteko 

Maila, IKO kultur intereseko izendatutako eraikinak edo izendatzeko 

tramitean daudenak hartzen dituena, baita Eusko Jaurlaritzak eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiak maila horretan katalogatuak ere. Babes maila 

horixe dute 12 elementuk. Horien artean aipagarriak dira Junkaleko 

Ama Birjina eliza eta bertako Erretaula Nagusia, Done Jakue 

Bidearen Multzo Monumentala bere Ama Xantalen baselizarekin, 

eta Urdanibiako Jauregiak, Olak eta Errotak osaturiko multzoa. 

 

Bestalde, 2002tik eta Eusko Jaurlaritzaren dekretuak hartaratuta, 

Birgaitze Integraleko Eremutzat (BIE) hartua da Hirigune 

Historikoa. 

 

Ondare Arkeologikoaren katalogoak (HAPN berrian jasoa) elementu eta 

eremu arkeologikoen zerrenda garrantzitsua jasotzen du, eta horien artean 

oso interesgarritzat ditu Oiassoko Eremu Arkeologikoa –K.o. I.-III. 

mendeko erromatarren garaiko aztarnategiak–, Irungo Erdi Aroko Gunea 

eta Zubeltzuko Meategi eremua, erromatarren garaian zulatu eta XIX. 

mendera arte erabili izan diren tunelen arrastoekin. 

 

Lurralde 

antolamendua 

eta arlokoa 

 

Honako hauek dira Irun ukitzen duten mugaz gaindiko planak, une 

honetan indarrean daudenak beren plangintza nagusietan: 

• LAGak, Lurralde Antolamendurako Gidalerroak, 28/1997 

Dekretuz onartuak, une honetan berrikusten ari direnak eta 

2012ko otsailaren 24an hasieran onartuak. LAGak dira EAEn 

lurraldea antolatzeko oinarrizko tresnak. Honako proposamen 

hauek aurreikusten dituzte: 

* Turismorako azpiegitura bat sortzea eremu funtzionalean, 

autonomia erkidegotik kanpoko eskaera sustatzeko 

erakargarritasuna izango duena. 

* Aldirietako trenbidearen ardatza Donostia eta Baionarekin 

batean. 

* Hondarribia eta Irunen artean plangintza bateratuak egitea 

mugaz gaindiko testuinguruan. 

* Aiako Harria Parke Naturala, Padurak eta Bidasoako terrazak 

dira babestutako eta natur intereseko eremuak. 

• Trenbide sareari buruzko Lurraldearen Arloko Plana 

(otsailaren 22ko 34/2005 Dekretua), abiadura handiko linea berria 

eta geltoki intermodal baten eraikuntza aurreikusten duena Irunen 

barrena. 

• Erreka ertzak eta Ibaiertzak Antolatzeko Lurraldearen 

Arloko Plana, 1998an onartua eta gerora aldatua azaroaren 19ko 
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449/2013 dekretuaren bidez. LAPk Bidasoa ibaiaren eta haren 

adarren, Txingudiko Eremuaren eta errioaren eta haren ertzen 

babes maila zehazten du. Aldi berean, Aiako Harria Parke 

Naturaleko erreka eta ibaiertzetako eremu interesgarriak bereizten 

ditu LAPk.  

• Hezeguneak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, 2004an 

onartua. Txingudi Eremuaren babes erregimena zehazten du, eta 

eremu hau berariazko araudi batek babestuta dago, Txingudi 

Aldeko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan 

Bereziaren bidez hain zuzen. 

• Itsasbazterra Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen 

Arloko Plana, 2007an onartua. Dokumentu honek Kosten Legean 

zehaztutako eragin eremua islatzen du, hirigunearen parte handi 

bat eta Bidasoa ibaiaren ertzak hartzen dituena. Konpantzia edo 

Faisaien irla bereziki babestu beharrekoa dela adierazten du. 

• Ekonomia jardueretarako eta merkataritza 

ekipamenduetarako lurzoru publikoaren sorrera 

antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, 2004an onartua. 

Lehentasunezko interesa duen udalerritzat jotzen da Irun 

ekonomia jardueretarako lurzorua izateko. 

Hirigintza 

plangintza 

1999ko HAPN zaharkituta egonik, 2006an hasi ziren plan hori 

berrikusten. Une honetan (2014/02/26) behin-behinean onartzeko 

dago, eta 7.100 etxebizitza berrien beharra aurreikusten du. Eta 

kopuru horri Udalak identifikatutako beste 485 etxebizitza huts 

gehitu behar zaizkio, guztira 7.585 etxebizitza; horietatik % 50ek 

babes maila ofizial bat edo beste izango dute udalerriko hainbat lekutan. 

Honako hauek dira aipagarri:  

* Erdialdean, RENFEren geltoki inguruan eta haren eragin 

eremuan, baita Ikust Alaia-Aldapeta aldean ere. 

* Mendebaldean eta hego-mendebaldean, baita Katean ere (Araba 

kalean eta Katea erdialdean). 

* Ekialdean eta Hego-ekialdean, hainbat esku-hartze Behobia 

auzoan. 

* Hegoaldean bi esku-hartze aurreikusten dira beste hainbeste 

esparru berritan, Blaia eta Matxalagainen. 

 

HAPNaren berrikusteko dokumentuak 110 hektareako erreserba 

aurreikusten du lurzoruan ekonomia eta ekoizpen jarduerak eta 

hirugarren sektorekoak bideratzeko, batez ere udalerriaren 

mendebaldean, baina baita autopistaren iparraldean ere.  
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Irudia: www. irun. org/pgou 

 

Gutxi gorabehera 90 hektareakoa da espazio libreei esleituriko 

guztizkoa, hau da, 12,27 m2 biztanleko. 

 

Irungo hiriarentzat garrantzi handikoak diren komunikazio sareei 

dagokienez, bi erronka handi aurreikusten dira, Hiri Mugikortasun 

Iraunkorraren Planaren proposamenekin bat datorren komunikazio 

sistemaren eredu berri baten definiziorik abiatuta bide espazioa 

berrantolatzea eta bide sarea artikulatzea eta ehuntzea. 

 

HAPNak kontuan hartzen ditu zerbitzu eta ekipamendu azpiegiturentzako 

espazioak. 

Iraunkortasun 

irizpideak 

plangintzan 

eta 

eraikuntzan 

txertatzea 

HAPN berrian jasotako IIT dokumentuak, Ingurumen 

Iraunkortasunerako Txostenak, eraginak edo inpaktuak identifikatu 

eta baloratzen ditu, baita iraunkortasun irizpideak jasotzen dituzten 

proposamenak ere, eta hura ikuskatzeko programa zehazten du. 

 

Irungo Udalak 2010ean izenpetu zuen Alkateen Hitzarmenari 

atxikimendua erakusteko dokumentua. Horren bidez, CO2 igorpenak 

gutxienez % 20an murriztea bila da, eta horretarako energiaren 

eraginkortasuna % 20an emendatzea eta energiaren eskaera 2020. 

urterako energia berriztagarriekin eskaintzea % 20an, Irungo Energia 

Iraunkorrerako Ekintza Planean jasotako ekintzei esker.  

 

EKTak, Eraikuntzaren Kode Teknikoak, 314/2006 Errege Dekretuaren 

bidez onartuak, eraiki beharreko eraikin berrietan aplikatu beharreko 

energiaren eraginkortasuna ziurtatzeko neurriak, dekretua onartzen 

denetik aplikatu beharrekoak, jasotzen ditu.  
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2010ean Irunen 1.000 etxebizitzetatik 18,02 etxebizitza zeuden 

eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriarekin (CADEM), 

Gipuzkoako eta EAEko batez bestekorik gora (‰ 8,46 eta ‰ 14,84 

hurrenez hurren). Zifra horrek gora egin du arian-arian 2006. urteaz 

geroztik, orduan 6,75ekoa baitzen. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak: 

 
5. IE. Lur kontsumoa arrazionalizatu, udalerriak etxebizitzetan eta enpleguan dituen beharrei, eta horiek behar 

dituzten oinarrizko ekipamenduei begira. 
 

5.1. P. A-8 autopistaren iparraldeko lurzoruaren hiri aprobetxamendua optimizatu eta indartu eta aipatu 

bidearen hegoaldeko lurzoruen erabilera gutxienera eraman, garapen trinkoagoko hazkunde barreiatuak 

saihestuz. 

5.2. P. Hazkundea sustatu bereiziki ekonomi jarduera iraunkorragoak eta aberastasun sortzaileak bultzatuz, 

okupazio eredu trinkoagoekin. 

 
6. IE. Hiri aldeak hartu eta zatiketa ekologikoa murriztuko duen sare berdea eratu. 
 

6.1. P. Hiriko eta hiri inguruko berdeguneak handitu eta elkarri lotu. 

6.2. P. Hiriko berdeguneen kalitate ekologikoa hobetu eta hiriko zuhaiztiak babestu. 

6.3. P. Espazio naturalak elkarri lotu nola alderdi ekologikoei hala erabilera publikoari dagokienez. 

 
8. IE. Naturagune nagusien babesa bermatu, antolamendu eta kudeaketarako tresnak garatuz eta sakonduz. 
 

8.1. P. Hirigintza babes eraginkorra eta udal antolamenduan berariazko babes erregimena ez duten eremu 

naturalak lehengoratu. 

8.2. P. Aiako Harria Parke Naturalari begira ezarritako babes eta erabilera publikoko tresnak garatu eta 

inplementatu. 

8.3. P. Txingudiko Padurak lehengoratzeko eta babesteko prozesua garatu eta sakondu. 

8.4. P. Udalerriko beste espazio natural babestuei halako balioa eman. 

8.5. P. Irungo espazio naturalen kalitatea hobetu. 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak: 

• 5.1.6. E. Hutsik dauden etxebizitzak merkatuan jartzeko politikak sustatzea. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan: 

• HAPN, Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusia, behin-behinean onartua (2014ko martxoan). 

 

EAEn:  

• Maiatzaren 31ko 4/1990 Legea, Euskadiko Lurraldearen Antolamendua arautzen duena. 

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

• Apirilaren 23ko 07/2012 Legea, hainbat lege aldatzen dituena barne merkatuko zerbitzuei buruzko 

2006/123 Zuzentarauari egokitzeko. Lege honek aldatu egiten ditu, besteak beste, Lurzoru eta 

Hirigintzari buruzko 02/2006 Legea. 

• Uztailaren 3ko 123/2012 Dekretua, Hirigintza estandarrei buruzkoa. 2/2006 Legearen alderdi batzuk 
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garatzen ditu. 

• Euskadiko Lurralde Antolamendurako Gidalerroak. 2012ko Otsailaren 24ko Agindua. Hasierako 

onarpena.  

• Donostialdea-Behe Bidasoako Lurraldearen Zatiko Plana. 2010eko Uztailaren 16ko Agindua. Hasierako 

onarpena. 

• EAEko Trenbide Sareko Lurraldearen Arloko Plana. 41/2001 Dekretua, Otsailaren 27koa. 

• Ibaien eta ibaiertzen Lurraldearen Arloko Plana. Kantauriko Isurialdea. 415/1998 Dekretua, 

abenduaren 22koa eta geroagoko aldaketa, azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuaren bidez betikoz 

onartua.  

• Ekonomi Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak Sortzeko Lurraldearen 

Arloko Plana. 262/04 Dekretua, abenduaren 21ekoa. 

• Hezeguneetako Lurraldearen Arloko Plana. 160/04 Dekretua, uztailaren 27koa.  

• EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planaren aldaketa (2012ko urriaren 30eko 231/12 Dekretua): 

Irungo 3 leku jasotzen dira hezeguneen zerrendan.  

• Nekazaritza eta Basoak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana. Behin-behineko onarpena 2010eko 

azaroaren 8ko Aginduaren bidez.  

• Sare Intermodalaren eta Logistikaren Lurraldearen Arloko Plana. Tramite bidean. 2003ko uztailaren 

24an onartu zen Aurrerakinaren dokumentua. 

• Kultura Ondarearen Lurralde Plana. Tramite bidean, 2001eko uztailaren 6an onartu zen Aurrerakinaren 

dokumentua. 

• 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 6koa. Haren bidez onartzen da Gipuzkoako Errepide eta 

Bideen Foru Arauaren Testu Bateratua. 

• Itsasbazterra Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana. 43/2007 Dekretua, martxoaren 

13koa. 

LEHENETSITAKO JARDUERA ESPARRUAK 

Udal eskumena:  
 

• HAPN behin betiko onartu eta garatu. Luze gabe emango zaio behin-behineko onarpena.  

• Ibai eta hezegune sarearen egoera ekologikoa hobetzeko ahaleginetan jarraitu, haiek baldintzatzen 

dituztenak askatuz. 

• HAPNak aurreikusitako berdegune berrien garapena bultzatu eta daudenak hobetu eta lehengoratu. 

• Lurraldearen erabilera iraunkorra garatu eta sustatu, sendotutako hiriaren berrikuntza eta birgaitzea 

bultzatuz hiriguneetako bizi kalitatea hobea izan dadin. 

• Abandonatutako edo hondatutako industrialdeak osatu eta birdefinitu, etorkizuneko jarduera 

ekonomikoekin bat etorriko diren erabilerak emanez. 

• Olaberria haraneko eta Ibarrola errekaren haraneko Plan Bereziei lehentasunez ekin. 

• Esparru guztietan (eraikinetan, azpiegituretan eta ekipamenduetan) energiaren eraginkortasuna 

indartzeko neurriak bultzatu. 



 26 

 

• Hondarribiko udalerriarekiko mugaldeetan hiri antolamendua bultzatuko duten akordioak eta hitzarmenak 

lortu. 

 

Udalaz gaindiko eskumena 

• Irungo hiriaren garapena baldintzatzen duten burdinbide eta bide azpiegituren garapenari ekin.  

• Aireportuari loturiko hirigintza eraginei dagokienez, Udalaren parte hartze aktiboa bultzatu aipatu 

azpiegiturari atxikiriko erabaki-organoetan. 
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GAIKAKO ESPARRUA: BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

3. NATUR ONDASUN KOMUNAK 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-ESPARRUA DIAGNOSTIKOAREN FUNTSEKO KONTUAK BALORAZIOA 

Natura eta 

paisaia balioak 

LANDAREDIA: 

Irungo landaredia potentziala batez ere hostozabalen basoek 

osatuta egongo litzateke: haltzadiak, hariztiak – baso mistoak, 

ameztiak eta pagadiak. Eremu beherenetan, Bidasoa ibaiaren estuarioan, 

padura eta hezeguneek berezko dituzten landare guneak egongo 

lirateke. Aiako Harriko leku jakin batzuetan harri silizeoen 

azaleramenduei lotutako landare guneak lirateke nagusi. 

 

Hala eta guztiz ere, honako hauek dira Irungo udalerrian gaur egun 

nagusi diren landare unitateak: 

 

LANDARE UNITATEA 

AZALERA IRUNGO 

UDALERRIAN 

(Hektareak) 

UNITATE 

BAKOITZAREN % 

NAGUSI DEN 

LANDAREAREKIKO 

Baso azidofiloa, Quercus 
robur nagusi 

926,374 29,431 

Larreak eta soroak 669,362 21,266 

Pinus radiata sailak 409,259 13,002 

Txilardi atlantikoa, Ulex sp. 
nagusi 

288,681 9,171 

Quercus rubra sailak 241,005 7,657 

Konifero sailak Pinus radiata 
izan ezik 

165,653 5,263 

Hostozabalen sailak, 
Quercus rubra izan ezik 

101,455 3,223 

Hostozabalen berezko baso 
gazteak 

56,939 1,809 

Baratzeak eta mintegiak 67,633 2,149 

Dechampsia fexuosa larre 
silizikoak 

41,306 1,312 

Garo sail atlantikoak eta 
azpi-atlantikoak, 
muinotarrak 

40,731 1,294 
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Pagadi azidofilo atlantikoa 24,351 0,774 

Fruitu arbolen sailak 20,919 0,665 

Sail mistoak, hostozabalak 
eta koniferoak 

18,034 0,573 

Phragmithes lezkadiak 16,355 0,520 

Bertako espezieen hesiak 12,343 0,392 

Erriberetako haltzadi 
eurosiberiarra 

8,283 0,263 

Amezti eurosiberiarra 7,654 0,243 

Beste sail batzuk (Eucaliptos 
sp. Robinia pseudoacacia) 

6,932 0,220 

Erriberetatik kanpoko 
haltzadia 

6,634 0,211 

Baccharis halimifolia sailak 5,316 0,169 

Ur xaflen ertzeko sahastia 
eta lurzoru lohitsuak 

4,159 0,132 

Harri silizeoetako landareak 3,776 0,120 

Zingira azidofilo-esfagnalak 1,848 0,059 

Urkidia 1,419 0,045 

Elorri atlantiko kaltzikolak 0,626 0,020 

Typha spp lezkadiak 0,545 0,017 

 

Iturria: geuk egina Irungo plangintzaren aurrerakineko Ingurumen 
Iraunkortasunaren Txostenetik abiaturik. 2008ko azaroa. 

 

 

Ondoko taula honetan laburbiltzen dira Irungo udal barrutiko azaleren 

portzentajeak, erabilera unitatearen arabera: 

 

ERABILERA UNITATEA 
UDALERRIAREN 

AZALERAREN % 

Berezko baso hosto-erorkorrak  25,35 

Padura eta hezeguneetako landaredia 0,49 

Lahardiak 8,19 

Baso sailak 26,49 

Larreak eta soroak 18,19 

Lur landuak 2,15 

Hiriguneak, komunikabideak, 
zabortegiak... 

19,13 

Iturria: geuk egina Irungo plangintzaren aurrerakineko Ingurumen 
Iraunkortasunaren Txostenetik abiaturik. 2008ko azaroa. 
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FAUNA: 
 
Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 legeak sortutako Fauna eta 

Flora Espezie Mehatxatuen Katalogoaren arabera, Irungo udalerrian 

jarraian adierazten diren espezieak daude egoera horretan: 

 
HEGAZTIAK 

 

IZEN ZIENTIFIKOA IZEN ARRUNTA EAEko KATALOGOA 

Acrocephalus 

schoenobaenus 
Benarriz arrunta Galzorian 

Locustela 

luscioniodes 
Benarriz gorrizta Galzorian 

Charadirus dubius Txirritxo txikia Kaltebera 

Lanius senator Antzandobi kaskagorria Kaltebera 

Milvus milvus Miru gorria Kaltebera 

Neophron 

pernopterus 
Sai zuria Kaltebera 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Buztangorri argia Kaltebera 

Platalea leucorodia Mokozabala Kaltebera 

Riparia riparia Uhalde-enara Kaltebera 

Tetrax tetrax Basoilo txikia Kaltebera 

Upupa epops Argi-oilarra Kaltebera 

Accipiter gentilis Aztorea Bakana 

Acrocephalus 

arundinaceus 
Lezkari karratxina Bakana 

Acrocephalus 

scrirpaceus 
Lezkari arrunta Bakana 

Actitis hypoleucos Kulixka txikia Bakana 

Ardea purpurea Lertxun gorria Bakana 

Asio flammeus Zingira-hontza Bakana 

Calidris alpina Txirri handia Bakana 

Certhia familiaris Basoetako gerri-txoria Bakana 

Ciconia ciconia Amiamoko zuria Bakana 

Ciconia nigra Amiamoko beltza Bakana 

Circaëtus gallicus Arrano sugezalea Bakana 

Circus aeroginosus Zingira mirotza Bakana 

Chidonias niger Itsas enara Bakana 

Dryocopus martius Okil beltza Bakana 

Emberiza schoeniclus Zingira-berdantza Bakana 

Falco columbarius Belatz txikia Bakana 

Falco peregrinus Belatz handia Bakana 

Falco subbuteo Zuhaitz-belatza Bakana 

Ficedula hypoleuca Euli-txori arrunta Bakana 

Gelochelidon nilotica Txenada mokobeltza Bakana 
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Hieraaetus pennatus Arrano txikia Bakana 

Hydrobates pelagicus Ekaitz-txori txikia Bakana 

Ixobrychus minutus Amiltxori txikia Bakana 

Nycticorax nycticorax Amiltxori arrunta Bakana 

Pandion haliaetus Arrano arrantzalea Bakana 

Penis apiyorus Zapelatz liztorjalea Bakana 

Phylloscopus 

trochilus 
Txio horia Bakana 

Rallus aquaticus Ur-oilanda handia Bakana 

Tachybaptus ruficollis Txilinporta txikia Bakana 

Accipiter nisus Gabiraia Interes Berezikoa 

Acrocephalus 

paludicola 
Ur-benarriza Interes Berezikoa 

Alcedo atthis Martin arrantzalea Interes Berezikoa 

Anthus campestris Landa-txirta Interes Berezikoa 

Ardeola ralloides 
Lertxuntxo 

karramarrozalea 
Interes Berezikoa 

Botaurus stellaris Txori zezen arrunta Interes Berezikoa 

Burhinus oedicnemus Atalarra Interes Berezikoa 

Caprimulgus 

europaeus 
Zata arrunta Interes Berezikoa 

Carduelis spinus Tarina Interes Berezikoa 

Cinclus cinclus Ur-zozoa Interes Berezikoa 

Circus cyaneus Mirotz zuria Interes Berezikoa 

Coccothraustes 

coccothraustes 
Mokolodia Interes Berezikoa 

Corvus corax Erroia Interes Berezikoa 

Dendrocopos minos Okil txikia Interes Berezikoa 

Grus grus Kurrilo arrunta Interes Berezikoa 

Gyps fluvus Sai arrea Interes Berezikoa 

Himantopus 

himantopus 
Zankaluzea Interes Berezikoa 

Jynx torquilla Lepitxulia Interes Berezikoa 

Larus fuscus Kaio iluna Interes Berezikoa 

Merops apiaster Erle-txoria Interes Berezikoa 

Podiceps cristatus Murgil handia Interes Berezikoa 

Podicpes nigricollis Txilinporta lepabeltza Interes Berezikoa 

Porzana porzana Uroilanda pikarta Interes Berezikoa 

Porzana pusilla Uroilanda txikia Interes Berezikoa 

Prunella collaris Mendi-tuntuna Interes Berezikoa 

Regulus regulus Mendi erregetxoa Interes Berezikoa 

Remiz pendulinus Dilindaria Interes Berezikoa 

Saxicola rubetra Pitxartxar nabarra Interes Berezikoa 

Turdus torquatus Zozo paparzuria Interes Berezikoa 
 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina, Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen Euskal 

Katalogotik abiatuta. 
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NARRASTIAK 

 

IZEN ZIENTIFIKOA IZEN ARRUNTA 
EAEko 

KATALOGOA 

Emys orbicularis Dortoka istilzalea Kaltebera 

Zammenis longissima Eskolapioen sugea Interes Berezikoa 

Hierophis viridiflavus Suge berde-horia Interes Berezikoa 

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina, Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen Euskal 

Katalogotik abiatuta. 

 
UGAZTUNAK 

 

IZEN ZIENTIFIKOA IZEN ARRUNTA 
EAEko 

KATALOGOA 

Mustela lutreola Bisoi europarra Galzorian 

Rhinolophus euryale 
ferra-saguzar 
mediterraneoa 

Galzorian 

Glis glis Muxar arrea Kaltebera 

Felis silvestris Basakatua Interes Berezikoa 

Mustela putorius Ipurtatsa Interes Berezikoa 

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina, Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen Euskal 

Katalogotik abiatuta. 

 
ARRAINAK 

 

IZEN ZIENTIFIKOA IZEN ARRUNTA 
EAEko 

KATALOGOA 

Alosa alosa Kodaka Bakana 

Gasterosteus 

aculeatus 
Arrain hiruarantza Kaltebera 

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina, Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen Euskal 

Katalogotik abiatuta. 

 
URLEHORTARRAK 

 

IZEN ZIENTIFIKOA IZEN ARRUNTA 
EAEko 

KATALOGOA 

Bufo calamita Apo lasterkaria Kaltebera 

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina, Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen Euskal 

Katalogotik abiatuta. 

 

Endara erreka eta Bidasoa ibaia bisoi europarraren (Mustela lutreola) 

interes bereziko eremuetara biltzen dira, kudeaketa planean zehazten 

den bezala. Endara erreka desman piriniarraren (Galemys pyrenaicus) 

interes bereziko eremua da, kudeaketa planean adierazten den bezala. 
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Espezie biak Galtzeko Zorian daude Mehatxatuta dauden Espezieen 

Euskal Katalogoaren arabera (MEEK). Ferra-saguzar Handiaren 

(Rhinolophus euryale) aipamen berririk ez dago, eta horrenbestez, oso 

zaila da Irunen horrelakorik izatea, Gipuzkoan ia desagertu egin baita 

azken azterketen arabera. 

Irun Gipuzkoako eta baita EAEko udalerri aberatsenetakoa da 

goi-faunaren aniztasunean, eta era askotako espezieak bereizten 

dira. Faunarentzako eremu nagusiek bat egiten dute espazio natural 

zenbaitekin. Honatx nagusiak:  

• Txingudi eremua (GKL ES2120018 Txingudi-Bidasoan - HBBE 

ES0000243 Txingudin –RAMSAR Hezegunean jasoa). 

Garrantzitsua da batez ere padurako hegaztiek habiak egiteko 

eremu nagusietako bat delako Gipuzkoan eta EAEn, zingirako 

giro horrekin loturiko beste espezie batzuentzat habitat egokia 

delako, eta Europako hegaztien migrazio bidean dagoelako. 

• Aiako Harria (GKL ES2120016, Natur Parkea). Baso eta 

mendialdea, berezko basoei (hariztiak eta pagadiak) eta 

harkaiztiei lotutako espezie ugarien presentziarekin. 

• Sare hidrografikoa (KBE ES2120016 Aiako Harria – Natur 

Parkea eta KBE ES2120018 Txingudi-Bidasoa). Garrantzi 

handieneko ibaiak dira Bidasoa (5 migrazio arrain espezieren 

berezko populazio naturalak eta Bisoi habitata dituen bakarra 

EAEn), Endara (Bisoia eta Desmana) eta Jaitzubia (Arrain 

hiruarantzaren presentzia historikoa). 

Natur sistemen 

eta paisaiaren 

kontserbazio 

egoera 

Irungo udal barrutian honako hauek dira paisaia nagusiak: 

• Padurak eta hirialdea: Bidasoa ibaiaren bokalea da eremurik 

zelaiena. 

• Baserri aldea: 15-200 m bitarteko kotan, erliebe leunekin, 

nekazaritza erabilera nagusi. 

• Mendialdea: udal barrutiaren hegoaldeko herena, 200 m-tik 

gora. Alde honetan nagusi dira baso eta abeltzaintza 

erabilerak.  

 

2005eko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren 

Aurreproiektuaren arabera, ageriko 8 arro daude Irungo udal 

barrutian: 

PAISAIA BEREZIEN ETA APARTEKOEN KATALOGOAREN 

AURREPROIEKTUA 

AGERIKO ARROA 
AGERIKO ARROAREN AZALERA 

IRUNEN 
PAISAIAREN 

BALIOA 

268 – IRUN 1.513 ha 1 Oso apala 

366 - MALKORRA 848 ha 1 Oso apala 

224 - ERROTAZARKO 845 ha 1 Oso apala 
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140- BIDASOA 560 ha 1 Oso apala 

461- PAGOGAINA 222 ha 4 Handia 

216- ENDARA 157 ha 5 Oso handia 

472- AIAKO HARRIA 30 ha 1 Oso apala 

491- ERRENTERIA 6 ha 1 Oso apala 
 

Iturria: izadi 21 enpresak egina EAEko Paisaia berezien eta Apartekoen 

Katalogoaren Aurreproiektutik (2005) abiaturik. 

EAEko Korridore Ekologikoen Sarearen gaineko 2005eko urtarrileko 

azterketak (Eusko Jaurlaritza) EAEko konektibitate ekologikoa aztertzen 

du, eta eskualde mailan halako haustura jasaten duten Natura 2000 

espazioen artean faunaren mugikortasuna ahalbidetuko duen Korridore 

Sare bat sortzeko aukera proposatzen du. Irungo udalerria GKL Aiako 

Harria – GKL Jaizkibel (R21) korridorean dago, babestutako 

espazio horien bien artean. Azterketa horretan korridore honen xede 

diren espezieak adierazten dira (guztira, 10 ugaztun espezie, horietako 

batzuk MEEKra jasoak) baita onuradun diren beste espezie batzuk ere (7 

ugaztun espezie). 

 

1992ko maiatzaren 21eko Kontseiluaren 92/43/EEE Aginduak 

zehaztutako interes komunitarioko habitat hauek daude Irunen. 

Aipatutako aginduak, habitat hauetako berezko habitatak eta basa flora 

kontserbatzeari buruzkoak, hiru sailkatzen ditu lehenetsi beharrekoen 

artean (* ikurrarekin adierazitakoak). 

• 1110 Estuarioak 

• 1140 Itsasbeheran urez estaltzen ez diren lautada lohitsuak 

edo hareatsuak. 

• 1310 Paduretako urteroko landare halofiloak: urteroko landare 

aitzindaria salikorniarekin eta eremu lohitsu edo hareatsuetako 

beste espezie batzuekin.  

• 1320 Spartina zelaiak: Spartina Larreak (Spartinion 

maritimae) 

• 4030 Txilardi idor azidofiloak: txilardi idor europarrak.  

• 5110 Ezpeldiak: Aldapa harritsuetan egokitzen den Buxus 

sempervirens espezieko (ezpel arrunta) talde egonkor 

xerotermsfiloak.  

• 6210* Larre mesofiloak Brachypodium pinnatum espeziearekin 

(*orkidea ugarirekin). Belardi lehor erdi naturalak eta kare-

substratuetako sastraka faziesak (Festuco-Brometalia) 

(*Orkidea ugariko lekuak). LEHENETSI BEHARREKO 

HABITATA.  

• 6230* Mendietako larreak: Nardusdun formazio belarkarak, 

espezie ugarirekin, mendialdeko (eta Europa kontinentaleko 

mendialdeko) silize substratuetan. LEHENTSI BEHARREKO 

HABITATA. 
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• 6510 Ingurune atlantikoko sega-belardiak: Altitude baxuetako 

sega-belardi txiroak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis).  

• 7140 Trantsizio “zohikaztegiak”.  

• 8220 Harkaizti silizeoak: Malda harritsu silizeoak landaretza 

kasmofitikoarekin.  

• 9120 Pagadi azidofiloak: Ilex eta batzuetan Taxus oihanpeko 

basoak dituzten pagadi azidofilo atlantikoak (Quercion robori-

petraeae edo Ilici-Fagenion). 

• 91EO* Haltzadiak eta lizardiak: Alnus glutinosa eta Fraxinus 

excelsiorrezko baso alubialak (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae). LEHENETSI BEHARREKO HABITATA  

• 9230 Ameztiak: Harizti galaiko-portugaldarrak Quercus robur 

eta Quercus pyrenaica espezieekin.  

• 9260 Aspaldiko gaztainadi sailak: Castanea sativa basoak. 

 

Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior (91E0*) baso alubialen ezaugarri 

nagusia da lurraldeko ibai eta erreken uholde-oheko putzuz beteriko 

zoruetan hazten direla. Alubioizko lautadak hartzen dituzten larre eta 

beste laborantza lurren presiopean daude haiek.  

 

Irunen giza presio handia dago, eta erriberako landaredian eragin handia 

dute hiri eta industria garapenek, belardi eta labore-lur atlantikoek.  

 

‘Artzantzarik gabeko ingurune atlantikoko sega-belardiak’ kategorian 

jasotako azalera askok eta askok osatzen dute Ingurune Atlantikoko 

Sega-Belardien Interes Komunitarioko habitata.  

 

Txilardi europarrei dagokienez, giro euritsuko (ia hezetik oso hezera 

doan klima) eskualdeetan egokitzen diren sasiarteak dira. Lurzoru 

azidoetan hazten dira, geruza berez silizeoa denetan edo euriak garbitu 

eta deskaltzifikatutakoetan. 

Jardueren 

eragina eta 

arriskuak 

ingurune 

naturalean eta 

nekazaritza 

eremuan 

Irungo lurzoruan egungo erabilera nagusiak dira baso eta nekazaritza 

erabilera, azpiegitura erabilera eta hiri erabilera.  

 

Eustaten datuen arabera, 1999an Irungo erroldan 389 ustiategi zeuden, 

haietatik 184 aziendarekin eta beste hainbeste aziendarik gabe.  

 

Bestalde, 2011ko basoen inbentarioaren arabera, aldatutako basoarena 

da Irunen erabilera nagusia (% 26,15), ondotik datoz basoarena (23,16) 

eta larreena (% 19,36). Baso erabilerari dagokionez, gutxi gorabehera 

1.000 ha hartzen dituzte nola koniferoek hala hostozabalek. 
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BASOA AZALERA (ha) 

Pinus nigra 58 

Pinus pinaster 41 

Pinus radiata 421 

Picea abies 3 

Pseudotsuga menziesii 24 

Larix spp. 74 

Chamaecyparis lawsoniana 3 

Beste koniferoak 36 

Quercus robur 299 

Quercus pyrenaica 36 

Erriberako basoak 34 

Hostozabalen sailak 111 

Eucalyptus globulus 11 

Robinia pseudacacia 4 

Quercus rubra 257 

Platanus spp. 8 

Fagus sylvatica 45 

Castanea sativa 7 

Betula spp. 2 

Fraxinus spp. 1 

Baso misto atlantikoa 611 

Beste hostozabalak 6 
 

Iturria: geuk egina 2011ko Basen Inbentariotik abiaturik.  

 

Basoen kontserbazio egoera ona dela ematen du, bertako basoek 

hartutako azalera emendatu baita eta zuhaiztiak helduagoak eta 

egitura aldetik anitzagoak baitira. Hala eta guztiz ere, oraindik 

badira espezie exotikoek okupatutako azalera handiak, eta 

oraindik eutsi egiten diete ustiatzeko metodo oldarkor batzuei.  

 

Mendiko larreek beren horretan jarraitzen dute, baina elementu 

interesgarri jakin batzuk babesteko kudeaketa eraginkorra 

eskatzen dute ongi kontserbatuko badira. 

 

Gipuzkoako Mota Agrologikoen Mapan (GFA, 1998) jasotakoaren 

arabera, Irunen urria da II. Motako (gaitasun agrologiko oso 

handiarekin) lurzoruaren azalera, Plaiaundi, Osinbiribil eta Zaisa 

aldean daude horiek. Udalerriaren iparraldeko lurzoruek balio 

apala dute, iparralde honetako hegoaldeko erdian III. eta IV. Motako 

lursail batzuk, hots, gaitasun agrologiko handiko lursail batzuk, bereizten 

diren arren. Erdi hegoaldean garapen eskasekoak dira lurzoruak, gehien-

gehienak VII. motakoak dira, eta haiek erabiltzeko murrizketa handiak 

daude.  
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Baserri aldea kontserbazio egoera txarrean dago hirialdea hazi 

delako eta nekazaritza jarduera erabat albora utzi delako.  

 

Udalerriko ingurune naturaletan eta baserri aldeetan garatzen diren eta 

nekazaritza alorrekoak ez diren jarduera ekonomikoen arabera, 

hauek dira aldaketak eragin ditzaketenak: 

• Zabortegiak (Arasoko hondakin ez arriskutsuen depositua – 

Vascontainer, S.A.) 

• Betegarriak (hainbat tokitan) 

• Antolamendua eskatuko luketen jarduera batzuk, esate 

baterako aridoen plantak (Arenas Carrillo, Construcciones 

Mariezcurrena), txatartegiak (Barraka, San Nartziso), 

karabanen parkeak (Goxoki), etab. 

 

Ingurune naturalean garatzen diren jarduera ekonomikoak ez diren arren 

beren adiera hertsian, duten eraginagatik aipatu behar dira erreka eta 

ibaietan izaten diren isuriak eta zaborren eta besteen kontrolik 

gabeko deposituak hainbat tokitan eta, bereziki, Kateako Hiri 

Hondakin Solidoen garai bateko zabortegiaren inguruetan. 

 

Jarduera ez ekonomikoek ingurune naturalean duten eraginari 

dagokionez, Aiako Harria Parke Naturalean egiten diren erabilera 

publikoko jarduerak dira aipagarri, hauek emendatu egin baitira 

nola antolatutako jardueretan hala haietan parte hartzen duten 

erabiltzaileen kopuruan (esate baterako, Erlaitz-Aiako Harria mendiko 

Maratoi erdia, Transpyr, BTT zirkuituak,...). Gainera sasoi batzuetan 

jende gehiegi ibili ohi da Aiako Harria Parke Naturalean, eta 

higadura arazoak sortu dira bideetan. Bestalde, gainditu 

beharreko arazoa da motorren kontrolik gabeko joan-etorriek 

sorrarazten dutena. Era berean, etxola batzuk sortzen ari dira han 

eta hemen. 

 

Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzaren txostenak 

(2008ko uztaila) suteen arriskua izan dezaketen lau baso kategoriarekin 

osatutako planoa eskaintzen du, EAEko 2007ko landarediaren 

kartografian eta EAEko 1999ko baso erregaien ereduan oinarrituta. Hona 

hemen kategoria horiek: arriskurik ez, arrisku txikia, ertaina eta handia 

(azken hau sendotutako hariztien eta aldatutako sailen kasuan).  

 

AZPIEGITURAK: 

Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzaren 

txostenaren arabera (2008ko uztaila), Irungo udal barrutian honako 

azpiegitura hauek egon litezke arriskuan haietatik gai 

arriskutsuak igarotzen direlako:  

• A-8 autopista: arrisku HANDIA. 
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• N-1 errepidea: arrisku TXIKIA. 

• N-121 errepidea: arrisku TXIKIA. 

• RENFEren burdinbidea: arrisku ERTAINA. 

 

Bide azpiegituren eraikuntzari eta argindar linea berrien edo 

dagoeneko badauden lineen aldaketen eraikuntzari lotuak dira 

azpiegiturek eragindako aldaketa arruntenak (azken horiek, 

zenbaitetan, babestutako hegazti espezie batzuen talkak eta 

elektrokuzioak eragin dituzte). 

• N-121-A errepidearen trazadura berria Bidasoa auzoan (alboetako 

lanak barne). Gainera flora exotiko inbaditzailea Aiako Harria 

Parke Naturalera hedatzea ahalbidetzen dute bertan bideratutako 

lanek eta lur mugimenduek.  

• Gaintxurizketa eta Katea artean N-1 errepidea zabaltzeak 

areagotu egin ditu Jaizkibel eta Aiako Harria Parke Naturalaren 

arteko isolamendua eta hesi efektua. 

• AHTaren trazadura udalerriaren barrutik bideratzeko 

mehatxuak eta Hondarribiko aireportuaren handitzearen 

balizko eraginak beren horretan diraute. 

 

Era berean, dagoeneko badiren azpiegitura batzuek hesi efektua 

eragiten dute Txingudiko padurako espazioen artean edo 

Txingudi-Bidasoa KBE-HBBEan. 

 

Bestalde, Arizurretako depositua elikatzeko kanalean gero eta 

jende gehiago ibiltzen denez eta kanaleko tarte batzuk estali gabe 

daudenez, oztopo eta tranpa dira faunarentzat. Era berean, 

Irugurutzetako zentraleko turbinei eragiteko emarien 

aprobetxamendu biziak eragin negatiboak ditu Aiako Harria Parke 

Naturaleko erreka batzuetan. 

 

Gasbidea handitzeko lanen eraginari dagokionez, lan horiek 

ingurumen inpaktuaren azterlanera egokitu dira, eta beraz, hartutako 

neurri zuzentzaileek murriztu egin dute haien eragina Irungo ingurune 

naturalean.  

 

 

HIRIGINTZA GARAPEN BERRIAK: 

Irunen aurreikusitako hirigintza garapen berriek Arason azalera 

berri batzuk artifizialtzea aurreikusten dute jarduera 

ekonomikoei leku egiteko, eta horrek zuzeneko eragina izango du 

dagoeneko eskasa den Aiako Harria – Jaizkibel korridore 

ekologikoan. Bestalde, zalantza batzuk daude Olaberria eta 

Meakako etorkizuneko landa eremuen antolamenduaren 

inguruan, dagozkien Plan Bereziak egin gabe baitaude. 
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BESTE ALTERAZIO BATZUK 

Bestalde, flora eta fauna espezie exotiko eta inbaditzaileek 

inpaktu garrantzitsuak eragiten dituzte ingurune naturalean. 

Soilik Bidasoa ibaiaren estuario aldean jatorri exotikoko 22 espezie 

hauteman dira, “Estudio de la flora vascular amenazada de los estuarios 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco” azterlanaren (I. Aizpuru et 

al, 2002) arabera. Flora espezie ugarienen artean eta izaera inbaditzailea 

dutenen artean honako hauek dira aipagarri:  

• Baccharis halimifolia: batez ere ur girotan hazten den zuhaixka, 

lehia lezkari eta tamarindoari egiten diena. Espainiako 20 espezie 

exotiko inbaditzaile kaltegarrienetako bat da. EAEko 

itsasbazterreko estuario gehien-gehienetan hazten da, baita 

Txingudi-Bidasoan ere. 

• Buddleja davidii 

• Panpa-lezka  

 

Irudia: Izadi 21 

• Fallopia jaónica 

• Sasiakazia 

• Phytolacca amerikarra 

 

Administrazioak (Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Irungo 

Udala) hainbat esku-hartze bideratzen ari dira espezie hauek kontrolpean 

edukitzeko eta desagerrarazteko. Horretarako LIFE proiektua, “Euskal 

Herriko estuarioetan interes komunitarioko habitatak 

Lehengoratzeko” proiektua, ari dira burura eramaten. Proiektu honek 

Baccaris halimifolia flora espezie exotiko inbaditzaileak, Ipar Amerikatik 

iritsi den eta “txilka” izenaz ezagutzen den zuhaixka inbaditzaileak 

eragiten duen arazoari egin nahi dio aurre. Eusko Jaurlaritzako 

Bioaniztasun eta Ingurumen Partaidetza Zuzendaritzak sustaturiko 

proiektu honek 1.852.823 €ko aurrekontua du, eta LIFE programaren 
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bidez % 50ean finantzatua da (2014ko martxorako amaituta egongo da 

aurreikuspenen arabera). Natura 2000 Sarera biltzen diren hiru jarduera 

eremutan (Urdaibai, Txingudi eta Lea ibaia) garatzen dira proiektuaren 

araberako ekintzak, eta estuarioei atxikiriko habitatak lehengoratzea eta 

hobetzea bila dute, baita bertan ostatatzen diren hegaztientzako 

baldintzak hobetzea ere. Ekintza hauek, era berean, onurak ekarriko 

dizkiete euskal kostaldeko beste  eremu batzuei, eta kontrolpean edukiko 

dute espezie honen zabalkuntza beste espazio naturaletara iritsi ez 

dadin. 

 
Irudia: www.ingurumena.net (Eusko Jaurlaritza) 

 

Baccharis halimifolia flora espezie exotikoaren presentziak 

urritzen du, hein batean, Txingudiko kalitatearen potentziala. 

Irlak inguratzen dituzten pezoiak, mareen eraginpetik kanpora 

daudenak, aipatu espezieak kolonizatuta daude erabat, 5 hektarea 

hartzen dute guztira, eta aldi berean lekuz aldatzera behartzen dituzte 

haltzadi kantauriarra eta lezkadia bezalako sailak. Txingudi aldeko 

Baccharis halimifolia espeziearen masa garrantzitsuena izanik, 

aurrerapen handia da berau desagerraraztea eta bertako landaredia 

berreskuratzea espezie hau badia osotik desagerrarazi ahal izateko, eta 

urrats handia da Txingudiko padurak lehengoratzeko lanean. Hona 

hemen proiektu honen araberako kontserbazio-ekintza zehatzak: 

• Baccharis halimifoia aleen eta sailen desagerraraztea: hiru 

estuarioetan, arian-arian eta proiektuaren iraunaldian zehar, 

landare inbaditzaile honek okupatutako 295,5 hektareatik 

desagerraraztea bila da. Hedatzeko eta berriro ere ernetzeko 

gaitasun handia du espezie honek, horrexegatik da konplexua 

kontrolpean edukitzea, eta horrexegatik eskatzen du jarraipen 

zehatza.  

• Eremuak birlandatzea: berez berreskuratzeko estuarioetako 

ekosistemek oso ongi erantzuten dioten arren, azterketen xede 

izandako lekuetan eginiko probek agerian utzi dute berezko 

birkolonizazioak laguntza behar duela, berreskuratu beharreko 

habitatek berezko dituzten espezieak ereinez eta aldatuz. 
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Gipuzkoako Foru Aldundia, bere aldetik, espezie inbaditzaileak 

desagerrarazteko kanpainak egin ditu 2009. urteaz geroztik. Lan hauek 

batez ere Cordaderia selloana, Buddleja davidii eta Rainutria japonica 

espezieak hartu dituzte aintzat. 

 

Irungo Udalak ere lan egin du Sasiakazia, Buddleja davidii eta Phytolacca 

amerikarra udal titularitateko lurretatik desagerrarazteko.  

 

Fauna espezie exotiko inbaditzaileei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiak Txingudiko paduretan koipuen (Myocastor 

coipus) populazioa kontrolpean edukitzeko lanak egin dituzte.  

Liztor asiarra (vespa velutina) berriki azaldutako beste espezie 

inbaditzailea da. 2011n hasi ziren habiak desagerrarazteko esku-

hartzeak, eta 2012an ugari izan dira. 

Espazio 

Natural 

Babestuak 

Honako hauek dira Irungo espazio natural babestuak (babes irudi 

batek edo gehiagok babestuta egon daitezke espazio hauek): 

• Aiako Harria: Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko 

Eremua da (ES2120016 kodea). Mugak ia guztiz bat datoz. Ia 

7.000 hektareako hedadura du espazioak, horietatik 

1.250 ha Irunen. Parke Naturalak 1995ean onartuak ditu 

bere Baliabide Naturalak Antolatzeko Plana (BNAP) eta berau 

Erabiltzeko eta Kudeatzeko Plan Zuzentzailea (EKPZ). 

Bestalde, behar-beharrezkoa da EKPZ berria, egungoa 

iraungita dagoelako, indarraldia amaitua duelako. KBEari 

dagokionez, 20 animalia eta landare espezie eta 13 Habitat 

Komunitario dira kontserbazioaren xede (2013ko azaroaren 

25ean argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian 

Aiako Harriko Kontserbazio Bereziko Eremuaren behin betiko 

izendapena).  

 

Parke Naturalaren mugaketan datza hautemandako arazoetako 

bat, mugaketa horretan irizpide ekologikoek ez baizik eta lur 

eremuen titularitate publikoaren irizpideek izan baitzuten indar 

handiagoa. Honenbestez, babesik gabe geratu ziren habitat 

interesgarriak ere badituzten alde batzuk. Arazo hau 

errepikatu egiten da Aiako Harriko GKL eta KBEari begira 

onartutako mugaketetan.  

 

Gainera, behar-beharrezkoa da Aiako Harria KBE irudiaren eta 

Aiako Harria Parke Naturalaren arteko koordinazioa, lurralde 

batean eta berean baitute eragina.  

 

2005. urtean LIFE-Natura 2005-2009: Aiako Harria GKLa 

(orain KBE) Kontserbatzeko eta Lehengoratzeko proiektua 

(LIFE05NAT/E/000067) garatu zen Aiako Harria Parke 
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Naturalean. Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi eta Natura 

Ingurumenaren departamentuko Zuzendaritza Nagusiak sustatu 

zuen, eta Udalek eta beste Erakunde batzuek esku hartu zuten 

hartan. Interes komunitarioko habitat naturalak, pagadi 

azidofiloak eta harizti galaiko-portugaldarrak, nagusiki baso 

izaerako espazioetan kontserbatzea eta lehengoratzea ziren 

finkatutako helburu nagusiak. Gainera, baso, ibai eta espezie 

interesgarrien ekosistemak modu integralean kudeatzeko helburua 

zuen, Natura 2000 Sarearen helburuak bete ahal izateko. 

 

Enbidoko ur-jauziaren ikuspegia. www.gipuzkoamendizmendi.net 

Beste ekintza batzuek ibaietako habitaten kudeaketa zuten 

xede, habitaten beren kontserbazio egoera hobetzeko eta bertan 

bizi diren espezieena ere hobetzeko: Galemys pyrenaicus, Mustela 

lutreola, Lutra lutra, Soldanella villosa eta Trichomanes speciosum 

(92/43/EEE Aginduaren II. Eranskinean jasoak). Proiektuak 

bereziki aintzat hartzen zuen Soldanella villosa, Aiako Harria 

KBEak garrantzi handia baitu espezie honen kontserbazioan.  

 

Gainera, proiektuaren garapenak emendatu eta hobetzen ditu 

jabe partikularren eta publikoen eta inplikatutako eragileen 

arteko komunikazioak basoarena bezalako ekosistema 

zabalaren kudeaketan.  

 

Honako hauek dira LIFE Aiako Harria proiektuaren 

babesean Irunen egin diren jarduera batzuen emaitzak: 

- 54,2 ha erosi dira lur partikularretan. 

- Hobetu egin da pagadi azidofiloek eta harizti galaiko-

portugaldarrek okupatutako 24 hektarearen kontserbazio 

egoera. 

- Lehengoratu egin dira pagadi azidofiloek, harizti galaiko-

portugaldarrek eta bitariko hariztiek hartutako 52,5 

hektarea. 
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Esku-hartze hauek burututa, LIFE proiektuan aurreikusitako 

helburuen % 100 bete dira. 

 

Proiektuaren iraunaldia iraungita, hasitako lehengoratzeak 

gauzatuko direla ziurtatzeko ezinbestekoak diren 

mantentze-lanak egiten dira aldiro-aldiro.  

 

Oraingoz ez da lortu KBEra eta Aiako Harria Parke 

Naturalera LIFE Aiako Harria proiektuaren bidez lortutako 

lursail batzuk biltzea, aipatu espazioetatik oso gertu 

daudenak. Gainera, Irungo Udalak administrazio eskudunei 

lursail hauek KBEra biltzeko eskaerak egin zizkion. Zentzu 

honetan, alegazioak aurkeztu zitzaizkion Aiako Harria KBEaren 

Kudeaketa Planaren hasierako dokumentuari. Hala eta guztiz ere, 

orain arte ez da aldekoa gertatu esku-hartze hauen emaitza 

(Parke naturalaren muga batzuk zehaztu gabe daude oraindik, eta 

Udalak erositako lurrak ez dira oraindik KBEra bildu). 

 

Irudia: Ugatza Ornitologia Elkartea 

• Txingudi-Bidasoa: Txingudi Eremuko Baliabide Naturalak 

Babesteko eta Antolatzeko Plan Bereziak (TEBNBAPB) babestuta 

dago Txingudi-Bidasoa esparrua, eta 365/2013 Dekretuan 

(2013/0724ko EHHA) jasotako kontserbazio neurriak (Dekretu 

horren bidez izendatu baitzen “Txingudi-Bidasoa” Kontserbazio 

Bereziko Eremua (ES2120018 kodea)) eta “Txingudi” Hegaztien 

Babes Bereziko Eremua (ES0000243 kodea) izendapenari 

dagozkionak ditu aplikagarri –biak ala biak Natura 2000 Sarean 

jasoak–. Esparru honek, aldi berean, RAMSAR hezegunea osatzen 

du. Lau irudi hauen mugak (Txingudi aldea, “Bidasoa-Txingudi” 

KBE, “Txingudi” HBBE eta Ramsar hezegunea) ez datoz bat. 100 

hektarea baino gehiago hartzen ditu espazioak. Plan 

Bereziak lau alde bereizten ditu (babes integrala, berezia, arrunta 

eta nekazaritza alorrekoa). KBEari dagokionez, kontserbazio 

helburuek 35 animalia eta flora espezie hartzen dituzte aintzat, 
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baita 4 habitat komunitario ere. HBBEk 31 hegazti espezie ditu 

kontserbatzeko helburuen artean.  

 

Bukatzeko, padurak onurak baizik ez ditu jaso Txingudiko 

Plan Berezitik eratorritako lehengoratzeko esku-

hartzeetatik. Hala eta guztiz ere, badira amaitu beharreko esku-

hartze batzuk: Plaiaundin beren horretan jarraitzen dute 

kirolguneek, eta horiek oztopo dira esparruaren lehengoratzea 

osatzeko; Osinbiribilen desagerrarazi egin dira baratzeak, eta 

horrek espazioaren ingurumena hobetzea ekarri du, baina 

aurreikuspenen arabera alde hau okupatuko duen parkea egitea 

falta da; Bidasoako irletan Baccharis halimifolia espeziea 

desagerrarazi da, baina oraindik ez dago burura eraman 

beharreko lehengoratze ekintzak zehazteko proiekturik, eta 

Irukanale irlan beren horretan jarraitzen dute nekazaritza 

erabilerek. 

 

Babestutako espazio horiez gain, Irungo udalerriko Tokiko 

Intereseko Zuhaitzen Katalogoak 17 espezieren zerrenda 

jasotzen du: 

ZUMARRA (Ulmus minor Miller): 

• Non: Sargia parkean 

• Berezitasuna: Exotismoa, neurriak eta adina. 

 

EZKIA (Tilia platyphyllos Scop.): 

• Non: Junkal plazatxoan. 

• Berezitasuna: Balio historikoa, neurria eta urte asko. 

 

HIMALAIAKO ZEDROA (Cedros deodara G. Don): 

• Non: Nafarroa hiribidean / Izaga kalean. 

• Berezitasuna: Exotismoa, kontserbazioa eta etorkizun handia.  

 

HIMALAIAKO ZEDROA (Cedros deodara G. Don): 

• Non: Nafarroa hiribidean / Izaga kalean. 

• Berezitasuna: Exotismoa, kontserbazioa eta etorkizun handia. 

 

HARITZA (Quercus robur L.): 

• Non: Artian 

• Berezitasuna: Adina eta kontserbazio egoera. 

 

PLATANOA (Platanus hispanica (x) acerifolia. Wild): 
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• Non: Prudencia Arbide kalean. 

• Berezitasuna: Neurriak eta kontserbazio egoera. 

 

PINAZI PINUA (Pinus pinea L.): 

• Non. Udal Liburutegian 

• Berezitasuna: Neurriak, adina, exotismoa eta kontserbazio egoera. 

 

PALMONDO KANARIARRA (Phoenix canariensis. Hort): 

• Non: Gipuzkoa hiribidean 

• Berezitasuna: Exotismoa eta kontserbazio egoera. 

ATLASEKO ZEDROA (Cedros atlantica. Carriere): 

• Non: Elizatxo hiribidean. 

• Berezitasuna: Neurriak, adina eta exotismoa. 

 

PLATANOA (Platanus hispanica (x) acerifolia. Wild): 

• Non: Perujaran. Olaberriako errepidean. 

• Berezitasuna: Neurriak eta kontserbazio egoera. 

 

INTSINIS PINUA (Pinus radiata. D. Don): 

• Non: Alai Txoko parkean. 

• Berezitasuna: Neurriak, adina eta kontserbazio egoera. 

PLATANOA (Platanus hispanica (x) acerifolia. Wild): 

• Non: Bolueta kalean (Jaitzubia) 

• Berezitasuna: Kontserbazio egoera eta dagoen lekuan ageri duen 

balio estetikoa. 

 

PLATANOA (Platanus hispanica (x) acerifolia. Wild): 

• Non: Aiako Harria kalean 

• Berezitasuna: Kontserbazio egoera. 

 

PLATANOA (Platanus hispanica (x) acerifolia. Wild): 

• Non: Pinudi parkean. 

• Berezitasuna: Neurriak eta kontserbazio egoera. 

 

ZUMARRA (Ulmus minor Miller): 

• Non: Mendibil parkean 
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• Berezitasuna: Espezie berezia da eta balio historiko handikoa. 

 

 

Irudia: www. irun. org 

PAGO GORRIA (Fagus sylvatica var. Purpurea. Ait): 

• Non: Mendibil parkean 

• Berezitasuna: Neurriak, espezie berezia eta kontserbazio egoera. 

Ingurune 

naturalaren 

antolamendua 

eta kudeaketa  

Honako hauek dira Irungo udalerriko ingurune fisiko eta naturalari 

buruzko azterlan zehatzak, udalerria antolatzeko eta arautzeko 

aintzat hartuak izateko eginak: 

• Haritzaldek (Egoiz Salsamendi, Iker Zendoia eta Leire Oreja) 

2003an egindako landarediaren azterketa eta mapa. 

• Elisabeth Trojaolak eta Ibon Goikoetxeak 2006an egindako 

azterlana (2004ko Loidi beka), “Berdeguneen diagnosia eta Irungo 

Sare Ekologikoaren proiektua eta diseinua”.   

• “Tokiko intereseko zuhaitzen katalogoa” (2008). 

• “Irungo udalerriko berdeguneen eta zuhaiztien Plan Zuzentzailea” 

Goroldi SL enpresak egina hiri aldeetan dauden zuhaitzei begira, 

2009an onartua. 

• Santiago Ramosek 2008an egindako “Aiako Harria Parke 

Naturaleko sendabelar jangarri eta toxikoei” buruzko azterlana. 

• Irungo Udalak eta Nafarroako Gobernuak elkar hartuta, Domikoko 

(Lesaka) Sekuoia Zuhaitz Bereziaren inguruko seinaleak eta 

hobekuntza lanak egin dira.  

• “Irungo bide publikoen udal sarearen inbentarioa”. Inbentarioa 

onartuta dago, azterlanaren 3. fasea dago egiteke, hots, 

identifikatzeko arazoak edo zailtasunak dituzten bide tarteak 

sakonago aztertzea falta da.  
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• “Txingudi Aldeko Apo lasterkaria Kudeatzeko Planaren” zirriborroa, 

Haginpe SL enpresak Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat idatzia.  

• Irunen Apo lasterkaria ugaltzeko putzuak antolatzeko 

proposamen-dokumentua, Aranzadi Zientzi Elkarteak idatzia.  

• Irunen dauden Apo lasterkarien populazioen gaineko jarraipena 

2007., 2008., 2009. eta 2010. urteetan, Aranzadi Zientzia 

Elkarteak egina. 

 

Hala eta guztiz ere, hirigintzaren hazkundeari buruzko jardueren eragina 

eta arriskuak ingurune naturalean eta baserri aldean atalean adierazten 

den bezala, nola Donostialdea-Bidasoako Lurraldearen Zatiko 

Plana hala Burdinbide Sarea antolatzeko Lurraldearen Arloko 

Plana (udalerriarentzat berariazko interesa duen udalaz gaindiko 

hirigintza plangintza arautzen duena) mehatxu dira Irungo udalerriko 

balio naturalentzat eta paisaientzat. 

Bestalde, Irunen aurreikusitako hirigintza hazkundeek, esate 

baterako Araso aldean Aiako Harria – Jaizkibel korridore ekologikoan 

eragingo duen ekonomia espazio berri bat egokitzeko artifizialtze lanek, 

edo Olaberria eta Meaka Auzoetako landa eremuen etorkizuneko 

antolamenduak ondorio txarrak eta inpaktuak eragin ditzakete 

udalerriko balio naturaletan eta paisaietan. Horregatik beragatik, 

alde batetik ez da egokia udal araudia, eta bestetik ez dago egokiro 

antolaturik edo arauturik. 

 

Aiako Harria Parke Naturalean oraindik onartu gabe daude 

espazio hau kudeatzeko garrantzitsuak diren plan tekniko 

batzuk, esate baterako herri erabilerarako Plana, ehizatzeko Plan 

teknikoa edo bazkatzeko Plan teknikoa, baita Parkea Erabiltzeko 

eta Kudeatzeko Plan Zuzentzaile berria, 5 urteko iraunaldia baitu 

(administrazio eskudunari eskatu zitzaion espezieak eta habitatak 

zerrendaratzeko eta kudeatzeko oinarrizko dokumentua egin zezala). Aldi 

berean, egiteko daude Soroetako kanpalekua egokitzeko eta antolatzeko 

lanak.  

 

Txingudiko Eremuari dagokionez, “Espazio Natural Babestuak" atalean 

adierazitakoaz gain, aipagarria da TEBNBAPB plan berezian jasotako 

antolamendua Osinbiribilen aplikatu ez izana. 

Heziketa eta 

sentsibilizazioa 

Irungo Iraunkortasunerako I. Ekintza Planaren iraunaldian zehar (2007-

2012) bioaniztasunaren alorrean sentsibilizatzeko eta 

ingurumenaren alorrean hezteko jarduera hauek sustatu ditu 

Udalak:  

• Zuhaitzaren Eguna, udalerriko ikastetxeekin batera ospatua 

(2007tik 20011ra arte). 
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• Udalerrian jaiotako haur bakoitzeko zuhaitz baten aldatzea 

(2007tik 2011ra arte). 

• “Irungo mendietako eta Aiako Harria Parke Naturaleko sendabelar 

jangarriak eta toxikoak” liburuaren argitalpena (2007). 

• “Irungo udalerriko Tokiko Intereseko Zuhaitzen Katalogoa” 

liburuaren argitalpena (2008). 

• Eskolako Agenda 21en programa, Bioaniztasunari emana, 

2011/2012 ikasturtean. 

• Irungo bioaniztasunari buruzko stand bat jarri zen “Bioterra” 

azokan (2010). 

• Aiako Harria Parke Naturaleko bideen berri emateko eskuko orriak 

argitaratu dira. 

• LIFE proiektuari buruzko herriz herriko erakusketan parte hartu 

da. 

• Behemendi elkartearekin bat, herritarrei arreta emateko 

informazio Guneari eutsi zaio Lapurriturrin, Aiako Harria Parke 

naturalean (2007tik 2012ra arte). 

• Lapurriturriko Informazio Gunearen eskutik garatutako bisita 

gidatuak: hegaztiak, flora eta mikologia behatzen (2012). 

Bisita gidatu horiez gain, Aiako Harria Parke naturalean, Lapurriturriko 

Informazio Guneak inguru honetan barna ibiltzeko bideen berri ematen 

die bisitariei. Era berean, alde honetan garatzen diren beste landa 

jarduera batzuk ezagutu daitezke edo Bidasoa eskualdeko turismoaren 

eskaintzaren berri izan daiteke (esate baterako, Tren Berdea, 

Irugurutzetako labeak, Txingudiko Padurak, Irun Erromatarra, landa-

etxeak, ...) Gainera gaikako bost ibilbide eskaintzen dira: Elurtegiak, 

Meatzaritza, Ikaztegiak, Gerrak eta Flora-Fauna-Ura. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak:  

 

8. IE. NATURAGUNE NAGUSIEN BABESA BERMATU, ANTOLAMENDU ETA KUDEAKETARAKO TRESNAK GARATUZ 

ETA SAKONDUZ. 

 
8.1. P. Hirigintza babes eraginkorra eta udal antolamenduan berariazko babes erregimena ez duten eremu 

naturalak lehengoratu. 

 
 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak: 

 

2012ko abenduan aurreratuta, amaituta edo osatuta daude gaikako esparru honi lotuta dauden eta 

lehentasun handiko maila duten Irungo iraunkortasunerako I. Ekintza Planaren araberako ekintzak oro. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerriaren esparruan 

• Hiri Antolamendurako Plan Nagusia, behin-behinekoz onartua (2014ko martxoan). 

• Aiako Harria Parke Naturaleko erabilerak arautzen dituen 2007ko uztailaren 1eko bandoa. 

 

 

Herrialde mailan  

• 2004ko maiatzaren 12ko Foru Agindua. Agindu horrek onartzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bisoi 

Europarra (Mustela lutreola, Linnaeus, 1761) Kudeatzeko Plana.  

• 2004ko maiatzaren 12ko Foru Agindua. Agindu horrek onartzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Desman Piriniarra (Galemys pyrenaicus, E. Geoffroy, 1811) Kudeatzeko Plana.  

• Gipuzkoako Mendiei buruzko 7/2006 Foru Araua.  

• Apirilaren 19ko 13/2011 Foru Dekretua. Dekretu horrek arautzen ditu Gipuzkoako Parke Naturaletako 

mendietan egiten diren onddo biltzeak (2011ko maiatzaren 3ko GAO). 

• Martxoaren 5eko 10/2013 Foru Dekretua. Dekretu horrek arautzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Nekazaritza Lurren Funtsa (2013ko martxoaren 18ko GAO). 

 

 

EAEn 

• Euskadiko Ingurumena Babesteko 1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Nagusia.  

• 16/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Herriko Natura Babestekoa eta ondorengo aldaketak 

(Martxoaren 11ko 1/2010 Legea eta Urriaren 10eko 2/2013 Legea).  

• 42/1996 Dekretua, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Babestutako Naturaguneen Sarearen 

Erroldaren eta antolaketa eta jardunbideari buruzkoa. 
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• 167/1996 Dekretua, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko 

Katalogoa arautzen duena. Dekretu hori Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza 

Sailburuaren 2011ko urtarrilaren 10eko Aginduak aldatu eta testu bakarra onartu zen.  

• 355/2013 Dekretua, ekainaren 4koa, Aiako Harria Kontserbazio bereziko Eremu izendatzen duena 

(ES2120016), eta eremu horren kontserbazio neurriak onartzen dituena. 

• 365/2013 dekretua, ekainaren 4koa, “Txingudi-Bidasoa" Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE 

ES2120018) izendatzen duena eta kontserbatzeko neurriak eta Hegaztien Babes Bereziko Eremuari 

dagozkionak onartzen dituena (HBBE, ES0000243 "Txingudi"). 

• 231/2012 Dekretua, urriaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko 

Plana behin betiko onartzeko Dekretua aldatzen duena (2012ko azaroaren 14ko EHAA). 231/2012 

dekretuaren bidez, EAEko hezeguneen zerrendan jasotzen dira Irungo hiru hezegune (“Zingira Irunen” –

B1G3 kodea–, “Putzua Irunen” –EG16– kodea eta "Putzua Irunen 2” –EG17 kodea–.  

• 240/1995 Dekretua, apirilaren 11koa, Aiako Harria aldeko Natur Baliabideen Antolamendurako Plana 

onartzen duena (aldatua-2013ko martxoaren 26ko EHAA). 

• 87/2002 Dekretua, apirilaren 16koa, Aiako Harria Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko 

Planaren (EKZP) arautegia onartzen duena (2002ko maiatzaren 2ko EHAA). 

• EAEko Lurralde Antolamendurako Gidalerroak (Natur Intereseko eta Babes Bereziko Eremuak). 

• Nekazaritza eta Basoak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plangintza (2010eko azaroaren 8ko Aginduaren 

bidez behin-behinean onartua).  

• Ibaiertzak eta Erreka ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana –Isurialde Kantauriarra–, 1998an 

onartua eta berrikusteko prozesuan, 2012ko apirilaren 12an behin-behinean onartua. 

• EAEko Bioaniztasun Estrategia (2008-2015). 

• EAEko Landa Garapenerako programa (2007-2013). 

• Energia eta Meategi Zuzendariaren 2011ko martxoaren 8ko Erabakia. Erabaki horretan adierazten dira 

goi-tentsioko argindar lineak zuhaiztietan barrena bideratzeko agindu zehatzak. 

 

 

Estatu mailan 

• 26/2007 legea, urriaren 23koa, Ingurumen Ardurari buruzkoa. 

• 2/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natur Ondareari eta Bioaniztasunari buruzkoa. 

• 556/2011 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, Natur Ondarearen eta Bioaniztasunaren Zerrenda 

Espainiarra garatzekoa. 

• 1424/2008 Errege Dekretua, abuztuaren 14koa, Ondare Naturalaren eta Biodibertsitatearen Estatuko 

Batzordearen osaera eta funtzioak zehaztu, bere funtzionamendua arautu eta berari atxikitako batzorde 

espezializatuak ezartzen dituena. 

• 1421/2006 Errege Dekretua, abenduaren 1ekoa, habitat naturalen eta basafaunaren eta basafloraren 

kontserbazioaren bidez biodibertsitatea bermatzeko neurriak ezartzen dituen abenduaren 7ko 1997/1995 

Errege Dekretua aldatzen duena.  

• 139/2011 Errege dekretua, otsailaren 4koa, Espainiako Babes-neurri Bereziak dituzten Basa Espezieen 
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eta Mehatxatutako Espezieen Zerrenda osatzeko irizpideak jasotzen dituena.  

• 1628/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Espainiako espezie exotiko inbaditzaileen zerrenda eta 

katalogoa arautzen dituena.  

• 10/2006 Legea, azaroaren 21eko Mendien 43/2003 Legea aldatzen duena. Natur Ondareari eta 

Bioaniztasunari buruzko 42/2007 Legeak indargabetu egiten du haren lehenengo xedapen gehigarria. 

• 2002ko urriaren 17ko Ebazpena, Natura Babesteko Zuzendaritza Nagusiarena, 2002ko irailaren 27ko 

Ministro Kontseiluaren Akordioa argitaratzea ezartzen duena; horren bidez, 1971eko otsailaren 2ko 

Ramsar Hitzarmenaren zerrendan nazioarteko garrantzia duten hezeguneak sartzea baimentzen da.  

 

 

Europa mailan 

 

• 92/43/EEE Zuzentaraua, habitat natural eta basa fauna eta landarediaren kontserbazioari dagokiona. 

• 2009/147/EE Zuzentaraua, basa hegaztien kontserbazioari buruzkoa.  

LEHENETSITAKO JARDUERA ESPARRUAK 

Udal eskumena 

• Lotura ekologikoko edo korridore ekologikoetako eremuak identifikatu eta kontserbatu. 

• Jaizkibel-Aiako Harria korridore ekologikoa eta Irungo natur eta paisaia balioak kaltetzen edo kaltetu 

litzaketen azpiegitura eta hirigintza garapenak mugatu edo gutxitu. 

• Ur eta erriberetako ekosistemak egoera onean eduki. 

• Udalaren eta babestutako natur espazioen kudeatzaileen eta landa eremuko eragile ekonomikoen arteko 

koordinazioa eta elkarlana hobetu: 

- Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean jardun Parke Naturalean inpaktuak eragiten dituzten 

jarduerak arian-arian desagerrarazteko (higadura arazoak bideetan, ibilgailu pribatuen kontrolik 

gabeko joan-etorriak, etab.). 

- Aiako Harria Parke Naturala Erabiltzeko eta Kudeatzeko Plan Zuzentzaile berria onartzeko lanean 

jarraitu. 

- Parke Naturala egokiro kontserbatzeko plan teknikoen (herri erabileretarako plana, ehizatzeko plan 

teknikoa, bazkatzeko plan teknikoa,...) onarpena sustatu. 

- Udaletik eremuen eta elementu interesgarrien babesa sustatu (Udalak KBEn eta Aiako Harria Parke 

Naturalean identifikatutako habitat interesgarriei leku egiten dieten eremuen babesa sustatu, 

udalerriko baso ekosistemen kudeaketan esku hartzen duten jabe partikular, jabe pribatu eta 

eragileen arteko komunikazioa bultzatu, orain arte egindako lanari segida eman, etab.). 

• Animalia eta landare espezie interesgarriak eta espezie mehatxatuak kontserbatzeko esku-hartzeak 

burura eraman. 

• Habitaten hobekuntza eta hondatutako espazioen lehengoratzea  bultzatu. 
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- Udalerriko basoak modu oldarkorren bidez ustiatzeko metodoak desagerrarazi (edo, gutxienez, 
bioaniztasuna zaintzeko eta babesteko metodo egokiagoen erabilera sustatu). 

- Espezie exotiko inbaditzaileak kontrolpean edukitzeko eta desagerrarazteko neurriak hartu. 

- Baserri aldeen kontserbazio egoera hobetzeko programak edo ekintza zehatzak garatu. 

- Mendiko bazkalekuen kudeaketa aktiboa ahalbidetzeko beharrezkoak diren neurriak abian jarri. 

• Lurzoru urbanizaezinean erabileren eta jardueren ezarpena kontrolpean eduki eta haiek hirigintzaren 

ikuspuntutik antolatu. 

• Olaberria eta Meaka auzoetako plan berezien onarpena bultzatu. 

• Kudeaketa publiko eta pribatuko planen bidez, nekazaritza eta ingurumen praktikak sustatu. 

• Ingurumen heziketaren bidez, udalerriko natur eta paisaia balioak ezagutarazi. 

• Udalerriko paisaiari eta ingurune naturalari buruzko ikerketa-lanak sustatu eta haien emaitzen berri 

eman. 

• Gizarte erabilera garrantzitsua duten natur espazioak antolatu eta kontrolatu. 

• Landako ekonomia jardueren eta espazioen erabilera eta gizarte balioaren arteko loturak sustatu.  
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GAIKAKO ESPARRUA: MUGIKORTASUNA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

6. MUGIKORTASUNA HOBETZEN ETA TRAFIKOA MURRIZTEN 
 
10. TOKIAN TOKIKOTIK GLOBALERA  

 
 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Eguneroko 
mugikortasunaren 
eskaeraren 

ezaugarriak 

Irungo Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Planaren datuen arabera, 

udalerrian bertan egiten dira eguneroko joan-etorrien % 54,7. Hiritik 

kanporanzko desplazamendu nagusiak Donostiara (lanera) eta 

Hondarribiara egiten dira (azken horiek izaera egoiliarrarekin). 

 

Joan-etorri gehien-gehienak lanak behartuta egiten dira (% 

34,4), horietatik % 21 kanpokoak direla eta % 13 barrukoak. 

Ondotik ikasketek eragindakoak datoz, guztizko joan-etorrien % 19,5, 

kanpokoak % 7 eta barrukoak % 13. Eta hirugarren arrazoia olgetak 

eragindakoa da, joan-etorrien % 18 (haietatik % 5 barrukoak eta % 13 

kanpokoak). 

 

Hiri barruko desplazamendu gehien-gehienak, % 63, oinez egiten dira 

(nagusiki aisiarekin lotuak dira). Ondotik datoz ibilgailu pribatuekin egiten 

diren joan-etorriak (% 24, batez ere lanak behartuta) eta, azkenik, % 

10arekin, garraio publikoaren bidez egiten direnak (batez ere ikasleek 

erabiltzen dute). 

 

Hiritik kanporanzko desplazamenduei dagokienez, batez ere 

ibilgailu pribatua erabiltzen da (halaxe da joan-etorrien % 69an), 

garraio publikoak desplazamenduen % 22 baizik hartzen ez duen artean 

 

Mugikortasunaren 

kudeaketa eta 

plangintza 

Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Planak (HMIP) desplazamenduak 

egiteko modu iraunkorragoak ezartzea, garraio modu eraginkorragoak 

erabiltzea eta herritarren eta ingurumenaren gaineko inpaktua murriztea 

bila ditu. Hona hemen helburuak: 

• Motordunena ez (batez ere automobila) baizik eta ez motordunen 

(oinezkoak eta bizikletak) mugikortasuna bultzatzea. 

• Mugikortasunaren joera aldatzea, autoaren bidezko bidaien 

hazkundea bultzatzen baitu, garraio publikoa indartu ahal izateko. 
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• Zirkulazio, aparkamendu eta garraio publikoaren politika 

koordinatuen alde egitea: garraio publikoaren eta automobilaren 

arteko intermodalitatea sustatzea, hirian autoaren erabilera 

murriztea. 

• Ibilgailu astunen zirkulazioa eta zamalanak antolatzea. 

• Ikasle, langile eta erietxeetako erabiltzaileak bezalako talde 

herritarrekin lan egin euren mugikortasunaren kudeaketan neurri 

iraunkorragoak sustatu ahal izateko. 

• Egindako joan-etorri bakoitzean erregai fosilen kontsumoa 

murriztuz, balantze energetiko hobea lortzea. 

• Azkenik, atmosferara gai kutsatzaileen eta CO2ren isurketa 

murriztea, EBko ingurumen gidalerroen ildoan. 

 

Aurreikuspenen arabera, hiru fasetan garatuko da HMIP, 8 

urtetan: 

• 1. fasea: 2011/2012, berehalako esku-hartzeak. 

• 2. fasea: Lau urtetara (2016), esku-hartzeak epe ertainera. 

• 3. fasea: Zortzi urtetara (2020), Hiri Antolamendurako Plan 

Nagusiarekin bat eginez. 

 

Azken urteotan hainbat azterlan egin dira hiriko mugikortasun ohiturak 

zehatz ezagutzeko. Horien artean aipagarri dira: 

• Irungo Laneko Mugikortasunaren azterketa. 2007ko abendua. 

• Eskaeraren kudeaketaren azterketa Eskualdeko Ospitalean. 

Lurraldeko 

konektibitatea eta 

irisgarritasuna 

Europa barruan komunikatzeko dauden bide-linea handietako batean 

egonik, Irunek garraio modu guztiekin lotzeko aukera ematen du, 

erreferentziazko udalerriekin eta Europako hiriekin lotzen dute gure hiria 

garraio modu horiek. Hortaz, udalerria ongi samar konektatuta dagoela 

esan dezakegu. 

 

Eskualdeko edo tokiko errepideek lotzen dituzte baserri aldeak, 

halakoetan ibilgailu pribatua erabiltzen da gehien, tarteka baino ez 

garraio publikoa. 

 

Garraio Publikoa Garraio publikoan 4 modu eskaintzen ditu udalerriak: hiriko 

autobusa, hiri artekoa, Euskotren eta RENFE. 

 

3 linea dauzka hiriko autobusak, Irungo hiriari zerbitzua ematen 

dioten L1 (Zaisa-Ospitalea), L2 (Larreaundi-Katea-Ospitalea), L2A 

(Larreaundi-Katea-Poligonoak) eta L3 (Olaberria-Arbes-Artia) lineak. 

Udalerrian 93 geltoki dauzkate udal linea horiek. Badira gauez dabiltzan 2 

autobus zerbitzu (G1/Behobia linea eta G2/Katea linea). 
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8 linea dauzka hiri arteko autobusak: E22 (Hondarribia-Irun-

Txingudiko MG), E23 (Hondarribia-Irun-Donostia), E24 (Irun-Donostia-

EHU), E25 (Hondarribia-Irun-Kosta-Aireportua), E26 (Irun-Donostia), E-

27 (Hondarribia-Irun-Errenteria-Pasai Antxo-Donostia –larunbat, igande 

eta jaiegunetan–), E-28 (Hondarribia-Irun-Donostia), A3 (Irun-Hendaiako 

hondartza). Gauez badira beste 2 zerbitzu: E-77 linea (Irun-Errenteria-

Pasaia-Donostia) eta E-78 linea (Hondarribia-Irun).   

 

Era berean, eskatuz gero, taxi-busa zerbitzua eskaintzen du udalak. 2 

bide egiten ditu zerbitzu honek: Meaka/Ibarla hirigunearekin lotzen du 

batak (astelehenetik igandera arte) eta Katea eta Ospitalea besteak 

(astelehenetik ostiralera arte). Eta honako alde hauetan bada, eskatuz 

gero, landako garraio zerbitzua: Olaberria, Meaka, Ibarla, Behobia, Elitxu 

(Txenperenea) eta Katean. Adineko pertsonen, ezinduen eta beren 

zaintzaileen hirigunerako irisgarritasuna ahalbidetzea du xede zerbitzu 

honek, aipatu pertsonek laguntza eta osasun zerbitzuetara, oinarrizko 

zerbitzuetara, iristeko modua izan dezaten eta egin beharrekoak egin 

ditzaten. Egokitutako furgoneta batek eskaintzen du zerbitzu hau. 

 

Euskotrenek 3 geltoki dauzka Irunen, eta eskualdeko metro 

zerbitzua eskaintzen du Hendaia eta Donostia artean 15 minuturo. 

Easoko geltokiaren bidez, 1. linearekin (Donostia-Bilbo) egiten du bat.  
 

 
Irudia: Izadi 21 

 

RENFEk 2 geltoki dauzka udalerrian. Renfe-Aldiriak zerbitzuaren 

bidez eskualdeko eta Gipuzkoako udalerriei ematen die zerbitzua 

(C1 linea, Irun-Brinkola), eta bide luzeko zerbitzuaren bidez 

Madrilekin, Bartzelonarekin eta penintsulako eta Europako beste 

hiri batzuekin lotzen du. 
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Oro har egokiak dira autobus geltokien kalitatea eta kopurua. HMIParen 

datuen arabera, irisgarritasun ona edo oso ona dute geltokien % 62k. % 

57k markesinak dituzte, eta % 11k denbora errealean eskaintzen dute 

informazioa. 

 

Irunen garraio publikoko bitarteko hauek egonik, aukera handia dago 

garraio modu hau bultzatzeko, baina horretarako ezinbestekoa da 

intermodalitatea ahalbidetuko duten egungo baliabideak 

optimizatzea. 

Oinezko eta 

txirrindularientzako 

sareen ezaugarriak 

Irunen garrantzi handikoa da oinezkoen mugikortasuna (hiri 

barnean egiten diren joan-etorrien % 63 oinez egiten dira), joan-

etorriak eragiten dituzten zentro nagusien arteko tarteak laburrak 

direlako eta mugikortasun mota hau ahalbidetzen dutelako. Hala 

eta guztiz ere, badira oinezkoak zapuzten dituzten arazo batzuk, 

guztietan garrantzitsuena eta gainditzen zailena udalerria bitan banatzen 

duen burdinbide azpiegiturek eraturiko oztopoa. Beste arazo batzuk, 

esate baterako espaloi ezegokiak, mugikortasuna murriztua duten 

pertsonen joan-etorriak zailtzen dituzten oztopo arkitektonikoak eta 

oinezkoentzako azpiegiturak ongi mantentzeko lanak, 68/2000 DEKRETUA 

argitaratu zenez geroztik ari dira egokiro tratatzen. Aipatu dekretuak 

onartzen ditu hirialde, espazio publiko eta eraikinetako irisgarritasun 

baldintzei buruzko arau teknikoak.   

 

Auzoak elkarren artean lotzeko eta eskualdeko beste udalerriekin lotzeko 

udal eta udalaz gaindiko bideak daude Irunen. Esparru honetan aipagarria 

da 2009/2010 ikasturtean abian jarritako esperientzia aitzindaria, 

Eskolara Bidea deitua. Seinalez adierazitako 5 ibilbide hauek ikasleak 

beren ikastetxeetara oinez joatea bultzatzen dute. 

 

Bizikleta bidezko mugikortasunak, bai ohiko joan-etorriak egiteko bai 

olgetarako, gero eta interes handiagoa du Irungo biztanleen 

artean. Azken urteotan mugikortasun mota honen garapen handiagoa 

eragozten zuten arazo batzuk (bidegorrien absentzia auzo batzuetan eta 

jarraitutasunik ez halakoak badaudenetan, bizikletak aparkatzeko leku 

egokiak, ibilgailu motordunak, txirrindulariak eta oinezkoak bateragarri 

egiteko kontzientziazioa eta udalerriko garapen berriekiko loturak). 
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Irudia: www.irun.org 

Azken urteetan hobetu eta handitu den arren, Irungo bidegorrien sareak 

egiteko garrantzitsuak ditu hiri aldean bezala inguruko udalerrietako 

bidegorriekin lotzeko. Udalak emandako informazioaren arabera, hirian 

18,6 kilometro daude bizikleta bideetan, eta beste 3,2 kilometro 30 

eremuetan. Udalmapen argitaratutako datuak aztertuta, esan dezagun 

Irungo bidegorrien sareak 2006an 1,61 km zeuzkala 10.000 biztanleko, 

2009an 3,10 kilometro zeuzkan bitartean. 
 

Udalak, epe ertainera, bizikleta bideetan 2,3 kilometro eraikitzeko asmoa 

du. Hiri Antolamendurako Plan Nagusia berrikusteko 

dokumentuak bidegorrien sarea 45 km-tara luzatzeko 

proposamena jasotzen du. 
 

Ikerkfel enpresak Hiritar Kalitate Planaren esparruan egindako 750 

elkarrizketetatik % 14k adierazi zuten bizikleta erabili ohi dutela, 

nahiz eta horietatik % 91k olgetarako erabiltzen dutela dioten, eta ez 

lanak, ikasketek edo erosketek eragindako joan-etorriak egiteko. 

Elkarrizketatuetatik % 87k erantzun zuten "ezinbestekoa, beharrezkoa 

edo komenigarria" dela udalerrian bizikleta bideak izatea (% 66k adierazi 

zuten azpiegitura hori erabiliko luketela arriskurik gabeko bizikleta bide 

sarea balego). 
 

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen atal den bizikleta bideen 

zati bat dago Irunen (“Irun-Endarlatsa” zatia). 6,2 km luze da, eta 

batez beste 260 erabiltzaile ditu egunean, olgetarako erabilera nagusi 

(GFAren 2011ko datuak). Zati honek Hendaiarekin bat egiteko asmoa du, 

“Eurovelo” bizikleta sare europarreko funtsezko atal bihurtzeko. Irungo 

hirigunearekin lotzea falta dela esan behar dugu. Gipuzkoako 

Bizikletaren Behatokiak identifikatutako 97.000 joan-etorrietatik % 60 

bizikletaz egin ziren, eta beste % 40 oinez.  

Egungo bidegorriak Proiektupeko bidegorriak 30 guneak 
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Irudia: Izadi 21 

 

Aldundiak proiektatutako zatiei dagokienez, “Donostia-Irun” 

bidea hirian barrena bideratzea aurreikusten da (Gipuzkoako 

Bizikleta Bideak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean jasota dago –

Planak 8 urteko iraunaldia du 2013ko ekainean betikoz onartu zenetik–). 

Bide horrek Donostiako Zurriolako zubian du abiapuntua, eta Irungo 

Santiago zubian du amaiera. 53,3 km luze da, horietatik gutxi gorabehera 

11 Irunen barrena. Ia erdia (24,5 km) egina dago dagoeneko, eta ukitzen 

dituen udalerrietan dagoeneko badauden tokiko bidegorrien sarea osatzen 

du. Etorkizunean bidegorrietan ia beste 30 km eraikitzea aurreikusita 

dago (16 kilometro tokiko sarean eta ia 14 km Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren kontura). 

Bide sarea Penintsula eta Europako beste lurraldeak lotzen dituen autobidea izanik 

Iruna bikoiztuta heltzen den N-1 errepideak galdu egiten du baldintza 

hori udalerrira iristean. A-8 autopistara bideratu da nazioarteko 

trafikoaren zati handi bat, baina oraindik oso erabilia da errepide hori, eta 

askotan gainez egiten du nola nazioarteko hala eskualdeko eta tokiko 

trafikoa jasotzen duelako. 2008. urtean batez beste 36.000tik gora 

ibilgailuk erabili zuten errepide hori.  

 

Funtsean honako arrazoi hauek eragin dute egoera hori: 

• Garrantzitsua da arrazoi ekonomikoak tarteko (bidesariak 

saihesteko) errepide hori erabiltzen jarraitzen duen nazioarteko 

trafikoaren fluxua. 

• Oso erabilia da eskualdeko, Gipuzkoako eta Nafarroako beste 

udalerriekin lotzeko. 
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• Irungo auzoak lotzeko bidea da ez gutxitan. 

• Norabide bikoitzeko errepide gisa igarotzen du udalerria alderik 

alde, eta horrek, arestian adierazitako arrazoiekin batean, 

ibilgailuen trafikoaren moteltasun eta saturazio iraunkorreko 

egoera sorrarazten du. 

 

A-8 autopista da, abiadura handiko bidea den aldetik (ordaindu 

beharrekoa), penintsula Europako gainerakoarekin modu azkarrean 

lotzeko bidea. Irunen bi sarbide ditu, udalerriaren iparraldean bata eta 

hegoaldean bestea. 2008an batez beste 43.000tik gora ibilgailuk 

erabili zuten bide hau egunean. 

 

Irun aireportuarekin eta Hondarribiarekin lotzen duen N-638 

errepideak eta Nafarroarekin lotzen duen N-121-A errepideak 

osatzen dute bide sarea. 

 

HAPN berrikusteko dokumentuak, behin-behinean onartzekoa denak, 

jaso egiten du bide sarearen arazoa, eta honako hauek proposatzen ditu: 

• A-8 autopista Irungo erdialdearekin lotzeko sarbide berria egitea. 

• N-1 errepidea hiriko bide bilakatzea. 

• Hegoaldeko Ingurabidea eraikitzea udalerriaren hegoaldeko 

trafikoa bideratzeko eta N-1 errepideko trafikoa arintzeko. 

Aparkatzea Aparkatzea da Irunen mugikortasunarekin lotutako arazo 

nagusienetakoa. Gipuzkoako beste udalerrietan bizi dituzten arazoen 

oso antzekoak badira ere, udalerriko eguneroko joan-etorri moldeak 

baldintzatzen dituzte arazo horiek. 

 

Hona hemen arazo garrantzitsuenak: 

• Dendetara salgaiak eramateko eguneroko zereginetan partekatu 

egin behar dira zamalanak egiteko aparkalekuak eta ibilgailu 

partikularrentzako aparkalekuak. 

• TAO bezalako aparkaleku arautuen ondoko eremuetan gainezka 

egiten dute egoiliarrenak ez diren ibilgailuek. Eta horrek egoiliarrek 

aparkatu ezin izatea eragiten du sarri askotan. 

• Gaueko giro bizia duten alde jakin batzuetan, ez dira gutxi leku ez 

egokietan aparkatzen dituzten eta joan-etorriak (mugitzeko era 

edozein dela) zailtzen dituzten ibilgailuak (espaloiak eta 

oinezkoentzako pasabideak okupatuz, edukiontzi eta beste zerbitzu 

batzuen ondoan aparkatuz, etab.). 

 

Hiriguneko lurrazaleko aparkalekuak TAO sistemak kudeatzen 

ditu egoiliarrentzat ez diren txandakako aparkalekuen kasuan. 
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Bada egoiliarrei edozein ordutan eta dagokien aldean aparkatzeko aukera 

ematen dien identifikazio sistema bat. 

Gaur egun hirigunean bada lurpeko aparkaleku sare bat. Sare hori 

nahikoa da nola txandakako hala egoiliarrentzako aparkaleku premiak 

asetzeko, oraindik oso urrun baitago erabat betetzetik.  

 

Joan-etorriak eragiten dituzten zentro handiek badituzte beren 

aparkalekuak: RENFEren geltokia, Ficobakoa, merkataritza guneetakoak, 

Industrialdeetakoak eta Eskualdeko Ospitalekoa. 

Motordunak eta 

ibilgailuak 

Ibilgailuen kopurua etenik gabe hazi da azken hamarraldietan, 

batez ere azkenekoan. 2000. urtean 30.946 ibilgailu baldin baziren, 

37.553 zeuden 2010ean (EUSTATen datuen arabera); hortaz, % 

21,35eko hazkundea izan da 10 urtetan.  

 

2003an biztanle bakoitzeko 0,57 ibilgailu zeuden, 2012an 0,65 ibilgailu 

zeuden artean (UDALMAPen datuak). Irungo hiriaren ezaugarri bertsuak 

dituzten Gipuzkoako beste udalerrietako zifren antzekoak dira horiek. 

 

Batez ere pribatuak diren ibilgailuen hazkunde horrek talka egiten 

du mugikortasun iraunkorraren ideiekin, baina azpimarratu beharra 

dago aipatu epean nabarmen egin zuela gora biztanleen kopuruak 

udalerrian.  

 

Iturria: Geuk prestatua, EUSTATek emaniko datuetatik abiatuta 

 

Istripuen kopurua 2012an 8,78 trafiko istripu erregistratu ziren 1.000 biztanleko. 

2003. urteaz geroztik, 12,12 istripu erregistratu baitziren urte hartan 

1.000 biztanleko, % 28,21ean egin du behera portzentaje horrek. 

Gipuzkoako zifren antzekoak dira horiek, 2012an 1.000 biztanleko 9,81 
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istripu erregistratu baziren ere 2003an 12,49 istripu erregistratu baitziren 

(UDALMAPen datuen arabera). 

 

Ibilgailuek harrapatutako pertsonen kopuruak nabarmen egin du 

behera Irunen, 2003an 10.000 biztanleko 9,41 harrapatu bazituzten 

2012an 5,24 lagun harrapatu baitzituzten. Etorkizunean ere azken zifra 

horri eusten bazaio, joera aldaketa positiboa izango da, azken 10 

urteetako erregistroen arabera 10.000 biztanleko 7tik gora istripu izan 

baitira epe horretan. 2003an 5,73 istripu eta 2012an 4,32 dira 

Gipuzkoako zifrak. 

Salgaiak Irun garrantzitsua da N-1 eta A-8 nazioarteko bide sareari eta nazio eta 

nazioarte mailako logistika eta salgaien garraioari leku egiten dielako 

ZAISA mugaz gaindiko plataformaren bidez. ZAISAk, bere hiru 

eremuetan, 400.000 m2-ko azalera erabilgarria du, eta zerbitzu ugari 

eskaintzen die era guztietako salgaiak jaso, banatu eta biltegiratzen 

dituzten sektoreko enpresa espezializatuei. 

 

Ibilgailu astunen aparkalekuei dagokienez, ez da arazo zehatzik 

hauteman, plataforma logistikoek betetzen baitute egiteko hori. 

 

Bide Hezkuntza Irungo Udalak aldiro-aldiro ematen dizkie bide heziketako eskolak 

ikasleei eta eskatzen duten beste taldeei. Eskola teorikoak eta 

praktikak bateratzeko bide heziketarako pistak ditu (Ibarlako bide 

heziketarako pista). 2013ko maiatzetik aurrera eta berrikuntza gisa, 

Udaltzaingoa “seguru mugitzeko heziketarekin” loturiko bizikleta martxak 

sustatzen ari da hiriko bizikleta bide eta galtzadetan barrena.  

 

Mugikortasunarekin zerikusia duten alderdien aurreko herritarren 

pertzepzioa da herritarrek dauzkaten arazo eta kezka garrantzitsuetako 

bat; Ikerfel enpresak 2008. urtean Irungo 750 lagunekin egindako 

inkestan, “Irungo hiriak dauzkan hiru arazo nagusien” galderari 

erantzunez, lehenengo tokian agertu zen aparkalekuarena (inkestatuen % 

45ek), eta bigarrenean trafikoarena (inkestatuen % 39k). Eta kontuan 

badugu garraio publikoa ageri dela 5. lekuan (inkestatuen % 10ek), 

bistan da mugikortasunarekin lotutako eguneroko arazoek garrantzi 

handia dutela Irungo herritarren artean. 

 

Bestalde, badira urte batzuk “Eskolara bidea” ekimena abian jarri 

zenetik, baina ez dute udalerriko ikastetxe guztiek parte hartzen 

horretan, 6 ikastetxek baino ez.  

 

2012ko maiatzean laugarren “Irun Gizalegez” kanpaina eraman zen 

burura. Orduan “Mugikortasuna hirian; denok gara arduradun” gaiari 

emana egon zen (ahaleginak egin ziren 3 astez herritarrak 

sentsibilizatzeko). Herritarrek aukera izan zuten beren iritziak emateko 
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eta aipatutako gaiarekin zerikusia zuten iradokizunak egiteko. Prebentzio 

kanpaina horrek bide segurtasunarekin lotutako balioak sustatzen zituen 

zuhurtasuna zaintzeko eta norbera babesteko neurri nagusiak 

ezagutzeko, segurtasunez ibiltzeko, herritarrek hirian barrena arreta 

galdurik eragindako istripuak saihesteko xedean. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 

 
3. IE. MUGIKORTASUNAREN ETA IRISGARRITASUNAREN BEHARREI IRAUNKORTASUNAREN IRIZPIDEEN BIDEZ 

ERANTZUN: NORBERAREN IBILGAILUA GUTXIAGO ERABILI 

 
3.1. P. Hirian norberaren ibilgailuaren erabilera arrazionalizatu. 

3.2. P. Mugikortasun baldintzak hobetu, ibilgailu pribatuaren alternatiba gisa. 

3.3. P. Sentsibilizazio lanak garatu (kultur aldaketa). 

3.4. P. Irisgarritasun unibertsala. 

3.5. P. Mugikortasunarekin lotutako ikerketa lan zehatzak egin. 

 
4. IE. MERKANTZIAK ERREPIDEZ GARRAIATZEAK IRUNEN DAUKAN ERAGINA MURRIZTU. 

 
4.1. P. Merkantzien hiri-garraioa hobetu. 

4.2. P. Merkantzien garraioaren banaketa modalean eragin. 

4.3. P. Trafiko astunari udalerrian sartzea galarazi. 

 
 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

 

• 3.1.7. E. Ibilgailu pribatuaren eta garraio publikoaren arteko trukea egin ahal izateko espazioak sortzea. 

• 4.2.2. E. Irunen aurreikusitako plangintza intermodalaren abantailak eta desabantailak aztertzea gizarte 

eragileekin. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• Irungo Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Plana (HMIP) 

• Hiritar Kalitatea Plana 

• Irungo hiriko trafikoa eta aparkalekuak antolatzeko ordenantza (TAO). 

• Oinezkoak eta ibilgailuak zirkulatzeko udal ordenantza. 

• Ibilgailu arinekin hiriko garraio zerbitzua bideratzeko udal araudia. 

 

Gipuzkoa mailan:  

• Gipuzkoako Errepideak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (2007-2017). 

• Gipuzkoako bizikleta bideak antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana  

• Gipuzkoako Lurraldeko Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Araua, urtarrilaren 24koa 

• 2008ko azaroaren 3ko 362-C/2008 Foru Agindua. Agindu horren bidez onartu ziren Gipuzkoako Lurralde 

Historikoko bide ardatz nagusietako Zaraten Mapa Estrategikoak 
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• 2009ko maiatzaren 26ko 109-C/2009 Foru Agindua. Agindu horren bidez onartu zen 6 milioi ibilgailutatik 

gorako trafikoa duten Gipuzkoako Lurralde Historikoko bide ardatz nagusietako zaratari aurre egiteko 

Ekintza Plana (2008). 

• 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 6koa. Haren bidez onartzen da Gipuzkoako Errepide eta 

Bideen Foru Arauaren Testu Bateratua (2006ko ekainaren 21eko GAO). 

 

EAEn 

• 4/1990 Legea, Euskadiko Lurraldearen Antolamendua arautzen duena. 

• EAEko Trenbide Sareko Lurraldearen Arloko Plana 

• Errepideak antolatzeko Arloko Plan Orokorra. 

 

 

Estatu mailan 

• Azpiegitura eta Garraioaren Plan Estrategikoa 

 

Europar Batasunean 

• Liburu Zuria – Europako garraio politika 2010. urteari begira 

• Liburu berdea. Hiriko mugikortasunaren kultura berri baterantz 

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 

 
GARRAIO PUBLIKOA BULTZATU 

• Garraio publikoa sustatzeko sentsibilizazio kanpainak egin 

• Garraio publikoaren erabilera intermodala bultzatu 

• Orain arte arrakastatsuak gertatu diren ekimenei segida eman eta haiek hobetu (eskolara bidea, 

Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Astea,...)  

• Hirigunearen eta barreiatutako auzoen arteko lotura hobetu 

• Garraio moduak, ordutegiak eta maiztasunak ezagutarazteko ekintzak ahalbidetu erabiltzaileen kopurua 

emendatzeko. 

 

OINEZKOEN ETA TXIRRINDULARIEN JOAN-ETORRIAK ERRAZTEKO ESPAZIOAK GARATU ETA HOBETU  

• Hiri bideetan 30 eremuak areagotzen jarraitu. 

• Udalerriko auzo guztietara iritsiko diren eta bizikletarien mugikortasuna erraztuko duten bidegorrien 

sarea zabaldu. 

• Oinezko, txirrindulari eta mugitzeko edo ikusteko ahalmena murriztua duten pertsonentzako oztopo 

arkitektonikoak egokitu. 
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• Auzoko udalerriekin bizikleta bidez lotzeko aukerak eman. 

HIRIKO ETA HIRI ARTEKO BIDEEN EGOERA HOBETU 

• Arrisku guneak identifikatu eta haietan sor litezkeen gorabeherak murrizteko neurriak hartu. 

• Bide sarea hobetu udalerriko bazterretara iritsi ahal izateko. 

 
 
GARRAIO PUBLIKOA ETA GARRAIO MODU EZ MOTORDUNAK LEHENETSI  

• Bizikletak aparkatzeko sarea handitzeko aukera aztertu 

• Ibilgailu pribatua ez baizik eta bizikleta eta garraio publikoa lehenesteko aukera emango duten neurriak 

emendatu  

• Herri administrazioko eta hari atxikiriko eskualdeko erakundeetako langileen artean garraio publikoaren 

erabilera erraztu eta inplementatu 

 

BIDE HEZIKETA ETA GARRAIO MODU IRAUNKORRAK SUSTATU 

• “Eskolara bidea” ekimena ikastetxe guztietara zabaldu, bideragarria baldin bada 

• Ikastetxeetara eta pertsona asko biltzen dituzten lekuetara oinez eta bizikletaz iristeko sarbideak hobetu 

• Bide heziketa programari segida eman 

 

MUGIKORTASUN IRAUNKORRARI LOTUTAKO ESPAZIO PARTE HARTZAILEAK SORTU ETA MANTENDU 

• Mugikortasun Mahaiaren jarraipena erraztu 

• Irunen mugikortasuna hobetzeko herritarren partaidetzarekin jarraitzeko mekanismo egokiak finkatu 

• HMIParen jarduerak modu progresiboan garatu  

 
 

Udalaz gaindiko eskumena 
 

• Beharrezkoa den heinean, Hondarribia eta Irun arteko autobus bidezko garraio publikoaren egokitzapena 

eta tarifa, ordutegi eta loturen hobekuntza eskatu. 

• Beharrezkoa den heinean, Donostia eta Irun arteko autobus bidezko garraio publikoaren egokitzapena 

eta tarifa, ordutegi eta loturen hobekuntza eskatu. 
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2.2. BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA 
INGURUMEN KALITATEA  
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GAIKAKO ESPARRUA: URA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

3. NATUR ONDASUN KOMUNAK 

 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Ur hornidura Txingudiko Zerbitzuak 1997an osatu zen hiri hondakinen eta kale 

garbiketen arloko eskuduntzak bere egin zituenean. Lehendik 

“Txingudiko Urak” izena zuen, eta 1990eko urtarrilaren 1ean osatu zen 

Behe Bidasoako eskualdean uraren kudeaketa integrala bideratzeko 

xedean. Irungo Udala aipatu elkarteko kide da hasiera-hasieratik.  

 

Batez ere Endara errekaren arrotik iristen da ura Iruna, aipatu 

arroan baitaude Domiko eta Endara (edo San Anton) urtegiak. 1988an 

inauguratu zen Endara edo San Anton urtegia, ordura arte zegoen urtegi 

bakarraren edukiera, Domikoko urtegiarena, 16 bider gainditzen duena. 

Endarako urtegia urtean ia bi aldiz bete beharko litzateke uraren 

hornidura eskualde osoari bermatzeko. 

 

 

Endarako urtegia. Iturria: www.txinzer.com 

Irunen dagoen Elordiko Edateko Ura Tratatzeko Planta (EUTP) da 

Bidasoaldeko ur horniduraren erreferentzia. Eskualdeko urtegietan 

metatutako ura jasotzen du instalazio honek edateko ur bihurtzeko eta 

udal deposituetara banatzeko, Irungo (eta Hondarribiko) herritarren eskura 

jarri baino lehen, uraren kontsumoak eskatzen duen emariarekin eta 

kalitatearekin.  
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Endara edo San Anton urtegia eraiki zenetik, Bidasoaldeak halako 

maiztasun batez nozitzen ditu idorte luzeak, eta halakoetan metatutako ur 

erreserbak ez dira nahikoak izaten hornidura bermatzeko. Horrelakoak 

gertatzen direnean, Jaizkibel Mendiaren magaletako lurpeko ura biltzen da, 

Artzu, Errota, Justiz eta Goikoerrotako iturrietatik, hain zuzen. Ura biltzeko 

leku hauek behar duen uraren % 27a eskain liezaiokete eskualdeari. 

 

Lurrazaleko urak biltzeko Eremu Babestuen Erregistroak (UEZren 5. eta 6. 

artikuluei buruzko txostena, Euskadiko Barneko Arroak) ura biltzeko 4 

puntu identifikatzen ditu Irungo udal barrutian. Haietatik 3 Jaitzubiako 

sistemari dagozkio (1.98 l/s-ko), eta toki erakunde hau ez da Txingudiko 

sistemara biltzen. Bestea Lastaolako zundaketari dagokio, Bidasoako 

akuifero alubialean, gaur egun ez dago jardunean, baina etorkizunean 

Txingudiko sistema indartzeko erabiltzea aurreikusia dago. 

 

Lehorte luzeak izateko aukera handia izanik eta eskualdeko biztanle 

kopuruak gorako joera duela ikusirik, Jaizkibelgo lurpeko ura biltzeko 

gune berriak gaitu dira, eta orain, behar izanez gero, hornidurarako 

beharrezkoa den uraren % 60 eskaintzeko gaitasuna izango dute 

Jaizkibelgo lurpeko gune horiek.  

 

Endarako urtegian azken 15 urteetan izan diren prezipitazioak aztertuta, 

ongi asko ikusten da 2010. urtea izan dela denetan lehorrena, aipatu 

epeko batez besteko prezipitazioak baino ia % 30 gutxiago erregistratu 

baitzen. Era berean, hurrengo bi urteetan balioak apur bat handiagoak 

gertatu arren, 2000. urteaz geroztik prezipitazioen joerak nabarmen 

behera egin duela hauteman daiteke. 

 

Prezipitazio urriko uda eta udazkena aurreikusirik, Txingudiko Zerbitzuak 

irailaren erdialdera hasi zen Jaizkibel mendiaren iparraldeko magaleko 

iturburuetatik ura ponpatzen, Endaran urritzen zen ura berdintzeko. Urrian 

iritsi zuen urtegiak urteko mailarik apalena, ura biltzeko gaitasunaren % 

72arekin. Orduan jarri ziren martxan Jaizkibelgo putzuak. Azaroaren 1era 

arte eutsi zion egoerak. Gerora erregistratutako prezipitazioek aukera 

eman zuten urtegiko erreserbak berreskuratzeko.  

 

Plubiometria Endarako Urtegian 

PLUBIOMETRIA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BATEZ 

BESTEKOA 

(1989-2012) 

URTARRILA 233 74 335 434 202 141 129 123 282 199 38 300 198 

OTSAILA 115 293 195 127 149 89 135 24 264 84 200 60 178 

MARTXOA 152 64 124 156 94 254 227 260 40 40 130 42 141 

APIRILA 258 154 96 171 310 3* 91 133 262 71 73 201 187 

MAIATZA 161 321 202 153 97 0* 180 204 106 180 78 235 181 

EKAINA 74 194 52 74 29 0* 129 168 39 255 124 36 123 

UZTAILA 160 161 65 48 86 30 107 52 91 62 334 37 132 

ABUZTUA 115 265 52 152 77 66 507 99 70 103 56 64 132 

IRAILA 84 54 182 112 144 306 158 68 147 75 171 79 142 



 

URRIA 67 

AZAROA 203 

ABENDUA 62 

URTEKO 

GUZTIZKOA 
1.684 

MAIATZA -

IRAILA 
594 

Iturria: Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatea. 

Iturria: Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatea, 2012ko

Endaran bildutako ura 2012ko guztizko bolumena da ia, 

ohikoa da azken hamarraldian ura 

 

JATORRIA

Endarako urtegia

Jaizkibel

Iturria: Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatea. 2012ko Memoria

 

Iturria: Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatea, 2012ko

ENDARAKO UR ERRESERBEN BILAKAERA

Urtar   Ots 

M

I
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I  
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207 273 178 108 141 112 217 156 84 85 238

270 159 175 398 189 37 316 292 286 248 178

482 328 267 257 132 104 236 95 144 242 173

2.539 2.063 2.047 1.951 
 

1.916 1.899 1.844 1.583 1.779 1.642

995 553 539 433 
 

1.081 590 453 675 763 451

Iturria: Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatea. 2012ko Memoria

Iturria: Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatea, 2012ko Memoria

Endaran bildutako ura 2012ko guztizko bolumena da ia, eta hori oso 

ohikoa da azken hamarraldian ura nondik iritsi den ikusita: 

JATORRIA BOLUMENA (m3) %

Endarako urtegia 7.997.591 95,8

Jaizkibel 350.652 4,2

Iturria: Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatea. 2012ko Memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatea, 2012ko Memoria

ENDARAKO UR ERRESERBEN BILAKAERA 

Ots   Mart   Apiril  Maiat   Ekain  Uzt Abuzt   Irail  Urria  Azar Abend 

2012: 3,84 

KONTSUMO URAREN JATORRIA 

 68 

238 208 

178 275 

173 219 

1.642 2.134 

451 710 

2012ko Memoria 

 

Memoria 

eta hori oso 

% 

95,8 

4,2 

Iturria: Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatea. 2012ko Memoria 

Memoria 
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2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 
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Debido al coste de ejecución de las obras, así como del mantenimiento de 

las infraestructuras, la Mancomunidad considera inviable la creación 

de infraestructuras de aprovechamiento de aguas pluviales y/o 

grises. 

Edateko ura 

banatzeko sarea 

Endara edo San Anton urtegian bildutako ura 6 km luze den hodi baten 

bidez bideratzen da Elordiko edateko ura tratatzeko plantara (EUTP), 

Lapitzeko Auzora; era berean Elordira iristen dira, beste hodi baten bidez, 

Jaizkibel Mendiko iturburuetatik jasotako ura.  

 

Elordiko edateko ura tratatzeko planta (EUTP) 1996an eraiki zen, eta 

segundoko 400 litro tratatzeko ahalmena duela esan behar dugu. 

2012an 9.237.392 m3 tratatu zituen instalazio honek, hau da, egunean 25 

milioi litro uraren baliokidea. 

 

 

Elordiko EUTP. Iturria: www.txinzer.com 

 

Honako urrats hauek egiten ditu Elordin edateko ura tratatzeko prozesuak: 

aurre oxidazioa, berriro ere mineralizatzea, gatzatzea, malutatzea, 

dekantatzea, iragaztea, pH doitzea eta azkenik kloroarekin desinfektatzea. 

 

Depositu hauek Elordiko Edateko Ura Tratatzeko Plantatik (EUTP) iritsitako 

ura biltzen dute gero kontsumitzeko puntu guztietara banatzeko. 14.000 

m3 ur biltzeko gaitasuna duen EUTPko deposituaz gainera, hornidura 

sistemak beste 8 depositu ditu (guztien artean 50 milioi litro biltzeko 

gaitasunarekin) ura eremuen arabera banatzeko. Depositu horietatik 5 

Irunen daude:  

• Iparragirre Behekoa: Antzaran, San Migel, Pinudia eta geltokia 

aldeak hornitzen ditu. 

• Iparragirre Goikoa: Anaka, Lapitze, Belaskoenea, Urdanibia, Puiana 

eta Katea aldeak hornitzen ditu. 

• Ibaieta: Olaberria, Larreaundi, Santiago, Mendibil, Olaketa eta 

Hirigunea hornitzen ditu. 

• Buenavista: Behobia, Artia, Dunboa, Arbes eta Meaka aldeak 

hornitzen ditu. 
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• San Martzial: Bidasoa aldea hornitzen du. 

Hodien bidez bururatzen da hornidurarako deposituetatik kontsumo 

guneetarainoko ur hornidura. Hodi hauek 80 eta 400 mm bitarteko 

diametroa dute. Une honetan Elordiko EUTPn tratatutako ura jasotzen 

dute herritar gehien-gehienek. 

 

Elordiko EUTPko edateko uraren ekoizpenak 8,6 Hm3-tan 

egonkortzeko joera ageri du, nahiz eta 2012an, hornitutako biztanleria 

handiagoa izan arren apur bat gutxiago izan zen (8,32 Hm3 bitarte). Izan 

ere, etengabe hobekuntzak egin dira hornidura sareetan, eta herritarrak 

gero eta kontzientziazio handiagoa dute baliabideen erabilera iraunkorraren 

inguruan. 

 

Iturria: Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatea, 2012ko Memoria 

 
Bestalde, banaketa sarean gertatzen diren galerak baloratzeko, 

erregistratu gabeko ura kontuan hartzeaz gain, kontuan hartzen ere dira 

erregistratu gabeko kontsumoak, kontagailuen azpi-kontaketa, 

kontagailuetako irakurketen arteko bat ez etortzeak, hodietan gertatzen 

diren matxurak eta beste batzuk. 
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuaken datuetatik abiaturik. 

Eskualde mailakoak dira aurreko grafikoan irudikatutako hornidura sareko 

galeren datuak. Hala eta guztiz ere, ezaguna da 2011. eta 2012. urteetan 

Irungo udalerriko sarean gertatutako galeren balioa (% 21,95 eta % 18,5 

hurrenez hurren). Grafikoan ikus daitekeenez, agerikoa da galeren 

beheranzko joera orokorra, eta badirudi gauza bera gertatzen ari 

dela udalerri mailan (galerak % 18,5ekoak izan ziren 2012an). 

 

Elordiko EUTPko tratamenduari buruzko datuak adierazten dira ondoko 

taulan: 

 

EUTP 

Urteko ekoizpena (m3) 8.316.990 

Eguneko batez besteko ekoizpena (m3) 22.786 

Batez besteko emaria (l/s) 264 

Energia (Kw) - 

Aluminio polikloratuaren urteko kontsumoa (Kg) 119.940 

Kloroaren urteko kontsumoa (Kg) 8.000 

CO2-aren urteko kontsumoa 300.470 

Karearen urteko kontsumoa (Kg) 342.320 

Erreaktiboen urteko kostua eurotan 156.257 

Energiaren urteko kostua eurotan * - 

Guztizko kostua eurotan 156.257 

Iturria: Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatea 

* EUTPn soilik Elordiko zentral hidroelektrikoan ekoizten den energia kontsumitzen 

bada ere, kostu baliokidea jasotzen da hornitzeko beharra izan litekeela kontuan 
harturik. 

 
 
Uraren ezaugarriei dagokienez, ur gordinen eta Elordiko EUTPn tratatzen 

diren uren arteko konparaziozko taula bat erakutsiko dugu jarraian. 
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 UR GORDINA 
TRATATUTAKO 

URA 

Uhertasuna (NTU) 0,96 0,17 

Konduktibitatea (µS/cm) 64 155 

Oxidakortasuna (mg O2/l) 0,5 0,2 

Burdina (µg/l) 27 2 

Manganesoa (µg/l) 15 0 

Aluminioa (µg/l) 30 58 

Kaltzioaren gogortasuna (ºF) 1,8 7,2 

Alkalinotasuna (ºF) 1,6 6,5 

pH 7,2 8,1 

Kloro askea (mg/l) - 0,47 

Kolif. guztira (u. f. c. /100 ml) 647 0 

E.Coli (u.f.c./100 ml) 3 0 

Ur beltzetako estreptokokoak 
(u.f.c./100 ml) 

4 - 

Langelierren saturazio-indizea -1,7 -0,2 

Iturria: Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatea 

Eskaera eta 

kontsumoa 

Gaur egun Txingudiko Zerbitzuakek ongi asko ezagutzen ditu eta gerturik 

kontrolatzen ditu Bidasoaldeko ur kontsumoak. Irunen amaituak dira 

sareen sektorizazio lanak eta ezarrita dago kontagailuen tele-irakurketa 

sistema. Hortaz, kontsumoaren gaineko erabateko kontrola dago Irunen 

(GIS batean iraultzen da informazioa). 

 

Ondoko grafiko honetan irudikatzen den bezala, udalerriko ur eskaeraren 

guztizkoa, hau da, herritarrei banatu baino lehen Txingudiko Urakek 

hornitzen duen ura, murriztuz joan da denborak aurrera egin ahala. 

2010etik aurrera nabari da beherakada handiena (% 15,4ko beherakada 

2009tik 2011ra bitartean). 

 

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik 
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Era berean, 2005etik aurrera pixkana-pixkana behera egin du Irunen 

etxeko uraren kontsumoak biztanleko eta eguneko. Kontuan izanik 

udalerriko biztanleen kopuruak gora egin duela (azken 3 urteetan izan ezik, 

epe horretan kopurua egonkortu baita), horixe da bila dugun joera. 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik 

 

Udalerriko uraren guztizko kontsumoarekin alderatuta, % 3 inguru hazi da 

etxeko uraren kontsumoa, nahiz eta 2011n aurreko balioetara itzultzeko 

joera nabari den. Etxeko kontsumoa, oro har, guztizko kontsumoaren % 70 

inguruan egonkor mantentzen dela esan daiteke. 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik 
 

Eskura dauden datuak soilik etxe eta ez etxearen sektoreari dagozkie. 

Hortaz, ezezagunak dira beste sektoreetako –industria, zerbitzu, 

nekazaritza eta udalerri mailakoak– kontsumoaren maila eta 

bilakaera.  
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Tokiko administrazioaren kontsumoaren maila, bilakaera eta 

eraginkortasunaren inguruko jarduerak ari dira garatzen arian-

arian. Irungo eraikin berriek bete egiten dute Eraikitzeko Kode Teknikoan 

agindutakoa. Gainera, Irungo Energia Iraunkorrerako Ekintza Planak (EIEP) 

bere baitan jasotzen du Ura ildo estrategiko gisa. Hortaz, udal 

instalazioen % 50ean ura aurrezteko tresnak eta gailuak 

egokitzeko asmoa du Irungo Udalak. 

 

Nekazaritza sektorearen gehiegizko ur kontsumoa ez da arazo Irunen. 

Hornitzeko sareetan gertatzen diren ur ihesak dira benetako arazo, 

2011n kontsumitutako uraren guztizko bolumenaren % 33,7 galdu 

baitzen gisa horretan. Horregatik beragatik, kontu honetan egin ditu 

ahalegin handienak Txingudiko Zerbitzu Mankomunitateak, eta horri esker, 

galerak % 12,3an murriztu dira bi urtetan. 

Saneamendua eta 

araztea 

Txingudiko eskualdean sortzen diren hondakin urak hodi biltzaileen edo 

kolektoreen sarera biltzen dira eta, interzeptagailu nagusiaren eta 

ponpatzeko planten bidez, Atalerrekako Hondakin Uren Araztegira 

(HUA) bideratzen dira; bertan urak araztu egiten dira itsasora isuri baino 

lehen. 

 

Iturria: www.txinzer.com 

 

2003. urteaz geroztik egindako kanalizazio lanei esker, erreka 

nagusietara (Ibarrola, Olaberria eta Ugalde) ez dira hondakin urak 

iristen. 

 

Interzeptagailu nagusiak Behobia aldean du abiapuntua, Bidasoa ibaiaren 

eskuineko aldean, eta Jaitzubiatik iristen den hodi biltzaile nagusiak bezala, 

ura ponpatzeko hainbat planta ditu bidean (Behobia, Gal, Amute, San 

Pablo, Zumardia eta Hondartza); planta hauek hondakin ura ponpatzea 

dute xede nagusi ura Atalerrekako Hondakin Uren Araztegiraino (HUA).  

 

Tratatzeko plantarainoko bidean aurrera egiteko bultzadaz gainera, ura 

planta hauetatik igarotzen denean hondakin urek berekin batera ekartzen 
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dituzten 10 eta 40 mm lodierako solidoak, igerian daudenak, kentzeko 

aprobetxatzen da.  

 

Interzeptagailu nagusiak, azkeneko atalean, Jaizkibel Mendia alderik alde 

igarotzen du xede horretan eraikitako 400 m-ko tunel batean barrena. 

 

 

Iturria: Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatea 

 

HUA honek segundoko 2.091 litro aurrez tratatzeko (partikula larriak 

ateratzeko, hareaz garbitzeko eta koipeak kentzeko) gaitasuna du, eta 

segundoko 660 litro biologikoki tratatzeko gaitasuna, emari ertainarekin; 

prozesu biologiko baten bidez deuseztatu egiten da uretan disolbatutako 

materia organikoa. Ondoren lohiak dekantatzen dira, eta gero araztutako 

ura itsasora isurtzen da 213 m luze den hodiaren bidez.  
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Abian jarri zenetik, laginketa kanpainak egiten dira Atalerrekan hiriko 

hondakin uren isuriak biltzen dituen ingurunea Zaintzeko eta Kalitatearen 

gaineko Jarraipena egiteko Zaintza Planaren esparruan. 2012an egindako 

azterlanak adierazten du oso txikia dela uraren kalitatean isuriek, 

sedimentuek eta biotek eragiten duten inpaktua.  

Atalerrekako HUAk normaltasunez jarduten du urtean zehar. Araztegian 

hobetu egin da desagerrarazi beharrekoak desagerrarazteko 

errendimendua, gora egin baitute desagerraraziriko kutsakorren zamak eta 

sortutako lohiak.  

Lohiak tratatzeko sistemei eta sistema horien kalitateari dagokienez, 

aipagarria da 2012an sortutako lohi guztiak nekazaritzan erabili 

izana (parte txiki bat baizik ez da zementu fabriketara bideratzen). 2011. 

urteaz geroztik berrerabili egiten dira araztegi honetan sortzen 

diren lohiak, saihestu egiten da lohiak zabortegira eraman behar 

izatea.  

Ez dago araztutako urak berrerabiltzeko sistemarik, zuzenean 

isurtzen dira itsasora. 

Uraren araudia 

eta kudeaketa 

Honako hau da Txingudiko Zerbitzuaken Ur arloa ukitzen duen berariazko 

araudia: 

• Uraren kudeaketa integrala Arautzeko Ordenantza. 

• Txingudiko Zerbitzuaken saneamendu sarerako isuriei buruzko 

Ordenantza. 

• Txingudiko Zerbitzuaken saneamendu sarerako isuriei buruzko 

Ordenantzaren aldaketa. 

• Uraren ziklo integralarekin lotutako ur hornidura, saneamendu eta 

beste zerbitzuengatiko tasak (urterokoak 2008tik aurrera) Arautzeko 

Ordenantza. 

 

Sentsibilizazioa 2004ko otsailaz geroztik eskaintzen da Txingudiko Zerbitzuakek 

kudeatutako uraren ziklo integraleko instalazioetarako bisita 

gidatuen zerbitzua. Zerbitzu hau ikasleei eta herritarrei (talde antolatuei) 

zuzendua da.  

 

Bisiten artean, Atalerrekako HUA da interes handiena pizten duen 

instalazioa, berau baita bisita kopuru handiena jasotzen duena. 

 

Parte 

hartzea 
2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

Ikastetxe 

kopurua 
12 15 24 16 14 11 13 10 
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Talde 

kopurua 
23 35 42 59 25 25 30 24 

Pertsona 

kopurua 
483 1122 1972 3249 1649 1483 1467 1090 

Bisitaldi 

kopurua 

guztira 

31 50 60 92 44 38 38 29 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuaken datuetatik abiaturik. 

 

Bisiten % 1 Endarako Urtegira egin dira, % 26 Elordiko EUTPra, % 5 

Hondartzako ponpatzeko plantara, eta % 58 Atalerrekako HUAra. 

 

 

Iturria: www.txinzer.com 

 

Bisitaldi gidatuez gain, Txingudiko Zerbitzuakek honako sentsibilizazio 

kanpaina hauek egiten ditu urtero uraren inguruan: 

• Uraren Munduko Eguna (maiatzak 22): hornidura eta 

saneamendurako instalazioetako ateak zabaltzen zaizkie 

herritarrei, txandaka.  

• GHP (Gabonetako Haur Parkea): Txingudiko Zerbitzuak 

Mankomunitateak karpa berriemaile eta hezitzaile bat instalatzen du, 

urtero, Ficobako (Irun) GHPra hurbiltzen direnentzat. Espazio 

honetan eskutik hartuta doaz jolasa eta jostaketa ingurumenaren 

inguruko sentsibilizazioarekin, eta nola helduei hala gazteei Behe 

Bidasoako uraren ziklo integrala nolakoa den azaltzen zaie. 2005. 

urteaz geroztik parte hartzen du erakunde publikoak GHPan, eta 

azken bi urteetan ura izan du gai nagusia.  

Txingudiko Zerbitzuaken standean ingurumen alorreko hezitzaileak 

izaten dira. Antolakuntza kontuez arduratzeaz gain, uraren ziklo 

integralaren eta hondakinen kudeaketaren inguruko zalantzak 

argitzen dituzte.  

• Lankidetza Behobia-Donostiarekin: Txingudiko Zerbitzuakek eta 

Fortuna KEak elkarlanean jarduten dute lasterketa hau 

ingurumenaren ikuspuntutik iraunkorrago izateko ahaleginean. Esate 

baterako, 2009tik aurrera plastikozko botilatxoetako uraren ordez 

Elordiko edateko ura tratatzeko plantatik etorritako ura eskaintzen 
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zaie korrikalariei. Era berean, paperezko edontziek hartu dute 

plastikozko edontzien lekua, eta behin erabili ostean, Txingudiko 

Zerbitzuakek bildu egiten ditu Lapatxeko Konpost Plantara 

eramateko eta han konpost bihurtzeko. Gainera, Behobian, 

lasterketaren abiapuntuan, berariazko edukiontziak paratzeko 

akordio bat lortu zen ehunak jasotzeko, asko baitira lasterketaren 

hasieran arropak bazterrera uzten dituzten kirolariak. 

Baliabide 

hidrikoen 

kalitatea eta 

eskuragarritasuna 

Ur hornidura eta saneamendu zerbitzuak eskainitako uraren kalitatea 

bermatu behar du, eta legeak finkatutako kalitatearen parametroen balioak 

betetzea zaindu behar du bai hornitutako urei bai hondakin uren isuriei 

dagokienez. 

 

2002. urteaz geroztik Txingudiko Zerbitzuak da Txingudiko 

Zerbitzuak Mankomunitatearen Hornidura Sistemaren 

kontsumitzeko uren kalitatea Kontrolatzeko eta Zaintzeko Unitatea. 

 

Uren kalitatearen kontrola Mankomunitatearen arlo hauetako 

laborategietan egiten da: uraren kalitatearen kontrola eta jarraipena 

jatorrian / Ura arazteko tratamendu faseen gaineko kontrola eta 

ikuskaritza / Banatutako uraren kalitatearen kontrola / Industriako 

hondakin uren kolektorerako isurien gaineko ikuskaritza eta kontrola / 

Hondakin uren isurien ingurune hartzailearen kalitatearen gaineko 

jarraipena.  

 

KONTSUMITZEKO UREN KALITATEA: 

 

Bildutako uraren kalitatearen azterketa osoa egiten da 1998ko 

irailaren 30eko Ministro Aginduak finkatutako parametroen arabera, aipatu 

aginduak zehazten baitu edateko urek zer ezaugarri izan behar dituzten. 

 

Tarteka, gehienetan euri erauntsien edo uda partean urtegian gertatzen 

diren estratifikazioen ondorioz, arazoak gertatzen dira lurrazaleko 

hartuneetan bakterioen eta manganesoen presentziak eraginda, baina 

Elordiko EUTPan gainditu egiten dira arazo horiek. 

 

Aldi berean, 2000. urteaz geroztik, Endarako urtegiaren egoera 

kontrolatzeko lanak egiten dira kontsumitzeko uren kalitatean 

eragina izan dezaketen balizko fenomenoak identifikatu ahal 

izateko. 2012. urtean egindako azterketaren emaitzek adierazten dute 

ona dela urtegiaren egoera trofikoa, apala baita eutrofiarako egoera. 

Urtean zehar eta uren kalitatean eragin handiena duten balioen artean 

aipagarri dira nola urtegiko sedimentuen estratifikazio termikoak eta 

sedimentuak berriro ere disolbatzeko fenomenoak hala kanpotik eta 

barrutik etorritako materialek eragindako uhertasuna.  

 

Bestalde, 2009. urteaz geroztik, zebra-muskuiluaren presentzia 

hautemateko kontrol-laginketak egiten dira. Espezie exotiko eta 

 



 79 

 

inbaditzaile honek nahasi egiten ditu bertako espezieen habitatak, eta 

haiekin lehiatzen da elikagaiak lortzeko borrokan. Gainera kalte handiak 

eragin ditzake ura biltzeko eta banatzeko sistemetan, horietan egokitu eta 

batzuetan zeharo buxatzen baititu. Hala eta guztiz ere, Endaran 

egokitutako kontrolerako lekukotasunek emaitza negatiboak eskaini dituzte 

kasu guztietan.  

 

Era berean, banaketa sarera biltzen ez diren iturri publikoetako 

uraren kalitatearen gaineko kontrol lanak egiten dira, baita araudiak 

berak finkatzen duen zaintza-maila gaindituz ere. 

 

Zaintza maila 

 
EUTPKO 

ANALISIA 

KONTROL-

ANALISIA 

ITURRIAREN

ANALISIA 

ANALISI

OSOA 
GUZTIRA

ESKATUTAKO 

ANALISIAK 
% 

ELORDIKO 

HUAP 
77 105 0 4 186 60 310

IRUN 0 100 31 10 141 124 114

HONDARRIBIA 0 54 16 3 73 48 152

SARETIK 

KANPOKO 

ITURRIAK 

0 7 0 0 7   

GUZTIRA 77 266 47 17 407 232 175

 

Iturria: Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatea. 2012ko Memoria 

 

Honenbestez, ona da hornidura sarearen bidez eskainitako uraren 

kalitatea, aztertutako laginen % 100ak jaso baitu kontsumitzeko 

Egokia kalifikazioa, indarrean dagoen Arautegian finkatutako irizpideei 

jarraiki.  

 

Iturria: www.osakidetza.euskadi.net 

(3-Ona; 2-Onargarria; 1-Txarra; 0-zehaztu gabe) 

 

Txingudiko Zerbitzuakek ere burura eramaten du Mankomunitateko 

banaketa sarera biltzen ez diren ur iturrien gaineko kontrol lana. 

Kontrol lan horri esker, hiru dira iturburu natural kontsumitzeko onak: 

Aizpegietako Iturria (Ingelesaren gaztelua), San Nartziso eta Enbido.  

3 3 3
3 3 3
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Edateko uren osasun kalifikazioa
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Kontsumitzaileentzat onartzeko modukoak diren ezaugarri organoleptiko 

batzuk eduki behar ditu urak (gardentasuna, kolorea, usaina eta zaporea). 

Horretarako kloroa erabiltzen da, eta sarean burura eramandako kontrol 

lanen % 91n, esan dezagun hornitutako uraren desinfekzio egokia 

bermatzeko maila ezin hobean dagoela haren balioa (0,2 eta mg 1 

bitartean litroko). Soilik gune urrunenetan da kloroaren edukia 0,2 mg 

baino apalagoa, baina sekula ez da horregatik uraren kalitatea arriskuan 

egon. 

Uhertasunari dagokionez, saretik jasotako eta aztertutako ur lagin ia 

guztiek ageri zuten 140/2003 Errege Dekretuak uhertasunari begira 

finkatutako 5 NTUko parametro Baliotik beherako uhertasuna. 

Uraren kalitatea Irunen uraren egoera ekologikoaren bidez islatzen dira ibaietako, 

estuarioko eta itsasbazterreko uraren kalitatearen egoera eta bilakaera, eta 

estazio batzuetan egiten den laginketaren bidez neurtzen da. Egoera 

ekologiko OSO ONA lortzea da xedea (1. balioa) 

 

EGOERA EKOLOGIKOAREN INDIZEA 

1. BALIOA OSO ONA 

2. BALIOA ONA 

3. BALIOA NEURRIZKOA 

4. BALIOA ESKASA 

5. BALIOA TXARRA 

 

 

Udal barrutian kalitatea neurtzeko bi estazio daude, eta emaitzak ere 

bestelakoak dira:  

• BID555 estazioa (Endarlatsan): Endarlatsan dagoen laginketarako 

estazioak islatzen du Bidasoa ibaiaren egoera ekologikoa ONA dela 

(2. balioa) 2005. urteaz geroztik. Aipagarria da 2009an ibaiaren 

kalitateak oso ona maila iritsi izana.  

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik 
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• BJA050 estazioa (Urdanibian): Jaitzubia errekari buruzko datuak 

eskaintzen ditu Urdanibiako estazioak. Ondoko grafikoan islatzen 

den bezala, 2007an TXARRA izatetik ESKASA izatera igaro zen 

ibaiaren egoera ekologikoa (4. balioa), eta balio horri eutsi zion 

hurrengo urteetan.  Hala eta guztiz ere, ona da uraren kalitate 

fisiko-kimikoa. 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik 
 

 

Estuarioko uren kalitateari dagokionez, koefiziente biotikoa 

neurtzeko bi laginketa gune daude udalerrian. Gisa honetan 

adierazten da koefiziente hori: 

 

Indize 

biotikoa 

Koefiziente 

biotikoa 
Esanahia 

0 <0.2 Ez kutsatua 

1 0.2-1.2 Ez kutsatua 

2 1.2-3.3 Kutsadura arina 

3 3.3-4.3  

4 4.3-5.0  

5 5.0-5.5  

6 5.5-6.0  

7 Faunarik gabe  

Iturria: geuk egina Eusko Jaurlaritzaren ingurumen atarian argitaratutako datuetatik 

abiaturik (www.ingurumena.net) 

 

• E-B15 estazioa (Behobia aldean): Indize biotikoaren taulatik 

abiatuta, 2006 eta 2008 bitartean kutsadurak behera egin 

zuela ikus daiteke, baina ondorengo urteetan ez da 

estuarioko uren egoera hobetu.  

 

5 5 5
4 4 4 4 4
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Ibaien kalitatea: egoera ekologikoa. BJA050 
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik 

 

• E-B10 estazioa (Amute aldean): apur bat hobetu da inguru 

honetako uren kalitatea, 2007an kutsaduraren egoera erdipurdikoa 

bazen ere 2008an egoera hori arindu baitzen, ondorengo urteetan 

balio horri eutsiz. Hala eta guztiz ere, beharreko neurriak hartu 

beharko lirateke estuarioko uren kalitatea hobetzeko.  

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik  

Ibaietako uren egoera oro har hobetu egin dela egiaztatzen da hiriko 

isuriak saneatzeko lanak egin ostean. Hala eta guztiz ere, gainditu egin 

behar dira isuri barreiatu eta puntual batzuek eragiten dituzten arazoak. 

Alkateak Irungo auzoetan egindako bileretan adierazi zen Zaisa IIItik 

Bidasoa ibaira doan errekan behin eta berriz gertatu zirela segur asko 

kamioietatik iritsiko ziren gasolio isuriak. Irungo Udaleko Ingurumen eta 

Baratze alorreko Unitate Teknikoak hainbat azterlan egin ditu arazoari 

konponbide bat emateko. Udaltzaingoak, bere aldetik, balizko erantzuleak 

aurkitzeko zaintza lanak egiten ditu. 

 

Era berean, hirigintza hazkundeei edo azpiegituren eraikuntzari lotutako 

artifizialtze prozesuen aurrean, erriberako basoak egoera onean edukitzea 

bila da. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak:  
 

8. IE. NATURAGUNE NAGUSIEN BABESA BERMATU, ANTOLAMENDU ETA KUDEAKETARAKO TRESNAK GARATUZ 

ETA SAKONDUZ. 

 
8.3. P. Txingudiko Padurak lehengoratzeko eta babesteko prozesua garatu eta sakondu. 

 
9. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, BALIABIDE NATURALEN KONTSUMOA –URA, 

ENERGIA ETA ZORUA– ARRAZOIZKO BIHURTUZ. 

 
9.1. P. Txingudiko Zerbitzuakek uraren kudeaketa integralean eskainitako zerbitzuen kudeaketan kalitatearen 

estandarrak etengabe hobetu. 

 
Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak: 
 

OHARRA: Aurreratuta (amaituta) daude gaikako esparru honetako lehentasun handiko ekintza guztiak. 

 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan: 

• Uraren Ziklo Integrala kudeatzeko ordenantza arauemailea. 

• Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateko saneamendu sarerako isuriei buruzko Ordenantza. 

• Uraren ziklo integralarekin lotutako ur hornidura, saneamendu eta beste zerbitzuengatiko tasak 

(urterokoak 2008tik aurrera) Arautzeko Ordenantza. 

 

EAEn 

• Urei buruzko 1/2006 Legea, ekainaren 23koa 

• 33/2003 Dekretua, otsailaren 18koa; honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua sortu 

eta Euskal Autonomia Erkidegoko Barneko Arroen Plan Hidrologikoa izapidetzeko prozedura arautzen da. 

• 168/2004 Dekretua, irailaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsas uretako eta erkidego arteko 

arroetako eremu sentikorrak izendatzen dituena. 

• 390/1998 dekretua, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden Inguruak 

izendatzeko arauak finkatzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza lanetan Egoki 

Jarduteko Kodea onartzen duena. 

• 2000ko abenduaren 18ko Agindua; horren bidez nekazaritzarik eratorritako nitratoekin urak kutsatzeko 

arriskuan dauden inguruetan jarduteko plana onartzen da.  

• 196/1997 Dekretua. Dekretu horrek ezartzen du Itsas-Lehorreko Jabaria babesteko zortasun aldea 

erabiltzeko eta lehorretik itsasorako isuriak egiteko Baimenak emateko prozedura.  

• 178/2002 Dekretua, uztailaren 16koa, edateko uraren kalitatea kontrolatzeko eta zaintzeko nahiz horri 

guztiari buruz informatzeko sistema arautzen duena. 

Estatu mailan  
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• 11/1995 Legegintzako Errege Dekretua, abenduaren 28koa, hondakin uren tratamenduan aplikagarri 

diren arauak zehazten dituena.  

• 509/1996 Errege Dekretua, martxoaren 15ekoa, abenduaren 28 11/1995 Legegintzako Errege dekretua 

garatzen duena eta hondakin uren tratamenduan aplikagarri diren arauak zehazten dituena.  

• 2001eko uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege dekretua, Uren Legearen testu bateratua onartzen 

duena.  

• 140/2003 Errege dekretua, otsailaren 7koa, gizakiek kontsumitzeko uraren kalitateari lotutako osoasun 

irizpideak zehazten dituena.  

• 16/2007 Lege organikoa, abenduaren 13koa, garatzeko Legearen osagarri. 

• 849/1986 Errege dekretua, apirilaren 11koa, Urari buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen atariko I, 

IV, V, VI eta VII. tituluak garatzen dituen Jabari Publiko Hidraulikoaren arautegia onartzen duena.  

• 907/2007 Errege dekretua, uztailaren 6koa, Plangintza Hidrologikoaren Araudia onartzen duena. 

• 1620/2007 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, araztutako urak berrerabiltzeko erregimen juridikoa 

finkatzen duena.  

• 1514/2009 Errege dekretua, urriaren 2koa, kutsaduraren eta narriaduraren aurka lurpeko uren babesa 

arautzen duena. 

 

Europa mailan:  

• Europako Legebiltzarraren eta 2000ko urriaren 23ko Kontseiluaren 2000/60/EE Zuzentaraua, uren 

politikaren esparruan komunitate mailan jarduteko esparrua zehazten duena. 

 JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK  

Udal eskumena:  

• Txingudiko Zerbitzuaki edateko uraren banaketa eta saneamendu sarea hobetzeko hautematen diren 

beharren berri eman 

• Industria sektoreko, zerbitzuen sektoreko eta lehenengo sektoreko kontsumoak ezagutzeko eta 

kontrolatzeko beharrezkoak diren kudeaketak egin. 

 

Udalaz gaindiko eskumena 
 

TXINGUDIKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA:  
 

• Uraren hornidura bermatu iraunkortasun irizpideak aplikatuta. 

• Hornidura sareko uraren kalitatea bermatu 

• Hornidura sareko galeren gaineko kontrola hobetu 

• Hondakin urak saneatzeko eta arazteko alorrean hobetzen jarraitu 

• Uraren zikloari eta baliabide honen erabilera arduratsuari buruzko sentsibilizazio eta komunikazio 

jarduerekin aurrera egin 

• Neurketak egiteko BJA050 eta EB-15 estazioen inguruko uren kalitatea hobetzeko kudeaketa lanak egin 
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GAIKAKO ESPARRUA: HONDAKINAK 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUA 
 
10. 10. TOKIAN TOKIKOTIK GLOBALERA 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Hiri 

Hondakinen 

sorrera 

Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak kudeatzen du hondakinen bilketa 

Bidasoaldeko udalerrietan. Irungo udalerriko datuak eskualdeko (Irun-

Hondarribia) datuen interpolazio dira, % 80-20ko proportzioan (% 80 Irun 

eta % 20 Hondarribia), beste operazio batzuetan egiten den moduan. 

 

2007an biztanleko hondakinen sorrerak balio gorena (1,87 kilo biztanleko 

eta eguneko) iritsi eta gero, ratio horren balioa jaitsi egin da 2012an 1,61 

kilo biztanleko eta eguneko iritsi arte. Hala eta guztiz ere emaitza hori 

hobetu egin daiteke 15.000 baino biztanle gehiago dituzten udalerrientzako 

Tokiko Agenda 21en gaineko 6. Jarraipen Programan esku hartutako 

udalerrietako batez besteko balioa 400 gramotan gainditzen duela kontuan 

izanik (1,2 kilo biztanleko eta eguneko).  
 

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuaken memorietatik abiaturik 

 

Gaikako 

bilketa 

Bila den joerari eusten dio gerora birziklatu ahal izateko gaika 

biltzen diren hiri hondakinen portzentajeak, 2011n iritsi zuen bere 

maila gorena (% 37,2). Aurreko urtearekin alderatuta, 2012an % 0,4an 

murriztu zen hiri hondakinen gaikako bilketaren tasa (% 36,8). Emaitza 

hori Tokiko Agenda 21en prozesuetako Ekintza Planak Ebaluatzeko 

eta Jarraitzeko 6. Programan parte hartu zuten 15.000 biztanle 

baino gehiagoko udalerrietako gaikako bilketaren batez bestekotik 
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Hiri hondakinen Generazioa biztanle eta eguneko 

(gaikako bilketa barne)



 

gora dago. 

Era berean, gaikako bilketaren datu

Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralean jasotako konpromisoak lortzetik, 

izan ere, 2016. urterako % 45eko birziklatze tasa bila da. 2011n Plana 

eguneratu eta % 60ko birziklatze tasa lortzea da orain helburua.

 

Hala eta guztiz ere, 

beherazko joera apala da Txingudiko Zerbitzuaken kezka 

nagusienetakoa. 

 

Irun eta Hondarribiko hiriguneetako 

janari dendetatik eratorritako guztiak dira hiri hondaki

 

Bide publikoan instalatutako papera, ontziak eta beira jasotzeko 

edukiontzien bidez biltzen dira jatorria etxean duten gai birziklagarri 

gehien-gehienak. 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik
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Era berean, gaikako bilketaren datua urrun dago Gipuzkoako Hiri 

Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralean jasotako konpromisoak lortzetik, 

izan ere, 2016. urterako % 45eko birziklatze tasa bila da. 2011n Plana 

eguneratu eta % 60ko birziklatze tasa lortzea da orain helburua.  

re, birziklatze mailak azken urtean erregistratu duen 

beherazko joera apala da Txingudiko Zerbitzuaken kezka 

  

Irun eta Hondarribiko hiriguneetako etxe, bulego, denda, ostalaritza eta 

anari dendetatik eratorritako guztiak dira hiri hondakin birziklagarriak.

Bide publikoan instalatutako papera, ontziak eta beira jasotzeko 

edukiontzien bidez biltzen dira jatorria etxean duten gai birziklagarri 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik

HONDAKIN BIRZIKLAGARRIAK (t) 

 2007 2008 2009 2010 2011

EH 2.773,9 2.653,7 2.520,4 2.422,3 2.422,3

EH 1.711,3 174,1 1.813,2 1.769,5 1.769,5

IMIHA 184,5 179,5 185,1 183,4 183,4

EH 836,7 901,9 924,2 920,6 920,6

EH 6,1 6,5 5,7 6,3 6,3 

EH 146,8 175,5 146,3 171,8 171,8

EH 50,4 69,5 206,3 241,0 241,0

EH 11,5 25,0 18,5 18,7 18,7 

IMIHA 818,8 742,3 1.047,2 1.258,6 1.258,6

EH 0,0 0,0 7,5 42,0 42,0 

IMIHA 0,0 0,0 0,0 305,1 305,1
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a urrun dago Gipuzkoako Hiri 

Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralean jasotako konpromisoak lortzetik, 

izan ere, 2016. urterako % 45eko birziklatze tasa bila da. 2011n Plana 

 

birziklatze mailak azken urtean erregistratu duen 

beherazko joera apala da Txingudiko Zerbitzuaken kezka 

txe, bulego, denda, ostalaritza eta 

n birziklagarriak.  

Bide publikoan instalatutako papera, ontziak eta beira jasotzeko 

edukiontzien bidez biltzen dira jatorria etxean duten gai birziklagarri 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik 

2011 2012 
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen datuetatik abiaturik 

 
 

Iturria: geuk egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak emandako datuetatik 

abiaturik 

 

Azken urteetan zehar aldatu egin da hondakinen araberako gaikako bilketa, 

papera da gehien birziklatzen den hondakina.  

 

2009tik aurrera hasi zen etxeko olioa berex biltzen, eta 2010etik 

aurrera gai organikoa (azken hori proiektu aitzindari gisa hiriko auzo 

batzuetan). Gainera, edukiontzi marroiak jarrita, emendatu egin da inauste 

eta lorezaintza lanetatik etorritako hondakinetan bildutakoa. 

 

Etxeko hondakin arriskutsuak, hondakin elektrikoak, etxetresna 

elektrikoak eta erabilitako olioa (azken hau edukiontzien bidez ere 

biltzen da) Arasoko Garbigunean utzi daitezke (Decathlonen 

gibelaldean). Gainera Txingudiko Zerbitzuak mankomunitateak beste 

garbigune bat du Hondarribiko udal barrutian, Akartegikoa. 

Hiri 

hondakinen 

kudeaketa 

eta 

tratamendua 

2012an kudeatutako hondakinen guztizkoari dagokionez, botatako 

hondakinen % 36,8 berreskuratu zela esan behar dugu, eta beraz, 

aurreko urtearekin alderatuta jaitsiera apala gertatu zela. 

 

HIRI HONDAKIN BALORAGARRIAK: 

 

Multzo honetan biltzen dira nola hiriko hala baserri aldeko etxeetan sortzen 

diren hondakin guztiak eta ostalaritza eta jan-edatekoen sektoreetatik 

etorritakoak. 

Azken urteetan behera egin du hondakin baloragarrien bolumenak, 

behera egin baitu kudeatutako hondakinen guztizkoak eta gora egin baitu 

hondakin birziklagarrien bolumenak.  

 

Ondoko taulan azaltzen dira hondakin baloragarriak. 2010eko eta 2011ko 

datuen artean jauzi garrantzitsua dagoela esan behar da. Hondakin 
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batzuen bestelako jatorria da horren arrazoia, Mankomunitateak aldagai 

zuzentzaile bat aplikatzen baitie erregistratzen diren balioei. 2011ko 

datuetan jada aplikatuta dago aldagai zuzentzaile berri hori, hondakinen 

tipologiaren ikuspuntu errealagoa izateko aukera ematen duena. 

 

HONDAKIN BALORAGARRIAK  (T) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Etxeko H.H. EH 20.528,6 20.689,6 19.943,6 19.047,3 19.047,5 17.829,6 

Ostalaritza 

eta jan-

edatekoen 

H.H. 

IMIH

A 
553,5 437,6 424,6 437,4 423,8 1.000,7 

Bolumen 

handikoak 
EH 1.362,7 1.517,1 517,0 232,8 240,8 227,0 

 
EH: Etxeko hondakina. 
IMIHA: Industria, merkataritza eta Instituzioetako Hondakin Asimilagarriak. 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen 

datuetatik abiaturik 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak emandako 

datuetatik abiaturik 

 
Hiri jatorriko hondakinen kasuan, behera egin du hondakin 

baloragarrien sorrerak, hondakin birziklagarrien tasak gora egin 

duen artean. 
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Iturria: geuk egina Txingudiko Zerbitzuakek emandako datuetatik abiaturik 

 

HIRI HONDAKIN BIRZIKLAGARRIAK: 

 

Hiriguneetako etxe, bulego, denda, ostalaritza eta jan-edateko dendetatik 

etorritako hondakin guztiak biltzen ditu gaikako bilketa honek. 

 

Irungo hiri aldeko Hondakinen gaikako eta masako bilketa bidarte 

batzuetan egiten da, eta honako edukiontzi hauek izaten dira 

horietan: 

• Urdina: papera eta kartoia jasotzeko 

• Horia: metalezko ontziak, plastikozko ontziak eta brick moldeko 

ontziak jasotzeko. 

• Iglu berde argia: beirazko botilak, flaskoak eta txarroak jasotzeko. 

• Berde iluna: gainerako zaborra jasotzeko (edukiontzi hauek berex 

ere egon daitezke).  

 
Bidarte hauetako batzuetan, gainera, oihalak biltzeko edukiontzi zuria, 

sukaldeko olioa biltzeko edukiontzi grisa, jatorri organikoko hondakinak 

jasotzeko edukiontzi marroia (udalerri osora eramango dena) edota pilak 

jasotzeko edukiontzi hori eta txikia izaten dira.  

 

Bidarte hauek zaborrak biltzeko, edukiontziak mantentzeko eta haiek 

txukun edukitzeko programaren arabera kudeatzen dira; honenbestez, 

herritarrek guztiz bete gabeko edukiontziak ditu erabilgarri, kontserbazio 

egoera onean eta txukun. 
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HONDAKIN BIRZIKLAGARRIAK (T) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PAPERA EH 2.773,9 2.653,7 2.520,4 2.422,3 2.422,3 2.255,4 

BEIRA IGLOOAN EH 1.711,3 174,1 1.813,2 1.769,5 1.769,5 1.627,8 

ATEKO BEIRA 
IMIH

A 
184,5 179,5 185,1 183,4 183,4 182,5 

ONTZIAK EH 836,7 901,9 924,2 920,6 920, 6 926,2 

PILAK EH 6,1 6,5 5,7 6,3 6,3 9,1 

EHUNAK EH 146,8 175,5 146,3 171,8 171,8 155,5 

GAILU 

ELEKTRIKO-

ELEKTRONIKOE

N HODNAKINAK 

EH 50,4 69,5 206,3 241,0 241,0 237,6 

ETXEKO 

HONDAKIN 

ARRISKUTSUAK 
EH 11,5 25,0 18,5 18,7 18,7 21,8 

INAUSTE ETA 

LOREZAINTZA 

HONDAKINAK 

IMIH

A 
818,8 742,3 1.047,2 1.179.5 1.258,6 1.92,7 

ETXEKO OLIOA EH 0,0 0,0 7,5 42,0 42,0 50,5 

GAI 

ORGANIKOA 

IMIH

A 
0,0 0,0 0,0 373,9 305,1 279,1 

ETXEKO H.H. BATURA 6.541,8 4.930,1 6.876,5 7.331,0 7.341,2 6.838,0 

 

EH: Etxeko hondakina. 
IMIHA: Industria, merkataritza eta Instituzioetako Hondakin Asimilagarriak. 

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak emandako 

datuetatik abiaturik 

 

2010. urtetik aurrera gai organikoak berex biltzen hasi ziren 

bosgarren edukiontziaren bidez (kolorez marroia). Hartan etxeetan 

sortutako landare jatorriko hondakin organikoak baizik ez dira utzi behar. 

Honenbestez, 2010. urteaz geroztik konpost egiteko baliatzen dira edukiontzi 

hauetan jasotako gai organikoa eta inauste eta lorezaintza lanetatik 

etorritako hondakinak. 

 

 

Irudia: Izadi 21 

 

HONDAKIN BALORATUAK: 
 

2012. urtean zehar Irungo urak arazteko lanetatik etorritako 1.098,6 

tona lohi baloratu dira guztira, hau da aurreko urtean baino % 4,1 

gehiago. 
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BALORATUTAKO HONDAKINAK (T) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HUAko lohiak 

(zementu fabrikarako) 
IMIHA 813,5 705,9 558,4 915,3 41,2 12,5 

HUAko lohiak 

(ongarriztatzeko) 
IMIHA 0,0 0,0 0,0 0,0 1.014,2 1.086,1 

GUZTIZKO BATURA 813,5 705,9 558,4 915,3 1.055,4 1.098,6 

 

IMIHA: Industria, merkataritza eta Instituzioetako Hondakin Asimilagarriak. 

 
Iturria: geuk egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen 2011ko Memoriatik 

jasotako datuetatik abiaturik 

 

Hondakin uren araztegitik (HUA) etorritako hondakin baloratuak, 

eskuarki gai organikoez osatuak direnak, idortzeko prozesu batean 

jartzen dira, eta zementu fabrikek erregai gisa aprobetxatzen duten 

materiala sortzen da haietatik. Era berean, laborantza lurretarako ongarri 

gisa baliatzen dira hondakinok.  

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak emandako 

datuetatik abiaturik 

 

2010. urtera arte soilik zementu fabrikan erreta baloratzen ziren 

Atalerrekako HUAko lohiak. 2011. urtetik aurrera nekazaritzan ongarri 

gisa erabiltzeko baliatzen dira araztegiko lohi guztiak.  

 

EDUKIONTZIEN RATIOAK BIZTANLEKO: 

 

Txukuntasunaz eta kontserbazio egoeraz gain, Mankomunitatearentzat 

garrantzitsua da bide publikoan jarritako edukiontzi mota eta kopurua 

udalerriko premiei erantzutea: 

 

 EDUKIONTZI MOTA 
GUZTIRA 

(IRUNEN) 
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1000 Litro 40 

1700 Litro 17 

1800 Litro 3 

2400 Litro 251 

3200 Litro 142 

BEIRA-Iglua 220 

GAIKAKOAK 

BEIRA 1700 Litro 0 

ONTZIAK 3200 Litro 209 

ONTZIAK 2400 Litro 14 

ONTZIAK 1700 Litro 1 

PAPERA 3200 Litro 213 

PAPERA 2400 Litro 11 

PAPERA 1700 Litro 1 

GAI ORGANIKOA 35 

PILAK 37 

OLIOA 19 

EHUNAK 16 

Iturria: geuk egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen 2011ko Memoriatik 
abiaturik 

 

Gainera, garrantzitsua da edukiontzien ratioaren berri izatea Irungo 

biztanle bakoitzeko. 2010. urtera arte hazi egin da biztanleen eta hiri 

hondakinetarako edukiontzien kopuruaren arteko harremana. Hala eta 

guztiz ere, azken urteetako balioek murrizketa arin baino progresiboa ageri 

dute, Eusko Jaurlaritzak zehaztutako joera desiragarria lortuz. 

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen 

datuetatik abiaturik 
 

Biztanleen eta gaikako bilketarako edukiontzien arteko harremanari 

dagokionez, ondoko grafikoan ikus daitekeen bezala, joera desiragarria 

(edukiontzi gehiago biztanleko) bete egiten da papera eta kartoia  

eta ontzi arinen kasuan, 2009. urteaz geroztik murriztu egin baita 

biztanleen ratioa edukiontziko. Beira jasotzeko edukiontzien (igluak) 

kasuan, gorakada bat hautematen da 2011ra arte, nahiz eta azkeneko 

urtean ratioak behera egin duen. 
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen urteko 

memorietatik abiaturik 

 
 
GARBIGUNEAK: 

 

Bidasoako udalerriek (Irun eta Hondarribia) bi Garbigune dauzkate 

herritarrek erabiltzeko. 2009an ireki zuten Arasokoa (Decathlonen 

gibelaldean), eta 2012ko azaroan Akartegikoa (Hondarribian, 

Labrederreko biribilgune ondoan). Irun eta Hondarribiko gremio, denda eta 

partikularrek erabiltzeko dira, eta bertan utzi ditzakete, gaika, hondakin 

sorta handia, batez ere berreskuratu eta birziklatzeko eta baimendutako 

kudeatzaileei bideratzeko.  

 

Oinezkoentzako aparte eta urruti dago Arasoko Garbigunea, ibilgailu 

pribatuaren erabilerara mugatzen da sarbidea. Interesgarria litzateke 

garbigunea hirigunera hurbiltzea edo Garbigune txikiren bat sortzea 

hondakin arriskutsuak hirian bertan utzi ahal izateko. 

 

Arasoko Garbigunea lanean hasi baino lehen, San Nartzisoko Hondakinen 

Deposituak funtzionatu zuen behin-behinean. 

 

Ondoko taula honetan 2012. urtean Arasoko Garbigunean izan ziren 

sarrerak islatzen dira, partikularrak eta gremioak berex hartuta: 

 

 GREMIOAK PARTIKULARRAK 

URTARRILA 1.077 411 

OTSAILA 1.084 326 

MARTXOA 1.242 480 

APIRILA 957 428 

MAIATZA 1.207 446 

EKAINA 1.149 450 

UZTAILA 1.115 499 

ABUZTUA 972 632 

IRAILA 1.066 520 

URRIA 1.232 483 

AZAROA 1.189 465 

ABENDUA 883 412 
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Iturria: geuk egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen 2012ko Memorian 
jasotako datuetatik abiaturik 

 

Arason (Irun) dagoen Garbigunearen osagarri gisa, eskualderako 

aurreikusitako bigarrena jarri zen abian 2012ko azaroaren 22an Akartegi 

auzoan (Hondarribia).  

 

Zabaldu berria bada ere, herritarrek asko erabiltzen dute instalazio hau. 

Ildo horretatik aipatu beharreko datu gisa, esan behar da Arason astean 

zehar partikularren erabilera % 24koa den bitartean, Akartegin egun 

horietan bertan % 66ra igotzen dela erabilera. Espero zen bezala, Akartegi 

ireki denean jaitsi egin dira Arasoko erabilera adierazleak, baina 

eskualdeko Garbiguneen erabilerak hazkunde orokorra ekarri du 

berekin batean. Halatan, urtarrila eta urria bitartean, 1.578koa zen hileko 

sarreren batez bestekoa, eta Akartegi zabaldu ondoren urteko azken bi 

hilabeteetan 1.939ra igo zen hileko batez bestekoa.  

 

Hala eta guztiz ere, azken urteetan gora egin du Arasoko 

Garbigunerako sarreren bilakaerak. 
 

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak emandako 

datuetatik abiaturik 

 

 

2011. URTEAN ZEHAR JASOTAKO ABISUAK ETA ERREKLAMAZIOAK:  

 

Bestalde, etxe jatorriko hondakinen kudeaketari buruzko 

erreklamazioak, iradokizunak eta beste erregistratzen dira 

Udaletxean eta Mankomunitatean, gehien-gehienak edukiontziendako 

bidarteei buruzkoak (mantentze lanak, eskaera berriak, beste leku batera 

eramateko eskaerak,...). Eta edukiontziendako bidarteen alboetan utzitako 

hondakinei buruzko jakinarazpenak jasotzen dira.  

 

Tarteka kontrolik gabeko isuriak egiten dira, batez ere landa 

eremuetan. 2012. urtean kontrolik gabeko 65 isuriren berri eman zen 

Irungo udalerrian, aurreko urtean baino % 24,4 gutxiago.  
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Ondoko taula honetan adierazten dira 2012. urtean zehar etxeko 

hondakinen kudeaketaren inguruan jasotako erreklamazio, iradokizun eta 

besteen kopuruak.  

 

EDUKIONTZIEN MANTENIMENDUA 343 

JASOTZEKO ZERBITZUA 109 

EDUKIONTZIEN KOKALEKUA 121 

KONTROLIK GABEKO ISURIA 65 

HONDAKINAK GUNEAN 28 

BOLUMEN HANDIKOAK BIDARTEAN 13 

OBJEKTUAK BERRESKURATZEKO 7 

KALTEEN ERREKLAMAZIOA 5 

GUZTIRA 782 

Iturria: geuk egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen 2012ko Memoriatik 

abiaturik 

Guztira 782 abisutatik gehien-gehienek edukiontziekin dute 

zerikusia: hau da, haiek egoki mantentzeko kontuak, eskaera berriak eta 

beste leku batzuetara eramateko eskaerak. Bestalde, bigarren lekuan ageri 

dira hondakinak jasotzeko zerbitzuarekin eta kontrolik gabeko isuriekin 

lotutako kexuak, iradokizunak eta abisuak. 

Hiri 

hondakinen 

ordenantzak 

eta 

fiskalitatea 

Irunek (Hondarribiak bezala) hiri hondakinekin zerikusia duten bi 

ordenantza dauzka. Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak onartuak dira:  

• Hiri hondakinen kudeaketa arautzeko ordenantza (2001eko urriaren 

15ean betikoz onartua) 

• Hiri hondakin solidoak jaso, garraiatu, tratatu eta aprobetxatu 

edo desagerraraztegatiko tasak arautzen dituen ordenantza 

fiskala. 

 

Heziketa eta 

sentsibilizazi

oa 

Txingudiko Zerbitzuakek, 1999. urteaz geroztik, sentsibilizazio 

kanpainak egiten ditu eskualdeko herritarrei zuzendurik. 

 

URTEA KANPAINA 

1999 

“Edukiontzi berriarekin, parte har ezazu – Gaikako 

bilketan zeregin handia duzu”: plastikozko, metalezko eta 
brick moldeko ontziak gaika biltzeko edukiontziak ipinita, 
Mankomunitateak abian jarri zuen aurreneko informazio eta 
kontzientziazio kanpaina gaikako bilketaren inguruan. 

2000 

“Zeure txanda da, ez geratu atzean”: Kanpaina honek 
Mankomunitatearen gaikako bilketarako zerbitzuari buruzko 
informazioa ematea eta ingurumenaren alde konpromisoak 
hartzeko beharraz sentsibilizatzea izan zituen xede nagusi, 
zaborrak gaika bildu ahal izateko. 
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2001 

“Eta zuk noiz?”: gaikako bilketarako zerbitzu berri beten 
berri emateko eta zerbitzu hori gizarteratzeko kanpaina; 
oihalen bilketa. 

2002 

“Gaikako bilketa eta birziklatzea”: gaikako bilketari 
buruzko kanpaina. 

“Hemen beira birziklatzen da": beiraren bilketari buruzko 
kanpaina. 

2003 

“Hondakinen aurreko prebentzioa, gaikako bilketa eta 

birziklatzea”: postontzi guztietan utzi zen hondakinen 
aurreko prebentzioari eta gaikako bilketari buruzko 
informazioa eskaintzen zuen egutegi bat.  

2004 

Mankomunitatearen eta birziklatzearen adierazgarri 

baten diseinua. 

“Recicla-birziklatu”: gaikako bilketari buruzko kanpaina. 

2005 

“Etxean nork bere konposta egiten”: nork bere etxean 
bere konposta egiteko kanpaina. 

Gabonetako haur parkea: hondakinen gaikako bilketaren 
eta prebentzioaren aurreko sentsibilizazioa. 

2006 
“Birziklatzen lagunduko dizun ontzia”: gaikako bilketari 
buruzko kanpaina. 

2007 

“beira Vacri sisteman”: beiraren bilketari buruzko kanpaina, 
establezimenduei zuzendua. 

Gabonetako haur parkea: hondakinen gaikako bilketaren 
eta prebentzioaren aurreko sentsibilizazioa. 

2008 
Gabonetako haur parkea: hondakinen gaikako 

bilketaren eta prebentzioaren aurreko sentsibilizazioa. 

2009 

“Zeure zaborra murrizteko gida”: hondakinak murrizteko 
gomendioak 

“Recicla sin dudas – birziklatu zalantzarik gabe”: 
edukiontzi horiko gaikako bilketari buruzko kanpaina. 

“Bigarren eskuko objektuen azoka”. 

“Berrerabili daitekeen ogi poltsa”. 

“HMR /hondakinak Murrizteko Robota”: ikastetxeei 
zuzendutako kanpaina  etxeko hondakinen eta horien 
prebentzioaren inguruan.  

2010 

“Abian da Txingudin sukaldeko olioa gaika biltzeko 

zerbitzua edukiontzi berriaren bidez”: erabilitako olioaren 
bilketari buruzko kanpaina. 

2011 

“HMR /hondakinak Murrizteko Robota”: ikastetxeei 

zuzendutako kanpaina etxeko hondakinen eta horien 

prebentzioaren inguruan. 

“Merka2dasoa”: Bigarren eskuko objektuen azoka. 

“Gabonetan ere, birziklatu”: birziklatzearen garrantziaz 
hiritarrak sentsibilizatzeko kanpaina. 

2013 

“Edukiontzi marroia”: etxean sortzen diren landare jatorriko 
hondakin organikoak gaika bildu eta kaleko edukiontzi 
marroietan uztean datza, ondoren konposta egiteko planta 
batera eramateko. 
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina www.txinzer.com web orritik abiaturik. 

 

 
Jarraian adierazten dira 2012an egindako sentsibilizazio kanpainak eta 

haien balorazioa: 

• Merka2dasoa: Hondakinei dagokienez, Txingudiko Zerbitzuakek 

gogor lan egiten du eskualdeko herritarrekin batean birziklatzea eta 

erabilitako artikuluen berrerabilpena bultzatzen duten programa eta 

ekintzak sustatzen. Ildo horretatik, 2012an bigarren eskuko 

objektuak saldu, erosi eta trukatzeko hiru azoka (Merka2dasoa) izan 

ziren, horietako bi Irunen (ekainean eta azaroan).  

Aipagarriak dira saltokiak jartzeko eskaera kopurua eta azokara 

hurbiltzen direnena. Era askotakoak izan dira saltokiak: elkarte 

ongileak, eskualdeko GKEak eta partikular asko eta asko.  

• 2012ko azaroaren 22an Hondarribiko Akartegiko Garbigunea 

zabalduta, Txingudiko Zerbitzuakek kanpaina berriemaile bat egin 

zuen Irun eta Hondarribia osoan, udalerri bietako postontzietan 

instalazio berriaren kokalekua adierazten zuen plano txiki bat banatu 

zuen, baita leku horretan utz daitezkeen materialei buruzko 

informazioa jasotzen zuten eskuko orri batzuk ere.  

Eskuko orri horiek gogora ekartzen zuten Irunen Arasoko 

Garbigunea dagoela, eta instalazio bietako ordutegien berri ematen 

ere zuten. Kanpaina bi udalerrietara zabaltzeko erabakia hartu zen, 

garbigune biak elkarren osagarri baitira eta udalerri bateko nahiz 

besteko bizilagunek erabili baititzakete: azalera handiko 

merkataritza gune baten ondoan dago bata, hiriguneetatik oso gertu 

bestea.  

• Txingudiko Zerbitzuakek berriro ere jardun zuen Fortuna KErekin 

elkarlanean gutxi gorabehera 25.000 korrikalari biltzen dituen 

Behobia-Donostia lasterketan. Txingudiko Zerbitzuakek nagusiki ura 

ematen du edatekoak hartzeko tokietan. Era berean, botilatxo ur ez 

baizik eta birziklatu daitezkeen kartoizko edontziak ematen ditu, 

plastikozko edontzien garraioa eta edontziak berak desagerrarazteko 

xedean. 

Industria 

hondakinak 

ATEZ ATEKO BILKETA INDUSTRIALDEETAN: 

Gaikako bilketa eraginkorragoa izan dadin eta ondorioz birziklatze tasak 

emendatu daitezen, frakzio batzuk “atez ate” biltzen dira 

industrialdeetan. 

 

Industrialdeetan guztira 870 enpresari eskaintzen zaie atez ateko 

bilketa zerbitzua. Handia da enpresa guztiek frakzioak gaika bereizteko 

egiten duten ahalegina, eta ondorioz, zerbitzuak eutsi egiten dio dagokion 

errendimenduari. 
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Honako zerbitzu-ildo hauek ditu atez ateko bilketa zerbitzuak 

industrialdeetan:  

• Papera eta kartoia 

• Zura 

• Geldoak 

• Bolumen handikoak 

• Zaborra masan  

 

Astelehenetik larunbatera arte egiten dira bilketak, zerbitzu bakoitzak bere 

maiztasuna duela.  

 
 
INDUSTRIA JATORRIKO HONDAKINAK: 

Industria jatorriko hondakinetan guztira 9.048,4 tona kudeatu dira 

2012. urtean, hots, aurrekoan baino % 2,62 gutxiago.  

 

Ondoko taula honetan industria jatorriko hondakinen azken 5 urteetako 

bilakaera adierazten da tonatan: baloragarriak eta birziklagarriak, baita 

azken urtean frakzio bakoitzak hartzen duen portzentajea ere. Ikus 

daitekeen bezala, Txingudiko Zerbitzuakek kudeatutako industria 

hondakinen parterik handiena birziklatu egiten da (ia % 60).  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

Baloragarriak 4.911,9 4.335,6 3.936,3 4.266,7 3.767,1 3.719,4 41,1 

Birziklagarriak 6.123,3 6.111,9 5.679,0 5.857,7 5.524,5 5.329 58,9 

GUZTIRA 11.035,2 10.447,5 9.615,3 10.124,4 9.291,7 9.048,4 100 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen 

datuetatik abiaturik 

 

Ondoko taulan ikus daitekeenez, 2007tik 2012ra arte nabarmen egin 

du behera Mankomunitateak bildutako hondakin birziklagarrien 

guztizko kopuruak.  
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen 2012ko 

Memorian jasotako datuetatik abiaturik 

 

Industriako zurak hartzen du industria jatorriko hondakin 

birziklagarrien parterik handiena, pneumatikoek edo plastikoek 

guztizkoaren parterik txikiena hartzen duten artean. Industria hondakin 

birziklagarrien guztizkoaren % 57,5 hartu zuen egurrak 2012an, denda eta 

industriako kartoiak agertu ziren ondoren (% 24,3), baimendutako 

kudeatzaileendako papera-kartoia jarraian (% 15,08) eta burdinak eta 

metalak ( % 1,7), plastiko birziklagarriak (% 1,09) eta pneumatikoak (% 

02,2) ondoren. 

Industria hondakin birziklagarriak: 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Denda eta 
industriako kartoia 

1.449,1 1.458,9 1.385,5 1.354,8 1.337,2 1.297,3 

Industriako zura 2.465,9 2.364,3 2.809,1 3.238 3.309,3 3.065,5 

Baimendutako 
kudeatzaileendako 
papera-kartoia 

1.689,6 1.742,2 1.311,3 1.066,9 722,2 803,8 

Pneumatikoak 5,9 6,2 14,5 19,4 20,0 13,0 

Plastiko 
birziklagarriak 

51,8 180,4 47 27,4 38,4 58,4 

Burdinak eta 
metalak 

461,0 360 111,7 151,4 97,5 91 

BIRZIKLAGARRIEN 

BATURA 
6.123,3 6.112 5.679,1 5.857,9 5.524,6 5.329 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatearen 2012ko 

Memoriatik abiaturik 
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Hiri hondakinekin eta geldo baloragarriekin (birziklatzen ez direnak) 

bateragarri diren industria hondakinei dagokienez, horiek ere 

murriztu egin dira azken urteetan, eta hori positiboa da oso. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Industria H. 3.114,3 2.515,9 2.395,3 2.369,5 2.057,2 1.836,5 

Geldoen H. 1.349,8 1.485.6 1.233,9 1.518,9 1.597,6 1.546,1 

Araztegiko hareak 287,2 334,1 307,1 307,1 378,4 336,8 

BALORAGARRIEN 

BATURA 4.751,2 4.335,6 3.936,3 4.266,7 3.855,1 3.719,4 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak emandako 

datuetatik abiaturik 

 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak emandako 

datuetatik abiaturik 

 

Azken urteetan pixkana-pixkana behera egin du hondakin 

arriskutsuen sorrerak, 2009an iritsi zuen gutxieneko balioa (1.386 kg). 

2007. urtearen aldean, 2008an % 19,93 emendatu zen hondakin 

arriskutsuen sorrera-tasa, nahiz eta beheranzko joera aski nabarmena den. 
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik 

 

Ebaluazio eta Jarraipenerako 6. Programan parte hartu duten 

15.000 biztanletik gorako udalerrietako batez besteko balioarekin 

(5.705 Tn) alderatuta, positibotzat jotzen da Irungo datua.  
 

Hondakin arriskutsuen kudeaketari dagokionez, hondakin gehienak 

baloratu egiten dira (% 56,4 2009an), gainerakoa desagerrarazten den 

bitartean (%43,6 2009an). Hala eta guztiz ere, aurreko urteetan 

desagerraraziriko hondakin arriskutsuen bolumena hondakin arriskutsu 

baloratuena baino handiagoa izan da. % 6,3an egin du gora 2008tik 

2009ra baloratutako hondakin arriskutsuen tasak.  
 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik 

 

Gainera, beren jarduera Gipuzkoan garatzen duten enpresa eta 

autonomoentzako doako informazio zerbitzua eskaintzen du Gipuzkoako 

Bazkunak, Gipuzkoako Bazkunak eta hondakinak kudeatzen dituzten 

eskualde eta herrialde mailako erakundeek (horien artean Txingudiko 

Zerbitzuak Mankomunitateak), hondakin arriskutsuak kudeatzeko lanak 

errazteko edo hobetzeko xedean. Hona hemen helburuak: 
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• Behar duten enpresei sarrera erraztea hondakin hauek zentzuzko 

kostu baten truke kudeatzen dituen zerbitzu batera. 

• Enpresaren beharrei egokitzen zaion zerbitzu bat ez aurkitzeak 

dakarren denbora galtzea saihestea. 

• Kudeaketaren alorrean behar gabeko kostuak saihestea.  

Hitzarmen horri esker, hainbat modutan laguntzen die enpresei Gipuzkoako 

Bazkunak: 

• Kudeaketa zerbitzuak bermatzen dituen kudeatzaile baten 

erreferentzia ematen du aurrez hitzartutako prezioetara, kopurua 

txikia izanik ere. 

• Eusko Jaurlaritzak jarduera hauei begira baimendutako 

kudeatzaileen zerrendan daude kudeatzaile hauek. 

• Hondakinen kudeaketa zerbitzuaren kontratazioan jarduteko 

gomendio orokorrak ematen ditu kudeaketa kostuak gutxitzeko 

xedean (euren hondakinak kudeatzen dituzten enpresen 

kasuan). 

Eraikuntzako 

hondakinak 

Txingudiko Zerbitzuakek Araso eta Akartegiko Garbiguneen bidez 

(horietan uzten baitira obra txikietako hondakinak) kudeatutako 

eraikuntzako hondakinen azken urteetako bilakaera azaltzen du ondoko 

koadroak. Arasoko (Gaintxurizketa) geldoen zabortegian utzi behar dituzte 

eraikuntza eta eraispen lanetatik etorritako hondakin geldoak nola 

gremioek hala ekoizle handiek.  

 

Obra handiek sorrarazten duten zabor garbia zabortegiak estaltzeko eta 

egokitzeko bigarren lehengai gisa erabili ohi da. 

 

ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN LANETATIK ETORRITAKO 
HONDAKINAK (T) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zaborra 2.521,1 1.992,0 2.134,4 3.209,2 3.275,2 3.258,1 

Zementu-zuntza 4,5 3,9 9,4 6,2 4,7 3,6 

Beira laua 118,6 144,5 139,8 186,0 186,3 171,3 

URTEKO 

BATURA 
2.646,2 2.142,5 2.285,5 3.403,3 3.468,3 3.433 

 

Taulan ikus daitekeenez, azken urteetan etenik gabeko goranzko joera 

erakusten du Mankomunitateak kudeatutako eraikuntza eta eraispen 

lanetatik etorritako hondakinen tasak. Aurreko urtearen aldean, 2012an 

apur bat behera egin zuen (% 1) Eraikuntza eta Eraispen lanetatik 

etorritako Hondakinen guztizko bolumenak. 
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Bide 

garbiketa: 

Garbiketa zerbitzuak optimizatzeko eta ondoko adierazle hauen arabera 

diseinatzen dira Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak eskaintzen duen 

kale garbiketen ibilaldiak. 

a) Oinezko asko dabilen merkataritza jarduera. 

b) Ikastegi, kiroldegi edo jolas zentroen inguruak eta sarbideak. 

c) Parkeak, plazak eta haur jolasen eremuak. 

d) Ostalaritza (pubak, dantzalekuak, tabernak,...) dentsitate handiko 

eremuak. 

e) Biztanle-dentsitatea eta hirigintza-topologia. 

f) Urte sasoia, klima eta herri ohiturak. 

g) Gurpildunen trafikoaren intentsitatea, bide lasterrak eta 

aparkalekuak lurrazalean. 

h) Ohiko puntu beltzak eta beste eremu gatazkatsuak. 

i) Garbiketa oztopatzen edo galarazten duten eskailerak, hiri altzariak 

eta beste ekipamendu batzuk. 

 

Aurreko adierazleen arabera eta sortutako zikinkeria mailen arabera, 

benetako beharrei egokituko zaien garbiketa-maiztasuna finkatzea bila da. 

 

Irudia: Izadi 21 

Ez da kaleko garbiketa zerbitzuaren bidez jasotako hondakinen bolumenen 

berri. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak: 

 
10. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, HONDAKINEN KUDEAKETA ETA 

ATMOSFERAREN ETA ZARATAREN KALITATEA HOBETUZ. 

 
10.1. P. Txingudiko Zerbitzuakek uraren kudeaketa integralean eskainitako zerbitzuen kudeaketan 

kalitatearen estandarrak etengabe hobetu. 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

 

• 10.1.2. E. Hondakinen kudeaketan eredu berriak aztertu, baloratu, eztabaidatu eta bideratu. 

• 10.1.5. E. Hiri hondakinen gaikako bilketa beste esparru batzuetara hedatu, ikastetxeetan banakako 

bilketa beste hiri hondakin birziklagarri batzuetara zabalduz. 

• 10.1.6. A. Azalera handiekin baterako komunikazio eta sentsibilizazio ekintzak bideratu hondakinen 

sorrera ahalik eta gehien murriztu eta prebentzio lana egiteko. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Eskualde mailan 

• Hiri hondakinen kudeaketa arautzeko ordenantza (2001eko urriaren 15ean behin betiko onartua). 

• Hiri hondakinak biltzeagatik, garraiatzeagatik, tratatzeagatik eta kudeatzeagatik edo deuseztatzeagatik 

ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala (azken urtea 2010). 

 

Herrialde mailan 

• 24/2009 FORU DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituren Lurraldearen 

Arloko Plana behin betiko onartzen duena. 

• 2008-2016 Aurrerapen Dokumentua Garatzeko Estrategia, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan 

Integrala (GHHKPI), 2002an onartua, nahiz hura garatzen zuen 2008+4 Aurrerapen Dokumentua (DdP) 

eguneratzen dituena. 

 

EAEn 

• Euskadiko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Nagusia, otsailaren 27koa. III. Titulua. Ingurumenean 

eragina duten jardueren antolamendua, IV. Kapitulua. Hondakinak.  

• 49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegian utzita eta betegarriak eginda 

deuseztatzea arautzen duena.  

• 259/1998 Dekretua, irailaren 29koa, Euskal Autonomi Erkidegoan erabilitako olioen kudeaketari 

buruzkoa.  

• 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza eta eraiste hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen 

dituena. 
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Estatu mailan: 

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

• MAM/304/2002 Agindua, otsailaren 8koa, hondakinak balioztatzeko eta deuseztatzeko jarduerak  eta 

Europako hondakinen zerrenda argitaratzen dituena.  

• 1481/2001 Errege Dekretua, irailaren 27koa, hondakinak hondakindegian utzita deuseztatzea arautzen 

duena.  

• 653/2003 Errege Dekretua, maiatzaren 30ekoa, hondakinen errausketari buruzkoa. 

• 11/1997 Legea, apirilaren 24koa, Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzkoa.  

• 1416/2001 Errege Dekretua, abenduaren 14koa, produktu fitosanitarioen bilgarriei buruzkoa.  

• 833/1988 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Hondakin Toxiko eta Arriskutsuen 20/1986 Oinarrizko 

Legea gauzatzeko Araudia onartzen duena.  

• 679/2006 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, industriako olio erabilien kudeaketa arautzen duena.  

• 106/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, pila eta metagailuei eta beroriekin lotutako hondakinen 

ingurumen kudeaketari buruzkoa.  

• 1310/1990 Errege Dekretua, urriaren 29koa, nekazaritza sektorean arazketa-lohien erabilera arautzen 

duena. 

 

Europa mailan: 

• 2008/98/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2008ko azaroaren 19koa, 

hondakinei buruzkoa eta zenbait Zuzentarau indargabetzen dituena.  

• 1999/31/EE Zuzentaraua, Kontseiluarena, 1999ko apirilaren 26koa, hondakinak botatzeari buruzkoa. 

• 2000/76/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2000ko abenduaren 4koa, 

hondakinen errausketari buruzkoa. 

• 94/62/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 1994ko abenduaren 20koa, 

ontziei eta ontzien hondakinei buruzkoa.  

• Kontseiluaren Zuzentaraua, 1986ko ekainaren 12koa, nekazaritzan arazketa-lohiak erabiltzean 

ingurumena, eta bereziki, lurzoruak babesteari buruzkoa. 

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 
Irungo udalerrian, Txingudiko Zerbitzu Mankomunitateak du eskumena hondakinen kudeaketari eta bide 

garbiketari dagokienean: 

• Sentsibilizazio eta komunikazio ekintzak sustatu hondakinen prebentzioa eta murrizketa bultzatzeko.  

• Sentsibilizazio eta komunikazio jarduerekin jarraitu gaika biltzen diren hondakinen kopurua handitzeko. 

• Hainbat ekimen abian jarri birziklatze tasa handitzeko eta Lurralde Historikorako ezarritako helburuak 

lortzeko.  

• Gai organikoa gainerako hondakinetatik bereiz dadin bultzatu, hala etxeetan nola ostalaritza nahiz 
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merkataritza esparruetan. 

• Beharreko hobekuntzak bultzatu sektore guztietan hiri hondakinen eta hiri hondakinekin pareka 

daitezkeenen bilketa optimizatzeko.  

• Herritarrei eta enpresei Garbiguneen ezaugarrien inguruan egiten zaizkien komunikazio jarduerak 

sakondu, haien erabilera, eta horrenbestez, gaikako bilketaren tasak handitzeko. 

• Hiri sarean mikrogarbiguneak sortzeko aukera aztertu, hondakinen arriskutsuen bilketa errazteko. 

• Bide garbiketan etengabeko hobekuntzarekin jarraitu 

• Mankomunitatearen bidez kudeatutako hondakin arriskutsuen deuseztatzea murriztu. 

• Kontrolik gabeko isurketen egiazko kontrola bultzatu, batik bat landa eremuan. 

• Datuak udalerrika bereiziak eskura daitezen bultzatu 

 

Udalaz gaindiko eskumena: 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: 

• 2008-2016 Aurrerapen Dokumentuko Garapen Estrategian jasotako helburuak betetzeko beharreko 

jarduerak bideratu. 
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GAIKAKO ESPARRUA: ENERGIA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

3. NATUR ONDASUN KOMUNAK 
 
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK 
 
10. TOKIAN TOKIKOTIK GLOBALERA 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Egitura 

energetikoa 

EAEko gainerako udalerriek dutenaren antzekoa da Irungo egitura 

energetikoa. Udalerriko jarduerak aurrera eramateko kontsumitutako 

energia iturri nagusiei dagokienean, iturri berriztagarriek sortutako energia 

erabiltzen duten sistemak izan badira ere, erregai fosilak nabarmentzen 

dira gainerakoen gainetik, Berotegi Efektuko Gasen (aurrerantzean 

BEG) emisioa nabarmen bultzatuz, horiexek izanik Klima Aldaketaren 

erantzule nagusiak.  

 

Udalerrian izandako elektrizitatearen eta gas naturalaren guztizko 

kontsumoari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu 2004. urteaz geroztik 

gas naturalaren kontsumoak pixka bat gora egin duela, baina 

elektrizitatearen kontsumoa handiagoa da oraindik ere (% 10 bat 

handiagoa). Irunen 2010. urtean izandako elektrizitatearen eta gas 

naturalaren kontsumoa (423.177 Mwo) alderatzen badugu Udalsarea 21eko 

udalerriak 2009. urtean batez beste izandako kontsumoarekin (323.488 

Mwo), ikusiko dugu % 30,8 handiagoa dela, Udalsarea 21eko 15.000 

biztanletik gorako udalerrien batez besteko kontsumoaren nabarmen azpitik 

badago ere (940.894.8 Mwo). 
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Iturria: Izadi 21ek egina, MUGI 21en datuetatik abiaturik 

Etxe, industria eta zerbitzu sektoreetako elektrizitatearen kontsumoa 

aztertzen badugu, ikusiko dugu industriako kontsumoak behera egin 

duela (udalerriko jarduera ekonomikoen kopuruaren 

murrizketarekin bat eginez), baina etxeetako eta zerbitzuen 

sektoreko elektrizitatearen kontsumoak nabarmen gora egin du ( % 

34,3 eta % 28,4 hurrenez hurren, 2001-2010 urteetan). Udalerriko 

biztanleriaren hazkundea izan daiteke, besteak beste, etxeko 

kontsumoaren handitze horren arrazoia.  
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Iturria: Izadi 21ek egina, MUGI 21en datuetatik abiaturik 

 

Gas naturalaren kontsumoari dagokionean, etxeko kontsumoa 

nagusitu egiten da industriako eta zerbitzuetako kontsumoaren 

gainetik, alde handiarekin gainera (2010ean hirukoiztu egin zuen 

industriako kontsumoa eta zerbitzuetakoa baino ia 5 aldiz handiagoa izan 

zen). Kontsumo elektrikoaren kasuan bezalaxe, industria sektorean jaitsi 

egin da gas naturalaren kontsumoa (% 20,7), eta etxeko 

kontsumoa eta zerbitzuetakoa, berriz, % 51,2 eta % 26,4 handitu 

dira, hurrenez hurren, aztertutako urte horietan (2002 – 2010). Halaz 

ere, kontsumoaren hazkundea edo murrizketa ez da progresiboa izan, 

irregularra baizik, aztertutako urte horietan.  

 

Klimatologiak (esate baterako, 2007. urtea hotzagoa izan zen 2010. urtea 

baino) eta biztanleriaren hazkundeak baldintzatua egon daiteke 

bizileku sektorean gas naturalaren eta elektrizitatearen 

kontsumoan izandako hazkundea. 
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Zerbitzuak 72.493 81.745 96.242 89.014 106.142 98.860 100.209110.934 97.363

Industria 76.861 79.763 85.313 84.842 86.683 83.924 78.043 65.298 65.850

Etxebizitzak 67.724 69.850 78.199 81.199 85.127 85.719 85.506 92.929 86.931
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Iturria: Izadi 21ek egina, MUGI 21en datuetatik abiaturik 

 

Irunen 2010. urtean izandako elektrizitatearen eta gas naturalaren 

etxeko kontsumoa biztanleko (3.310,8 kwo/biz/urtean), handiagoa 

da Udalsarea 21eko udalerriek 2009. urtean izandako batez bestekoa 

baino (2.209,1 kwo/biz/urtean), eta baita 15.000 biztanletik gorako 

udalerrien kontsumoaren batez bestekoa baino ere (2.441,9 

kwo/biz/urtean). Arrazoi horregatik, komenigarria litzateke, batik bat, 

elektrizitatearen eta gas naturalaren etxeko kontsumoa 

nabarmentzea. 

 

Irungo egitura energetikoak garbi erakusten du handia dela 

energiarekiko mendekotasuna, kontsumitzen den energia ia guztia 

inportatua baita, EAEko gainerako udalerrietan gertatzen den bezala. 

Horregatik, interesgarria izango litzateke Udalak iturri 

berriztagarrien aprobetxamendua bultzatzea, bai autonomia 

energetikoa handitzeko bai BEGen emisioak murrizteko.  

 

Irungo guztizko energia kontsumoa 2010. urterako 1,12 milioi Mwo-

koa da, eta horietatik, % 94 bat datoz Energia Iraunkorrerako 

Ekintza Planaren esparruarekin (aurrerantzean EIEP), hauxe da, 

bizileku eta zerbitzuen sektoreekin, eta mugikortasuna, hondakinak 

eta ura ildoekin. Kontsumoen banaketa horrek mesede egiten dio Udalak 

duen hiriko kontsumoan eta BEGen emisioetan eragiteko gaitasunari, baina 

mugatua da Udalak eragin pribatuan duen gaitasuna.  

 

Mugikortasuna da energiaren kontsumo handiena hartzen duen 

esparrua (% 66), haren ondotik bizileku sektorea (% 21,4) eta zerbitzuen 
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sektorea datoz (% 11,1), eta horrenbestez, batik bat mugikortasunari 

begira bultzatu beharko lirateke energiaren kontsumoa murrizteko 

ahaleginak.  

 

Iturria: Izadi 21ek egina, Irungo EIEPko (2012) datuetatik abiaturik 

 

Era berean, erregai likidoak dira gehien erabiltzen diren energia 

iturria (% 68 2010ean), batik bat mugikortasunarekin loturik. Energia 

elektrikoa (% 16) eta gas naturala (% 13) datoz gero kontsumituriko 

energia iturriei dagokienean. 

 

Iturria: Izadi 21ek egina, Irungo EIEPko (2012) datuetatik abiaturik 

 

Zerbitzuak
11,1%

Bizitegiak
21,4%

Garraioa
65,9%

Udala
1,5%

Ura
0,1%

EIEParen esparruan arlo bakoitzaren 
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2007 – 2010 urteetarako azken energia kontsumoaren bilakaera globala eta 

sektoreka aztertzen badugu, energiaren kontsumoak % 2,8 behera 

egin du bizilekuen, zerbitzuen, mugikortasunaren, hondakinen eta 

uraren esparruetan. Garraio sektorearen jaitsieragatik izan da murrizketa 

hori (% 7,3), bizileku edo etxeko energiaren kontsumoak eta zerbitzuen 

sektorekoak gora egin badute ere (% 10,5 eta % 2,8 hurrenez hurren). 

 

Iturria: Izadi 21ek egina, Irungo EIEPko (2012) datuetatik abiaturik 

 

Krisi ekonomikoaren eraginarekin loturik dago garraio sektoreko 

kontsumoaren jaitsiera, eta baita mugikortasun iraunkorra sustatzeko 

tokiko politiken eraginarekin ere. EAEn ere izan da joera hori.  
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Iturria: Izadi 21ek egina, Udalmap 2012ko datuetatik abiaturik 

Energia 

berriztagarri

en ekoizpena 

Irunen hainbat instalazio mota daude energia berriztagarriak 

ekoizteko: eguzki instalazioak, minihidraulikoak, eolikoak eta 

biomasakoak. Ekoizpen eolikoaren presentzia ez da esanguratsua, ekoizteko 

gaitasuna oso txikia baita. 

 

Iturria: Izadi 21ek egina, Udalmap 2012ko datuetatik abiaturik 

Ikusi daitekeen bezala, eguzki ekoizpen termikoaren gaitasunak 

nabarmen gora egin du 2006. urteaz geroztik, eta horren arrazoia 

hirigintza hazkundea eta beharreko araudiak betetzea izan da, besteak 

beste.  

 

Eguzki iturriaren bidez sortutako energiaren ekoizpen estimatuan ere 

sumatu da hazkunde hori (% 1,9). Zentral hidroelektrikoek ekoitzitako 

energiak, berriz, % 12,6 behera egin du. Kalkulu horretan ez da aintzat 

hartu Elordiko zentraleko ekoizpena (daturik ez izateagatik), baina uste 

Instalatutako potentzia  
(kW/10.000 biztanleko) 

Instalazio mota 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Eguzki instalazio 
fotovoltaikoa 

20,55 42,5 43.3 42,5 48,8 52 

Hidraulikoa 292,3 289,9 289,7 289,8 289,4 289 

Eolikoa 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Instalatutako azalera  
(m2/10.000 biztanleko) 

Eguzki instalazio 
termikoa 

55,7 64,4 73 138,8 144,4 144,84 
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dugu hura kontuan hartuz gero, era horretako iturriko energiaren ekoizpena 

handitu egingo litzatekeela besteen aurrean. 

 

 

 

Iturria: Geuk egina, EEEk emandako datuetatik abiatuta, 2011 

Iturria: EEE, 2011 

 

 

Gaur egun 3 zentral hidroelektriko daude Txingudiko Zerbitzuakek 

kudeatzen dituenak:  

• Elordi: San Antongo EUTPan dagoena. EUTParen beharrak estaltzen 

ditu bertan ekoizten den energia elektrikoak.  

Energia berriztagarrien ekoizpen estimatua instalazio motaren arabera 

2010ean 

URTEA Instalazio mota Ekoizpen estimatua Unitatea 

2010 

Eguzki instalazio 
fotovoltaikoa 

298 Mwo 

Eguzki instalazio 
termikoa 

666 Mwo 

Minihidraulikoa 2.350,7 Mwo 
Biomasa 112,5 Mwo 
Eolikoa 0,5 Mwo 

Energia berriztagarrien ekoizpen estimatua instalazio motaren arabera 

2011 

URTEA Instalazio mota Ekoizpen estimatua Unitatea 

2011 

Eguzki instalazio 
fotovoltaikoa 

313 Mwo 

Eguzki instalazio 
termikoa 

669 Mwo 

Minihidraulikoa 2.055 Mwo 
Biomasa 112,5 Mwo 
Eolikoa 0,5 Mwo 
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• Domiko: Domikoko urtegiko ur saltoan dagoena (Txingudiko Zerbitzu 

Mankomunitatearen jabetzakoa bada ere, Lesakan dago Domikoko 

zentrala).  

• Irugurutzeta: Irugurutzetako labeen ondoan dago, eta Arrizurretako 

baltsako saltoaz baliatzen da (Domikoko kanalak elikatzen du). Hiru 

zentraletatik hauxe da potentzia handiena instalatua duena. 

 
 

Irudia: Txingudiko Zerbitzuak 

 

Udalerriko energia berriztagarrien ekoizpenak behera egin du 

nabarmen (% 50 inguru), 2009tik 2010era batik bat, zentraletako 

bat geldirik egon zelako 2010. urte gehienean (horixe 2010. urtearen 

eta aztertutako gainerako urteen artean dagoen ekoizpen aldearen 

azalpena).  

 

 

Iturria: Izadi 21ek egina, MUGI 21en datuetatik abiaturik 

Datuak Udalsarea 21eko udalerrietako batez besteko emaitzekin alderatzen 

baditugu (174 kWo/biz/urtean 2009an), ikusiko dugu Irungo datua oso 

azpitik dagoela. Halaz ere, Udalsarea 21eko 15.000 biztanletik gorako 

udalerrien batez bestekoarekin alderatuta, 2009an, handiagoa da Irungo 

energia berriztagarrien ekoizpena. Alderaketa zuzenik ezin da egin hurrengo 

urteetarako, zentral hidroelektrikoetako bat itxita egon zelako.  

 

Nolanahi ere, garbi dago kanpoko mendekotasun energetiko handia 

duela udalerriak eta garbi dago halaber energiaren sorrera iturri 

berriztagarrien bidez handitzeko aukera dagoela (BEG emisioak 

murrizteko). Mendetotasun hori murrizteko, besteak beste, hainbat neurri 
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ezar daitezke eraginkortasuna hobetzeko eta ekoizpena handitzeko eta 

EIEPan jasotako energia berriztagarriak erabil daitezke. 

Energiaren 

kontsumoa 

eta 

kudeaketa 

toki 

administrazi

oan 

KONTSUMOA: 
 
2010ean Udalaren energia kontsumoa 16.636 MWo (0,27 

MWo/biztanleko) izan da, eta horrenbestez, % 2,7 gora egin du 2007. 

urtearekin alderatzen badugu (16.202 MWo; 0,27 MWo/biztanleko). 

 

Energiaren kontsumoak udal esparru desberdinetan duen banaketari 

erreparatzen badiogu, ikusiko dugu udal ekipamenduetan izaten dela 

energia kontsumo handiena (udal kontsumoaren ia erdia 2010ean), 

argiteria publikoaren kontsumoa bakarrik 7 puntu beherago badago ere 

2010ean. 

 

2007 eta 2010 urte artean, ez da askorik aldatu udal kontsumoen 

banaketa: energia kontsumoak % 1 gora egin du udal 

ekipamenduetan eta flotan, argiteria publikoaren kontsumoak, 

berriz, % 2 behera egin du. Argiteria publikoan izandako kontsumoaren 

murrizketa horren arrazoia izan daiteke udalerriko argiterian eraginkortasun 

energetikoa hobetu izana. 

 

2007 eta 2010 urte artean, ez da askorik aldatu udal kontsumoen 

banaketa: energia kontsumoak % 1 gora egin du udal ekipamenduetan eta 

flotan, argiteria publikoaren kontsumoak, berriz, % 2 behera egin du. 

Argiteria publikoan izandako kontsumoaren murrizketa horren arrazoia izan 

daiteke udalerriko hainbat lekutan eraginkortasun energetikoa hobetu 

izana.  
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Iturria: Geuk egina, Irungo EIEPko datuetatik abiatuta (2012) 

 

 

ENERGIAREN KUDEAKETA:  
 
Udal energia kudeatzailearen irudirik ez badago ere, Ingurumena eta 

Baratzeak Unitate Teknikotik bideratzen dira udalerrian energia 

garbiak eta berriztagarriak garatzeko eraginkortasun energetikoa hobetzeko 

politikak eta ekintzak.  

 

Udalak Irungo Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana onartu zuen 

2012an. Energiaren kontsumoa eta Berotegi Efektuko Gasen 

emisioa murrizteko aintzat hartu beharreko 92 neurri biltzen ditu 

plan horrek. Kalkulatzen da, EIEPan jasotako neurriak ezartzen badira, 

2020. urterako % 29,9 murriztuko direla emisioak (oinarri urte gisa 2007 

hartuta).   

 

EIEPan jasotako ekintza gehienak (% 44) eraginkortasun 

energetikoa hobetzeko dira. Energia fosilen kontsumoa murrizteko eta 

energia berriztagarriak sustatzeko, badira mugikortasunarekin (% 13) eta 

energia berriztagarriekin (% 15) loturiko ekintzak ere. 

 

Bestalde, Udalak badu Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Plana, eta 

haren hirugarren helburua da energia aurrezpen handiagoa lortzea, 

erregai fosiletan oinarritutako energia kontsumoa murriztuta eta 

mugikortasunean jokabide eraginkorra bultzatuta. 

 

Udal argiteria edo udal ekipamenduak ordezkatzeko orduan, energiaren 

eraginkortasun irizpideak hartzen dira kontuan.  

 

Hiriko semaforoen argi gehienek badute LED teknologia. 

 

Inguratzaile termikoa hobetzeko ekintzak eraman dira aurrera udal 

ekipamenduetan (leihoak aldatu –Elatzeta ikastetxea,...-, fatxadak eta 

kanpoko zurajea konpondu Dunboan,...- eta abar). 

 

Hiri autobusen udal flotak ere pixkanaka-pixkanaka egokitu egin ditu 

ibilgailuak biodieselekin ibiltzeko. Gaur egun biodieselekin ibiltzen dira 

hiri autobus guztiak.  

 

Udal Bulegoetan Aurrezteko eta Eraginkortasun Administratiborako Neurrien 

Plana prestatu zen 2009an, eta energia aurrezteko neurriak ere sartu ziren 

hartan. 

 

Irungo EIEPan jaso bezala, inbertsioak eta ekintzak bideratu beharko dira 

udal eraginkortasun energetikoa hobetzeko eta herritarrengan ohitura 

iraunkorrak bultzatzeko. 
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Udal 

ekipamendu

en 

kontsumoa 

Elektrizitatea eta erregai fosilak (batik bat gas naturala eta propanoa berotze 

sistemarako udalaren titularitateko eraikinetan) erabiltzen dira udalaren 

titularitateko eraikinetan, eta Udalaren guztizko kontsumoaren % 46 (2010) 

hartzen du horrek (2007an baino % 1 gehiago). (ikus grafikoa “Udalaren eta 

udal zerbitzuen energia kontsumoaren banaketa”, 100. or.) 

 

Era berean, aipatzekoa da udal eraikinek batik bat elektrizitatea (% 54 

2010ean), gas naturala (% 31 2010ean) eta erregai likidoak (% 15 

2010ean) kontsumitzen dituztela. 

 

Udalerriko guztizko kontsumoa aintzat hartzen badugu, urria da udal 

ekipamenduek hartzen duten zatia, baina egia da kontsumoa murrizteko 

hartu beharreko neurriak (EIEPan eta beste batzuetan jasoak) zuzenean 

bidera litzakeela Udalak. 

 

2012an onartutako EIEPan hainbat esku hartze jaso dira udal 

ekipamenduetan eraginkortasun energetikoa lortzeko, eta oro har, 

inbertsioa ekarriko diote Udalari.  

 

2012an onartutako EIEPan hainbat esku hartze jaso dira udal 

ekipamenduetan eraginkortasun energetikoa lortzeko, eta oro har, inbertsioa 

ekarriko diote Udalari.  

 

Era berean, eraikin publikoetako instalazio energetikoetan erabilera 

eraginkorra lortzeko, udal langile teknikoei zuzendutako etengabeko 

prestakuntza programa garatzeko beharra jaso da Planean.  

 

Horregatik, epe labur-erdira, sumatu beharko litzateke energiaren 

kontsumoa murriztu egin dela sektore horretan. 

 

Argiteria 

publikoaren 

kontsumoa 

Irungo udal argiteriaren estaldurak 139,5 argi-hartune publiko ditu (farolak, 

proiektoreak, fokuak eta bideak nahiz espazio publikoak argitzeko beste 

hainbat tresna) 1.000 biztanleko (2009ko datua, Udalmap), eta esan behar 

da tarteko balioa dela Gipuzkoako batez bestekoaren (‰ 177,2) eta 

EAEkoaren artean (‰ 127,3). 
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Iturria: Izadik egina, UDALMAPeko datuetatik abiaturik 

Irunen 105,9 Kwo/biztanleko/urtean (2010) izan da argiteria 

publikoaren kontsumo energetikoa, eta Udalsarea 21eko udalerrien 

batez bestekoaren azpitik dago horrenbestez, 2011n kalkulatutako 

tokiko iraunkortasun adierazleei erreparatzen badiegu (189 

Kwo/biztanleko/urtean), baina hala ere, Udalsarea 21en barnean egonik, 

EAEko Tokiko Agenda 21etako ekintza planen Ebaluazio eta Jarraipenerako 

VI. Programan parte hartu zuten 15.000 biztanletik gorako udalerrien 

batez bestekoa (98 Kwo/biztanle/urtean) baino handiagoa da balio 

hori.  

 

Iturria: geuk egina, Irungo 2012ko iraunkortasun adierazleen txosteneko datuetatik 
abiaturik (MUGI 21) 

 

2009tik 2011ra, argiteria publikoan ia % 4 gora egin du biztanleko 

energia kontsumoak (2011n 108 Kwo biztanleko eta urteko izan zen). 

Aipatzekoa da EIEPak hainbat esku hartze jasotzen dituela argiteria 

publikoaren eraginkortasuna hobetzeko, eta horrenbestez, espero dugu 

datozen urteetan hobetu ahal izatea esparru horretan. 

 

Aipatzekoak dira Udalak azken urte hauetan aurrera eraman dituen 

esku hartzeak argiteria publikoaren eraginkortasun energetikoa 

hobetzeko: 

• Argiteria publikoa egokitu eta argi berriak jarri dira udalerriko 

hainbat lekutan (San Migel auzoan, esate baterako). 

• LED teknologia sartu da semaforo instalazioetan. 

• Fluxua murrizteko egonkorgailuak jarri dira argi-koadroetan. 

• Kommutagailuz osaturiko balastro elektronikoak jarri dira energia 

aurrezteko (esate baterako: Arretxe Ugaldeko industri poligonoan). 
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Irudia: Izadi 21 

 

Leku jakin batzuetan argi handiegia badago ere, eta horrenbestez, energia 

kontsumoa murrizteko ekintzak bideratu beharko badira ere, beste leku 

batzuetan, ikuspegi sozialetik begiratuta, hobetu egin behar da argiteria. 

“Irungo hiri debekatuaren Mapan” (Murgibe, 2011), Irungo Udalaren Gizarte 

Ongizate arloak sustatua hura, udalerriko 42 puntu aztertu dira, kalean 

genero indarkeria egon daitekeen leku posible horietan esku hartu ahal 

izateko. Dokumentu horrek azpimarratzen du ugari direla behar adina 

argi ez duten lekuak, eta Udalak horiei guztiei konponbidea emango die 

pixkanaka-pixkanaka.  

 

Bestalde, Alkateak udalerriko auzoetan egin dituen bileretan (2012), argi 

aski ez duten leku batzuk aipatu dituzte herritarrek, Belaskoeneako hainbat 

tokitan, esate baterako. Udal Zerbitzuek beharreko ikuskapen lana egin 

ondoren, puntu beltz bati konponbidea eman zaio oinezkoen igarobidean, 

Topo geltokiaren aurrean, Baleazale kalean. Herritarrek adierazi 

ondoren jarri diren argi berriek potentzia txikia dutela iruditzen 

zaiela, udal zerbitzu teknikoak jakinarazi dute hirian jarritakoak 

argi egokiak direla argi kutsadurari aurrea hartzeko egungo 

araudien arabera. 

Udal 

ibilgailuen 

kontsumoa  

Ez dakigu udal ibilgailuen multzoa zenbat ibilgailuk osatzen duten, baina 

2007 – 2010 artean ibilgailu guztien kontsumoak handitu egin du toki 

administrazioaren jardueraren guztizko energia kontsumoa, % 14tik 

% 15era pasa baita. Balio absolutuetan, ikus dezakegu 295 Mao inguru 

handitu dela energiaren kontsumoa. 
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Iturria: Izadi 21ek egina, Irungo EIEPko datuetatik abiaturik 

 

Udal ibilgailuen kopurua handitu izanagatik edo ibilgailu horiek jarduera 

handiagoa izateagatik gertatuko zen gorakada hori. 

 

Udalak ez du protokolo sistematikorik udal erosketa eta kontratazio 

prozeduretan ingurumen irizpideak sartzeko, baina urratsak egin dira plegu 

batzuetan hori aintzat hartzeko (ibilgailuen, ekipo informatikoen eta abarren 

erosketa).  

 

Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astearen barnean, Udalak gidatze 

ikastaro eraginkorrak antolatu ditu beren lanak egiteko ibilgailu motordunak 

erabiltzen dituzten udal langileentzat (Udaltzaingoa, Hiri Mantenuko 

langileak, ...). Kanpaina jakin honekin loturiko ikastaroez gainera, udal 

langileentzako eraginkortasun energetikoko ikastaroak jaso dira 

Udal Prestakuntza Planean. 

Energia 

kudeaketara

ko araudia 

Udalak egina du Irungo udalerriko Energiaren Iraunkortasunari 

buruzko udal Irizpidearen Adierazpena (2002ko azaroa). Haren 

helburua izan da jende aurrean azaltzea Irunen aurrera eramaten diren 

jarduera guztietan, publikoak nahiz pribatuak izan, energia eraginkortasun 

eta aurrezki handiagoa lortzeko udal irizpideak (irizpide hori lehentasunezko 

ardatza da Udalaren energia iraunkortasunerako politikan). 

 

Bestalde, Irungo Agenda 21eko Ekintza Planean jaso ziren energia 

berriztagarriak edo eraginkortasun energetikoa bultzatzeko ekintza 

batzuk (9. Ildo Estrategikoa. Ingurumen bektore nagusietan inpaktua 

murriztea, natur baliabideen kontsumoa arrazionalizatuz: ura, energia eta 

lurra). 

 

Era berean, 2012. urte amaieraz geroztik Udalak badu Irungo Energia 

Iraunkortasunerako Ekintza Plana, eta bertan 92 neurri jaso dira 

2012 – 2020 urteetan ezartzeko. Bizileku eta zerbitzu sektoreei 

zuzenduak dira neurri horiek, eta baita udal administrazioari berari ere, eta 

hainbat esparru ukitzen dituzte: eraginkortasun energetikoa, energia 

berriztagarriak, mugikortasuna, hondakinen kudeaketa eta tratamendua, 

uraren kudeaketa eta lehen sektorea.  
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EIEPan jasotako neurrien ezarpenari esker, 2020. urteari begira Berotegi 

Efektuko Gasak ia % 30 murriztea aurreikusten da 2007. urtearekiko. 

 

Halaz ere, HAPNaren behin-behineko onarpenak ez ditu aipatzen energia 

aurrezteko edo energia berriztagarriak erabiltzeko esku hartzeak. 

Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenak adierazten du HAPNak bere 

faseetan beste neurri osagarri batzuk sartuko dituela eta neurri horiek 

garapen plangintzak eta urbanizazio edo eraikuntza proiektuek garatu 

beharko dituztela, besteak beste: 

• Argi bidezko kutsadura mugatzeko. 

• Eraikinen energia eraginkortasuna bermatzeko: isolatzeak, 

autonomia ur beroari eta berokuntzari dagokienean (eguzki 

biltzaileak, geotermikoa...). 

• Ingurumen egiaztagirien eta kalitatearen bermearen zigilua duten 

material eta produktuen erabilera bultzatzeko. 

• Orientazioak, aireztapenak, eraikinen barne antolakuntza, eguzki 

biltze pasiboa... 

• Eraikinek energia sorrarazten laguntzeko: fotovoltaikoa, 

minieolikoa... 

• Neurri orokorrak obrei begira: azalerak seinaleztatu, lehendik 

dauden bideak erabili, trafikoaren gaineko kontrola, makineriaren 

mantenua, hondakinak obran bertan biltzea... 

• Eta abar. 

Sentsibilizazio

a 

Energiaren gaia landu den hainbat kanpainatan hartu du parte 

Irungo Udalak, zeharka bada ere:  

• GAP 2009 Programa, Udalsarea 21ek sustatua 

• “Ekin Klima Aldaketaren aurka” gidaren argitalpena  

• Udaltalde 21 Txingudiko komunikazio kanpainak (2005-2007) 

• Energia aurrezteari, eraginkortasun energetikoari eta energia 

berriztagarriei buruzko kanpaina, Energiaren Euskal Erakundeak 

antolatua Alkateen Itunari atxikitako udalerrietan.  

• Ingurumen hezkuntzarekin loturiko jarduerak energiaren inguruan 

ikastetxeetan, Eskolako Agenda 21en barnean.  

• Energia Aurrezteko eta Eraginkortasunez erabiltzeko Neurrien 

Planaren barne hedapena udal bulegoetan 

• Kontsumo txikiko bonbillen banaketa (EEE) 

• Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astea 

 

Sentsibilizazioari begira hainbat ekimen bideratu badira ere, oro har 

biztanleentzat ez ezik, udal langileentzat ere (EEEren gidatze 
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eraginkorrerako ikastaroak, energia aurrezteko eta eraginkortasunez 

erabiltzeko neurrien Planaren barne hedapena udal bulegoetan), 

beharrezkotzat hartzen da lan horrekin jarraitzea, besteak beste, 

EIEPan hartutako konpromisoak betetzeko. 

Udalerriko 

azpiegitura 

energetikoak 

Energiaren Euskal Erakundeak emandako datuetan oinarriturik, hainbat 

azpiegitura energetiko daude Irunen:  

• Instalazio fotovoltaikoak 

• Instalazio fototermikoak 

• Zentral minihidraulikoak  

• Instalazio eoliko bat  

• Atalerrekako HUAko biomasa estazioa 

 

Egitura garrantzitsuenak, energia sortzeagatik, zentral 

minihidraulikoak dira. Txingudiko Zerbitzuakek kudeatzen ditu Elordi, 

Domiko eta Irugurutzetako zentralak, udalerriko urtegietako saltoak 

aprobetxatuz.  

 

Atalerrekako Hondakin Uren Araztegiko biomasa estazioak energia sortzen 

du hondakin uretatik etorritako lohien digestio anaerobikoak sortutako 

metanoaren bidez. Txingudiko Zerbitzuaken arabera, azpiegitura horren 

energia ekoizpenak batez beste 520.000 kW sortzen ditu urtean. Halaz ere, 

beharrezkotzat jotzen da biomasarekin beroa sortzeko sistemen 

ezarpena sustatzea, hala bizileku sektorean nola publikoan. 

 

Eguzki energiari dagokionean, udal mailan nolabaiteko azpiegitura 

badago ere, aipatzekoa da ahal den udal eraikin guztietan ezarri behar 

dela pixkanaka-pixkanaka (behar hori esku hartze gisa jaso da EIEParen 

barnean).  

 

Txingudiko Zerbitzuak 

 

Eraikuntza Hirian badira hainbat eraikin ziurtagiri energetikoa dutenak. 

Udalerriko (Vc/Vt x 1.000) eraikin guztiei begira (Vt) eraginkortasun 

energetikoaren ziurtagiria duten etxebizitzen ratioa jasotzen du balio horrek 

(Vc). 2006. urtean, balio hori 0tik ‰ 6,75ra pasa zen eta 2008. urtean ‰ 

6,6tik ‰ 18,2ra. 
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Azken hiru urteetan Irunen ziurtagiria duten etxeen kopurua egonkor 

mantendu bada ere (udalerrian etxebizitzen kopuruak pixka bat gora egin 

duelako gertatu da ratioaren murrizketa), Lurralde Historikokoa (‰ 

8,46) eta EAEkoa (‰ 14,84) baino handiagoa da, eta horrenbestez, 

positibotzat jotzen da. 

 

Iturria: Geuk egina, Udalmapeko datuetatik abiaturik 

 

 

Iturria: Izadi 21ek egina, Irungo EIEPko datuetatik abiaturik 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 

 
9. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, BALIABIDE NATURALEN KONTSUMOA –URA, 

ENERGIA ETA ZORUA– ARRAZIONALIZATUZ. 

 
9.2. P. Udal eraikinetan eta zerbitzuetan, eta Udalak kontrataturiko enpresetan eraginkortasun energetikoa 

hobetu. 

9.3. P. Energia berriztagarrien ezarpena bultzatzeko ekintzak gauzatu. 

 
Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

 

• 10.5.3. E. Herritarrei kutsadura akustikoaren eta argi kutsaduraren berri eman 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerriaren esparruan 

• Irungo udalerriko energiaren iraunkortasunari buruzko udal irizpidearen adierazpena (2002ko azaroa). 

>HAPNaren hasierako onarpeneko Ingurumen Iraunkortasunaren Txostena.  

• Irungo Energia Iraunkortasunerako Ekintza Plana (2012ko abendua) 

 

EAEn 

• 104/2002 Dekretua, maiatzaren 14koa, Euskal Autonomi Erkidegoko Energia Eolikoaren Lurraldearen 

Arloko Plana behin betiko onartzen duena.  

• Euskadiko estrategia energetikoa 2020 (Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak 2011ko abenduan onartua) 

 

Estatu mailan  

• 54/1997 Legea, azaroaren 27koa, sektore elektrikokoa 

• 34/1998 Legea, urriaren 7koa, hidrokarburoen sektorekoa 

• 314/2006 Errege Dekretua, Eraikuntzaren Kode Tekniko onartzen duena 

• Energia berriztagarrien plana 2011-2020 (Ministroen Kontseiluak 2011/11/11n hartutako Akordioaren 

bidez onartua)  

• Energia Aurreztu eta Eraginkortasunez erabiltzeko Ekintza Plana 2011 – 2020 (Ministroen Kontseiluak 

2011/07/29an hartutako Akordioaren bidez onartua) 
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JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 

 
TOKI ESPARRUKO ENERGIA GARBIEN ETA BERRIZTAGARRIEN ERABILERAN AURRERA EGIN 
 

• Pixkanaka-pixkanaka energia berriztagarriak sortu eta aprobetxatzeko sistemak ezarri udal 

azpiegituretan eta ekipoetan.  

• Udalerriko esparru desberdinetan (bizilekua, industria,…) energia berriztagarrien erabilera bultzatu. 

• EIEPan jasotako ekintzak pixkanaka bideratu. 

• Eraikinen ziurtapen energetikoa bultzatu ziurtagiria duten eraikinen kopuruari eusteko edo handitzeko. 

TOKI ADMINISTRAZIOAN ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA ETA ZENTZUZKO KONTSUMOA HANDITU 
 

• Instalazioetan eta argiteria publikoan energiaren kontsumoa murrizteko beharreko neurriak ezarri. 

• Instalazioetan eta argiteria publikoan eraginkortasun energetikoa optimizatu 

• Pixkanaka-pixkanaka udal ibilgailuak aldatu eta energiari begira eraginkorragoak direnak eskuratu 

• EIEPan jasotako ekintzak pixkanaka bideratu. 

• HAPNren behin-behineko onarpeneko Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenean jasotako hobekuntza 

neurrien ezarpenaren jarraipena egin. 

 
UDALERRIKO SEKTORE EKONOMIKOETAN ENERGIAREN AURREZPENA ETA ERABILERA ERAGINKORRA 
BULTZATU 
 

• Energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko kanpainak antolatu 

• Eraikuntzan eta instalazioetan eraginkortasun energetikorako irizpideak aplikatu  

• Udalerrian eraginkortasun energetikoa bultzatzeko bideak eta pizgarri ekonomikoak ezartzeko 

bideragarritasuna aztertu.  

• EIEPan jasotako ekintzak garatu (etxe sektorean –bizilekua- eta garraio eta mugikortasun sektorean 

eragin, eraikin publikoetako energia instalazioen erabilera eraginkortasunaren alorrean udal langile 

teknikoentzako etengabeko prestakuntza programa garatu eta abar). 
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GAIKAKO ESPARRUA: INGURUMEN KALITATEA (ATMOSFERA, AKUSTIKA ETA 
LURZORUAK) 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoa:  

 

3. NATUR ONDASUN KOMUNAK  

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Emisioak 

atmosferara 
Emisio kutsatzaileen iturri nagusiak honako hauek dira:  

• Foku lausoak: ibilgailuen trafikoa eta merkantzien errepideko 

garraioa eta aireko trafikoa, horiexek dira gehienetan emisio 

kutsatzaile gehien eragiten dituzten iturriak. 

• Foku finkoak:  

* Industria jarduerak 

* Bizileku eta zerbitzu jatorriko fokuak (etxeetako, 

ostalaritzako, sanitateko, irakaskuntzako, bizilekuetako eta 

kiroldegietako berotze sistemarako, garbitzeko ur berorako eta 

sukaldeko erregaien kontsumoarekin loturik batik bat), horiek 

ez dira izaten emisio iturri garrantzitsuak. 

* A8 Autopista 

* Petroliotik etorritako erregai likidoen ordez pixkanaka-

pixkanaka gas naturala erabilita murriztu egiten da kutsatzaile 

espezifiko batzuen emisioa, karbono monoxidoa eta sufre 

dioxidoa, esate baterako.  

 

Foku horietako bakoitzak Irungo kasu zehatzerako aireko kalitatean 

daukaten eraginaren inguruko daturik ez dago, baina uste da 

atmosfera kutsatzeko arrazoi nagusiena ibilgailuen trafikoa eta 

Hondarribiko aireportua direla.  

 

2011ko abenduan onartu zen 278/2011 Dekretua, abenduaren 27koa, 

atmosfera kutsa dezaketen jarduerak (AKDJ) aurrera eramaten diren 

instalazioetatik etorritako emisio atmosferikoen kontrola eta prebentzioa 

arautu ahal izateko. Halatan, 2012. urtean zehar derrigorrezko baimena 

edo jakinarazpena tramitatzeko obligazioa zuten instalazioek. 

 

HAPNaren behin-behineko onarpeneko Ingurumen Iraunkortasunaren 

Txostenean jaso dira garapen plangintzan eta hartatik etorritako 
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proiektuetan, obra fasean nahiz ustiapen fasean, aintzat hartu 

behar diren neurri batzuk, atmosferara partikula esekien emisioa 

ahalik eta gehien murrizteko:  

• Aldian behin urez garbituko dira obrako kamioiak edo makineria 

ibiltzen diren eremuak. 

• Ibilgailuak igarotzean garbiketa lanak hertsiki kontrolatuko dira. 

• Obra aldeetatik ateratzean ibilgailuak garbitzeko elementuak 

ezarriko dira dekantazio-baltsekin loturik eta hidrokarburoak 

bereizteko sistemarekin horniturik. 

• Hezetasun baldintza hoberenetan egingo da indusketatik ateratako 

materialen garraioa, karga estaltzeko elementuez hornituriko 

ibilgailuetan. 

 

Geroago erabiltzeko, eremuan pilatzen diren hauts-itxurako materialak 

(zementua, lur betegarria eta abar) zakuetan egongo dira edo pilatzeko 

neurri egokiak hartuko dira. 

Airearen 

kalitatea 

Irunen, Airearen Kalitatea Zaindu eta Kontrolatzeko Sareak dituen 

azkeneko urteetako datuei dagokienez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 

eta Lurralde Politika Departamenduak emanak (Aduanako Etorbidea 28ko 

neurtze estazioaren bidez), adierazten dutena da airearen kalitatearen 

Iraunkortasun Adierazlea (urtean airearen kalitate oneko edo 

onargarriko egunak urteko guztizkoaren gainean) % 100ekoa 

dela azken urteetan. Honako hauek dira aintzat hartzen diren 

kutsatzaileak: Nitrogeno dioxidoa (NO2), 10 µm partikulak (PM10), sufre 

dioxidoa (SO2), karbono monoxidoa (CO), ozono troposferikoa (O3). 

 

 

Iturria: Izadi 21ek egina, www.ingurumena.net helbidetik hartutako datuetatik 

abiaturik 

 

Era berean, aipatzekoa da adierazle horrek bilakaera positiboa izan 

duela 2005. urteaz geroztik, nabarmen gora egin baitu urtean airearen 

kalitate “ona” edo “onargarria” izan duten egunen kopuruak. 
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Irudia: www.ingurumena.net 

 

Bestalde, aipatzekoa da, 2005. urteaz geroztik ez dela gainditu 

herritarrei ozonoari buruzko informazioa emateko atalasea pasa 

den egunen kopurua.  

 

Atmosferaren kalitatearen alorreko Legariari dagokionean, Irungo 

Udalak aldian behin kontrolatzen ditu udalerriko enpresen jarduera 

lizentzien prozeduretan Eusko Jaurlaritzak eskatutako neurriak.  

Aipatzekoa da ez direla kontrolatzen immisio mailak, eta 

horrenbestez, ez dakigu indarrean dagoen legeriak zehaztutakoak baino 

immisio gertaera handiagorik izan den azken urte hauetan. 

Interesgarria izango litzateke horretarako baliabideak jartzea. 

 

Badira kexa eta salaketa batzuk usainak edo airearen kalitatea 

dela-eta une jakin batean izandako kutsaduragatik. Gehienetan 

sukaldeetako, gozogintza lantegietako eta garajeetako aireztapen-airea 

ateratzeagatik gertatzen dira bizileku lurzoruan, industriaren batean 

amoniakoagatik edo bulkanizatuagatik industria lurzoruan eta 

abelazkuntza ustiapenen batean landa zoruan. Eskumena duen 

organoaren aurrean legeztatzen dira atmosfera babesteko 

legeriarekin loturiko emisio fokuak. Munta txikiagoko beste era 

bateko fokuetan, bizileku lurzoruan, araudian ezarritako eragozpenik 

sortuko ez duen lekuetara ateratzeko sistema (tximiniak altueran, edo 

tarteak beste bao batzuetara) ez da emisioa murrizten ahalegintzen, 

baizik eta eragozpenak saihesten, besterik ez. Araudia ez badu 

betetzen ez da jarduteko baimenik ematen, ezta arazte sistemak ezarrita 

ere, arauak ez baitira fio haien eraginkortasunarekin. 

 

2002an onartu zen irratikomunikazio instalazioen instalazioa eta 

funtzionamendua arautzeko Ordenantza Irungo udalerrian, 
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irratikomunikazio zerbitzuen eta azpiegituren instalazioen ezarpena 

arautu ahal izateko Irungo udalerrian, pertsonen komunikatzeko aukera 

bateratu ahal izateko gizartearen aurrerapen faktore gisa osasunaren 

prebentzio eta babesarekin, ingurumen eta ikus inpaktua minimizatuta 

eta udal hirigintza antolamendua aintzat hartuta.  

 

Airearen kalitatea hobetzeko hainbat ekimen eraman dira aurrera. 

Zeharka bada ere ekimen horiek lagundu egingo dute helburu hori 

lortzen, esate baterako: HMIP (Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Plana) 

prestatu eta abian jarri da, Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astea 

ospatu da, EIEP (Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana) prestatu eta 

abian jarri da. 

 

Aipaturiko ekimen horiez gain, erakunde bakar batek ere ez du 

airearen kalitatea bete dadin lortzeko planik garatu. 

Kalitate 

akustikoa 

Irunen kutsadura akustikoaren foku posibleak ondorengoak dira:  

Ibilgailuen trafikoa, trena (Adif), topoa (Euskotren), aireportua 

(AENA).  

 

Donostiako Aireportua Hondarribiko udal barrutian badago ere, oso 

hurbil dago Irungo udalerritik, eta batez ere Amute, San Migel 

auzoetatik eta Letxunborro hiribideko beheko aldetik. Ez dago zuzeneko 

afekziorik lur-azalean, bai ordea afekzio garrantzitsuak eraikinen 

goratasunaren mailan, Aireko Zortasunen ondorioz, eta eraikinen 

bizigarritasunaren mailan hegaldiek eraginiko Soinu Afekzioak direla-eta. 

 

Topoari dagokionean, EAEn ETSren Titularitateko Trenbideei dagozkien 

Zarataren Mapa Estrategikoen dokumentuan (2012ko azaroa) adierazten 

da egunekoa dela Donostia-Irun zatirako eguneko tarte okerrena, 

1367/2007 EDaren arabera aplikatu beharreko kalitate akustikoaren 

helburua gainditzen ez bada ere. Tarte horretarako eraginpean dagoen 

guztizko azalera, aglomerazioak aintzat harturik, ez da 0,6 km2-tik 

gorakoa Lden >55 dB(A) Mailarako.  

 

Madril-Irun Trenbide sareari dagokionean, Trenbide Sare Handietako 

Zarataren Mapa Estrategikoei dagokien Zarataren aurkako Ekintza 

Planaren, I. Fasea (2011), dokumentuak dio Irungo eremuan 101 direla 

Lgauan 55-59 arteko balioen eraginpean dauden pertsonak, eta 

horrenbestez, erasandako biztanle kopuru txikiena duen bigarren 

udalerria da, Urnietaren atzetik (Tolosa – Irun zatian) (hurbiltasunagatik, 

dokumentuak Errenteriarako jasotzen duen ukituriko pertsonen kopurua 

273 dira, eta Pasaiarako 2.207). Horrenbestez, 1367/2007 Errege 

Dekretuak bizileku lurzorurako gauez finkatutako 55 dB(A)-tik beherako 

balioen kalitate helburutik kanpo daude Irungo biztanleen % 0,16. 

 

 



 131 

 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko bide-ardatzetako Zarataren Mapa 

Estrategikoetan (182-C/2008 Foru Aginduaren bidez behin betiko 

onartuak 2008ko azaroaren 3an) jasotzen den bezala, Irundik 2 bide-

ardatz igarotzen dira egunero, batez beste, 16.000 ibilgailutik 

gorako intentsitatea jasan behar dutenak eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren Zarataren aurkako Ekintza Plana aplikatu behar da horietan.  

 

GI-636 errepideak hiritik igarotzean eragiten duen soinu inpaktuari 

dagokionean, esan behar da, udalerriko biztanleriaren % 9,3 55 

dB(A)-tik gorako zarata mailaren eraginpean dagoela GI-636 

errepidearen eraginez. Zehatzago esateko, egunez 55 dB(A)-tik gorako 

balioen eraginpean daude biztanleen % 6,7, eta arratsaldez % 6,04, eta 

biztanleen % 5,12, berriz, 50 dB(A)-tik gorako balioen eraginpean dago 

gauez. Bestalde, hiriko azaleraren ia % 11,55 dB(A)-tik gorako 

zarata mailaren eraginpean dago N-1eko trafikoaren 

intentsitatearen ondorioz (Irungo azaleraren % 10,7).  

 

Kontuan izan behar da GI-636 Irundik igarotzean hiri bide bilakatuko dela 

eta bertatik ezin izango dela ibilgailu astunik pasa, horiek AP-8ra 

desbideratuko baitira. 

 

A-8 autopistak ere, batez beste, 16.000 ibilgailutik gorako intentsitatea 

jasan behar du egunero. Irundik igarotzen den zatiari dagokionean, 

biztanleen ia % 4 (% 3,8) 55 dB(A)-tik gorako zarata mailaren 

eraginpean dago autopistako trafikoaren ondorioz (egunez 

biztanleen % 1,8 dira 55 dB(A)-tik gorako zarata mailaren eraginpean 

daudenak, arratsaldez % 1,15, eta gauez, berriz, % 2,81ra iristen dira 50 

dB(A)-tik gorako zarata mailen eraginpean daudenak. Aipatzekoa da 

hiriko azaleraren % 18 inguru 55 dB(A)-tik gorako zarata 

mailaren eraginpean dagoela A-8 autopistako trafikoaren 

intentsitatearen ondorioz (Irungo azaleraren % 17,7). 

 

Udalean badira hainbat kexa ostalaritza establezimendu jakin 

batzuek, zenbait aisiarako eremuk, jarduera zehatz batzuek eta 

industriaren batek eragiten duten zaratagatik. 

 

Bada kexa bat behin baino gehiagotan egin dena San Martzialeko 

tiro zelaiarekin loturik, eta Behobia auzo osoan eta Bidasoaren 

inguruetan du eragina. Jarduera horrek urte asko daramatza abian, baina 

gorabeheraren bat gertatu da eta orain pertsona batzuek ezin dute jasan. 

 

Industrietan zarataren fokuak instalazioen ondorioz sortzen dira 

gehienetan eta araudian xedaturikoaren arabera bideratzen dira. 

 

Musika jartzeko baimena duten establezimenduetatik (III. eta IV. taldeak) 

datozenak modu normalizatuan bideratzen dira eta ordenantzak 

betetzeko eskatzen zaie. 
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Gainerakoak pertsonen jardueraren ondorioz gertatzen direnak 

dira batik bat, eta horrenbestez, ezaugarriak bereizteko zailak dira. 

Bada gizarte faktore bat nolabaiteko tentsioa sortu duena, jendeak 

nahiago duela kalean egon lokalen aurrean, eta horren ondorioz jarduerak 

kalera eraman dira, terrazak ugaritu dira eta negozioak kalera ateratzeko 

joera ere badago, fruta dendetan esate baterako, edo arropa dendetan 

ere kasu batzuetan. Ostalaritza ordutegiak luzatzeak eta tabakoari 

buruzko legeak bultzatu dute jokabide aldaketa hori. 

 

Hala ere, kasu batzuetan salaketak ez dira bakarrik zaratarengatik 

izaten, iturriaren izaeragatik baizik. Izan ere, kalean hobeto hartzen 

dira jarduera “legalak”, esate baterako, tabernetako terrazak, kanpoan 

saltzea eta herri ospakizunak, Udalak antolatuak ala ez. Aldiz, ez dira hain 

ondo hartzen tabernen kanpoan egotea terrazarik ez dagoenean, gazteak 

beren lokalen kanpoaldean egotea, edo zenbait lokaletan kanpoan 

saltzea. 

 

Ostalaritza establezimenduak kasuz kasu begiratzen dira, araua inolako 

bereizkuntzarik gabe aplikatzeak ez baitu arazoa konpontzen eta ezinezko 

inbertsioak eragiten ditu establezimenduentzako. Horregatik, 

konponbideak hitzartzen dira elkarbizitzeko. 

 

Hiriko gizarte bizitzak sortzen dituen pertsonak egoteko eremu batzuek 

kexak sorrarazten dituzte, batik bat gauez eta aisiaren ondorioz. Azken 

horiek ostalaritzarekin loturik daude, baina kalean dauden pertsonetako 

askok ez dute kontsumitzen, eta ez dira tabernetara joan ere egiten. 

Onartu behar da ordea aglomerazio horien babesean badirela 

establezimendu batzuk, beharreko baldintzak betetzen badituzte ere 

lokala irregulartasunez ustiatzen dutenak, leihoak irekita edo ateak 

zabalik edukita, eta hori zaila da kontrolatzea. 

 

Jardueren zarataren kudeaketan araudi sakabanatzea da arazo 

larri bat, hori dela-eta, ez baitaude garbi ez kontzeptuak, ez 

mugak eta ez egiaztatzeko moduak. Jarduerekin loturiko zarataren 

inguruko kontu guztiak berraztertu egin beharko lirateke, edo 

indargabetu, eta zarataren legearen eta hura garatzeko estatuko eta 

erkidegoko arauen arabera bideratu, eta horrenbestez, zarataren mapa 

eta haren ekintza planak ardatz nagusi gisa hartuta.  

 

Alkateak udalerriko auzoetan 2012an egin dituen bileretan, eta zehatzago 

esateko Dunboan, bertan bildutakoek eskatu zuten Saihesbidean 

intsonorizazio pantailak jartzeko. Horren aurrean, Udalak beharreko 

eskaera bidali zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Bide 

Azpiegitura Sailera eta 2013ko Aurrekontuen Zirriborroan sartu zuen. 
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Kalitate 

akustikoaren 

kudeaketa 

Udalak badu zarataren mapa (2010ekoa), zarataren aurkako 

ekintza planik ez bada egin ere. 

 

HAPN berriaren prestakuntzarekin loturik, Irunek udalerriko zonifikazio 

akustikoaren planoa egin beharko du Zaratari buruzko azaroaren 

17ko 37/2003 Legean xedaturikoaren arabera. Zonifikazio akustikoaren 

mapa horretan jasoko dira komunikazio azpiegituretan eskumenak 

dituzten agintariek adierazitako zortasun akustikoko eremuak. 

 

Era berean, Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiko 

Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenak jaso ditu HAPNan 

aurreikusitako jardueretatik etor daitezkeen eragin akustikoak eta 

hainbat neurri proposatzen ditu horiek murrizteko (IITaren 8.3.7 

puntua): 

• Obrak egiten diren bitartean eragozpenak mugatzeko neurriak 

• Ingurumen eraginari buruzko neurriak 
 

Udalak badu zaraten eta bibrazioen Ordenantza 2004. urtean 

onartua (eta 2005ean aldatua) udalerrian garatzen diren jardueretan era 

horretako eraginak arautzeko. Udalaren hirigintza plangintzan jasotako 

garapen berrien proiektuei aplikatu beharreko immisio balio gorenak eta  

mugak finkatzen ditu ordenantzak. 
 

AENAren (Espainiako Aireportuak eta Aireko Nabigazioa) kargu dago 

aireko trafikoaren kudeaketa, eta adierazten du 2011. urteaz geroztik 

aldaketak egin direla Donostiako aireportuan hegazkinak aireratzeko eta 

lehorreratzeko prozeduretan, soinu eragozpenak murriztu ahal izateko. 
 

Bestalde, ADIFek badu Zarataren aurkako Ekintza Plana, zatika 

zonifikatua, 2011. urtekoa. Hartan jasoak daude Irungo udal barrutian 

aurrera eraman beharreko esku hartzeak, pantailatzearen bidez, soinu 

eragina murriztu ahal izateko.  
 

Hirigintza Arloak egunero kudeatzen du jardueren zarata, eta 

horretarako, informazioa ematen die titularrei eta auzokoei, neurri 

zuzentzaileak ezartzen ditu baimenetan, lokalak eta instalazioak zaintzen 

ditu eta gorabeherak gertatuz gero esku hartzen du, bizikidetza eta 

interes publikoaren defentsa lortu nahian betiere. 

 

Arlo horretako teknikariak ahalegintzen dira zaratarekin loturiko guztian 

prestaturik egoten, herritarren beharrei erantzun ahal izateko. Hala ere, 

gaia egiaz konplexua denez, denbora behar da eta ez dago. 

 

Kalitate akustikoa kudeatu aurretik haren helburuak zein diren aztertu 

behar da, nahi den hiri ereduaren arabera betiere. Argi eduki behar da zer 

den zarataren emisioak kontrolatzea eta eragin akustikoa zuzentzea, 

kalitatearen helburuak zein diren finkatuta. 
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Eragin akustiko handiena garraioko igorle handiek sortzen dute, 

eta lurraldean gainerako erabileretarako zortasunak ezarrita konpontzen 

da haren eragina. Era berean, uler liteke ekonomia eta gizarte jarduerak 

zarata foku batzuk sortzen dituela, eta horiek, era berean, esangabe 

zortasun bat sortzen dutela lurraldean, gainerako erabilerekin 

bateragarriak izateko, onargarritasun maila jakin batzuetaraino, jakina. 

 

Zarataren Mapa Estrategikoak idatzi eta onartu ondoren, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak badu 2007. urteaz geroztik zarata kudeatzeko sistema bat, 

zarata murrizteko neurri zuzentzaileak eska ditzaketen egoerak ebaluatu 

ahal izateko. Era berean, 2008. urte amaieraz geroztik Aldundiak badu 

Zarataren aurreko Ekintza Plana, besteak beste, ukituriko biztanleengan 

zarataren eragina murrizteko.  

Lurzoruen 

kalitatea 

“EAEko lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten lurzoruen 

inbentarioaren” arabera (Zirriborroa eskura dago Geoeuskadin, azken 

eguneratzea 2013ko maiatzean egina), Irunen 227 leku daude 

lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituztenak, 95,93 Ha-ko 

azalera guztira. Udalerriaren guztizko azaleraren % 2,29 beraz, 

Gipuzkoako batez bestekoa baino % 20 handiagoa (herrialdearen 

azaleraren % 1,84koa hura). Era berean, EAEko Meatze Egitura 

Abandonatuen Inbentarioaren arabera, badira 34 meatze egitura 

abandonatuak. 

 

Iturria: HAPNko Ingurumen iraunkortasunaren Txostena 
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Iturria: Izadik egina, GeoEuskadi, Eustat eta Udalmapeko datuetatik abiaturik 

IHOBEren inbentarioaren eta Udalak egindako azterketaren artean 

dagoen alde hori gertatzen da lehenbizikoak meatze jarduerak ukituriko 

azalera guztia hartzen zuelako, jarduera hori izan zuten zoruak nahiz 

inolako jarduerarik izan ez zen tarteko esparruak barne. Udalak egindako 

azterketa Eusko Jaurlaritzara bidali da eta aldaketa onartu denez, 

inbentarioaren hurrengo eguneratzean jasoko da.   
 

Kokagune horiek ondoko eremu hauetan daude batik bat: Belaskoenea, 

Katea, Anaka eta Azkenportu. 
 

Azken urte hauetan hainbat ikerketa egin dira zoruaren kalitatea 

zehazteko ondoko eremu hauetan: 7.2.01 Palmera-Montero esparruan 

(zentro zibikoa), Porcelanas Bidasoa esparruan, 3.1.01 San Migel-Anaka 

esparruan eta 7.2.02 Altzukaitz esparruan. Aipaturiko kokagune horietako 

batek (“Altzukaitz”) badu Lurzoruaren Kalitatearen Deklarazioa (Eusko 

Jaurlaritzaren 2009ko iraileko 29. Ebazpenak “bizileku erabilera eta 

parkerako aldatu” gisa deklaratu zuen lurzoru hori, eta erabilera 

horietarako zoruaren bateragarritasuna ezarri zuen). 
 

Balio agrologiko handiko lurrak babesteko neurriei dagokienean, 

esku hartze garrantzitsuena izango litzateke Zoru 

Urbanizaezinaren sailkapenari ahalik eta gehien eusten saiatzea 

RAC kategoriarekin (Nekazaritza eta Abeltzaintzarako landa-eremua). 
 

Era berean, Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren Berrikuspenak 

Irungo landa eta baso inguruko bi esparru berezi, Babesteko bi Plan 

Bereziren bidez, aztertzeko beharra jaso du, Olaberriako harana eta 

Ibarlako harana, hain zuzen ere. Plan Berezi horien helburu nagusia 

izango da “antolamendu integrala behar bezala bideratzea, beharreko 

babes, kontserbazio eta hobekuntza lanak eginez ingurumenaren eta 

paisaiaren ikuspegitik begiratuta eta hasieran mugaturiko lurraldeko 

baliabide naturalak, baso eta nekazaritza baliabideak aintzat hartuta”. 
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Lurzoruen 

kalitatearen 

kudeaketa 

Irungo Udalak, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 

alorrean dituen erantzukizunak aplikatzeko, aintzat hartzen ditu 1/2005 

Legeak eta 9/2005 Errege Dekretuak jasotako eskakizunak, dekretu 

horrek finkatzen baititu lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda 

eta lurzoru kutsatu deklaratzeko irizpideak eta estandarrak. Era 

berean, Hirigintza eta Ingurumen Sailak ezartzen ditu, jarduera lizentzien 

eskaeretan, aplikatu beharreko araudiaren betetzea justifikatzen duten 

baldintzak. 
 

Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiko Ingurumen 

Iraunkortasunaren Txostenean jasoa dago kutsatuta egon daitezkeen 

lurzoruei eman beharreko tratamendua, eta baita hartu beharreko 

prebentzio eta zuzentze neurriak ere aurreikusitako garapen 

desberdinek horrelakorik eskatzen dutenean. Zehatz esateko, 

HAPNko B- HIRIGINTZA ARAUAK Dokumentuan jasoa dago 0.2.9. 

Artikulua.- Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak arautzeko erregimen 

orokorra. Alor horretan indarrean dauden legezko xedapenak 

errespetatzeko obligazioa azaltzen du artikulu horrek. 
 

Bestalde, esku hartze esparru jakin batzuetako Hirigintza Fitxek, esparru 

horietan eragin berezia duelako egoera honek (0.2.01 Esparrua: GELTOKI 

INGURUA; 8.1.02 Esparrua: AZKEN PORTU) hirigintza antolamenduaren 

baldintzatzaile bat jasotzen dute, hauxe diona: “Indarrean dagoen 

lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko Legean (2005eko 

otsailaren 4koa) xedaturikoa aplikatuko da, kutsatuta egon daitezkeen 

lurrak berreskuratu eta saneatu ahal izateko. Xedaturikoarekin bat, 

esparru honetan sartutako lurzoru horietan, besteak beste, lurzoruaren 

deklarazio espedientea bideratu beharko da”. 
 

Aplikatu beharreko arloko araudian xedatu bezala, kutsatuta egon 

daitezkeen lurretan ez da lizentziarik emango lurzoruaren 

kalitatearen deklarazioa lortzen ez den bitartean, bertan aurrera 

eraman nahi diren erabilera horiekin bateragarria dela 

ziurtatzeko. Bateragarritasun txostenean adierazten da orubea 

inbentarioan dagoen ala ez edo, hala bada, jardueren erregistroan 

kutsatzailea izan daitekeen legezko jarduerarik egon den. 
 

Kudeaketak hainbat arazo ditu, datuen konfidentzialtasunarekin 

loturikoez gainera. Lehenengo, kokalekua identifikatu behar da, 

lursailen helbide edo identifikazio normalizaturik ez dagoelako (zalantzak 

sortzen dira planoetan eta mapetan ageri diren irudikapenetan). 

Jardueren erregistro fidagarririk ere ez dago. Gainera, badira legez 

kanpoko jarduera batzuk arazo formalak planteatzen dituztenak. 
 

Konponbidea izan daiteke zuzenean lurrera joatea, behin-behineko 

inbentarioa prestatzea eta lehen ebaluazioa egitea sartzeko ala ez, 

garatutako jardueraren legezkotasuna aintzat hartu gabe (udal esku 

hartze plan baten bidez eta jabeei laguntzak emanez). 
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Komunikazioa, 

prestakuntza 

eta 

sentsibilizazioa 

Airearen kalitatearen, lurzoruen kutsaduraren eta kalitate akustikoaren 

gaiaz arduratzen diren udal teknikariak ahalegintzen dira horiekin 

loturiko guztian prestaturik egoten, herritarren beharrei erantzun ahal 

izateko. Hala ere, gaia egiaz konplexua denez, denbora behar da eta 

ez dago. 

 

Sentsibilizazioaren eta informazioaren alorretan herritarrentzako 

prestakuntza ekintzarik ez da egiten airearen kalitateari, lurzoruei edo 

kutsadura akustikoari dagokienean.  

 

Une jakin batean airearen kalitatearen edo zaraten mailaren inguruko 

informazioa eman da Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astearen 

barnean. 

 

Alderdi horiei buruzko informazioa eman beharko litzaieke 

herritarrei, sareko web orrian esteka bat sartuta, esate baterako. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 

 

9. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, BALIABIDE NATURALEN KONTSUMOA –URA, 

ENERGIA ETA ZORUA– ARRAZOIZKO BIHURTUZ. 

 

9.4. P. Jarduera gabeko lurzoruen aprobetxamendua hobetu. 

 

10. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, HONDAKINEN KUDEAKETA ETA 

ATMOSFERAREN ETA ZARATAREN KALITATEA HOBETUZ 

 

10.1. P. Txingudiko Zerbitzuakek uraren kudeaketa integralean eskainitako zerbitzuen kudeaketan 

kalitatearen estandarrak etengabe hobetu. 

10.2. P. Eraikuntza eta eraispen lanetatik eratorritako hondakinen kudeaketan hobetu. 

10.4. P. Udalaren eta herritarren artean komunikazioa eta eztabaida sustatu garrantzi bereziko ingurumen 

gaietan. 

10.5. P. Udalerriko kalitate akustikoa hobetu, zarataren iturri nagusietan eraginez (garraioa, jarduerak eta 

aisia). 

10.6. P. Atmosferaren kalitatea hobetu. 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 
 

• 10.5.3. E. Zarata eta argi kutsaduraren ingurukoak herritarrei jakinarazi. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusia, HAPN, behin-behineko onarpen fasean dagoena (2014ko 

martxoa). 

• Zarata eta Bibrazioen Udal Ordenantza. 

 

EAEn 

• 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa. 

• EAEko Lurzoru Kutsatuei buruzko Plana 2007-2012. 

• 199/2006 Dekretua, lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema 

ezartzen eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa 

zehazten dituena. 

• 165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo 

izan dituzten lurzoruen inbentarioa jasotzen duena. 
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• 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskadiko ingurumena babesteari buruzkoa. 

• 07/2012 Legea, apirilaren 23koa, 03/1998 Legearen alderdi batzuk aldatzen dituena. 

 

Estatu mailan 
• 34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta atmosfera babesteari buruzkoa. 

• 1073/2002 Errege Dekretua, urriaren 18koa, sufre dioxidoa, nitrogeno dioxidoa, nitrogeno oxidoak, 

partikulak, beruna, bentzenoa eta karbono monoxidoa direla-eta, ingurumeneko airearen kalitatea neurtu 

eta kudeatzeari buruzkoa. 

• 1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, azaroaren 17ko 37/2003 Legea, Zaratari buruzkoa, 

garatzen duena, soinu zonifikazio, kalitate helburu eta soinu igorpenei dagokienean. 

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

• 1513/2005 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, azaroaren 17ko 37/2003 Legea, Zaratari buruzkoa, 

garatzen duena ingurumeneko zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez. 

• 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu eta lurzoru 

kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena. 

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

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 

AIREAREN KALITATEA HOBETU 

• Alor horretan eskumenak dituzten agintariei lagundu, kutsadura foku nagusiek udalerriko airearen 

kalitatean duten eraginari buruz azterketak egin daitezen bultzatuz. 

• HAPNko Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenean jasotako neurrien ezarpenaren jarraipena egin. 

 

UDALERRIKO KALITATE AKUSTIKOA HOBETU 

• Hiri bideetan ibilgailuen trafikoa murrizteko neurriak hartu. 

• Udalaren eskumenekoak ez diren kutsadura akustikoaren fokuen murrizketa beste erakundeekin (Renfe, 

Euskotren, GFA, ...) koordinatu. 

• Kutsadura akustikoa murrizteko plana prestatu 

• HAPNko Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenean jasotako neurrien ezarpenaren jarraipena egin 

kalitate akustikoaren alorrean. 

 

UDALERRIKO KALITATE AKUSTIKOA HOBETU 

• Lurzoruen kutsadura saihesteko prebentzio ekintzak bultzatu. 

• Lurzoru kutsatuak berreskuratzeko plan xehea abian jarri. 

• HAPNko Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenean jasotako neurrien ezarpenaren jarraipena egin lurzoru 

kutsatuen alorrean. 
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HERRITARREKIKO KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA HOBETU 

• Herritarren sentsibilizazioa bultzatu ibilgailuen trafikoaren eta gizalegez kanpoko jokabideen eragina 

minimizatzeko. 

• Informazio bideak ezarri udalerriko airearen kalitatea ezagutzera emateko (esate baterako, udal web 

orrian esteka bat sartu Eusko Jaurlaritzako airearen kalitatearen jarraipena egiteko sarearekin lotzeko). 

 

 

Udalaz gaindiko eskumena 

 

• Eragin akustikoak kudeatzeko araudi koordinatua ezarri. 

• Lurzoru Kutsatuen Inbentarioa aldian behin egiten jarraitu, Udalaren azterketara egokiturik. 
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GAIKAKO ESPARRUA: ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN KUDEAKETA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoa:  

 

3. ATXIKIRIKO ONDASUN KOMUNAK 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Arrisku 

naturalen eta 

teknologikoen 

eragina 

Irunen honako arrisku natural hauek daude:  

• Basoko suteak, aldapa handiko zonaldeetan gerta 

daitezkeen luiziak eta uholdeak dira udalerriak dituen 

arrisku natural garrantzitsuenak.  

• 1990 eta 2005 urte artean 60 sute baino gehiago izan dira 

Irunen. 2001 - 2010 urteetan basoko suteak direla-eta 

1.507 gorabehera izan dira EAEn. Sute horiek 6.650,9 ha 

kaltetu dituzte, eta horietatik 2.831 zuhaiztiak izan dira. 

Gorabehera horietatik guztietatik, aipatzekoa da suterik 

handiena Hondarribian izan zela, 2010eko otsailean, 500 ha 

erre baitziren bertan.   

• Ondoko planoan ikus daitekeen bezala, sute arrisku 

handiena duen eremua (arrisku handia eta ertaina) 

udalerriko hego-ekialdekoa da, udalerrian A-8 autopistaren 

hegoaldean dagoen eremua, hain zuzen ere. 

 

Iturria: EAEko Arriskuen Mapa, 2008 (Sute arriskua) 
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• Honako hauek dira 10 urtean uholdeak errepikatzeko arriskua 

duten eremu nagusiak: 

a) Jaitzubia erreka Irungo Ikastola aldean. 

b) Jaitzubia erreka Irungo Urdanibia Hotelaren aldean. 

c) Olaberria erreka Irungo Olaberria auzoan. 

 

 
 

Iturria: Gipuzkoan uraren erabilera iraunkorrari buruzko ardatzak prestatzeko 
oinarriak (GFA, 2006) 

 

Errepika urte gehiagorako (100 eta 500 urte) Bidasoa ibai ertzera 

(Zaisa eta Behobia), Jaitzubiara (Urdanibia, Katea eta Anaka), 

Olaberriara eta Ibarrolara zabaltzen dira uholde arriskua duten 

eremuak. 

 
 

Iturria: Ingurumen iraunkortasunaren Txostena.  

Irungo HAPNaren Behin-behineko onarpena (2014) 
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Bidasoa eta Jaitzubia ibaiengatik uholdeak izateko arriskua 

duten zonaldeak batez ere udalerriko ipar eta ekialdeko inguru 

osoan daude. Bitartean, Ugalde, Olaberria eta Artiga errekek 

hiriaren erdigunean dute eragina zuzenean. Hiriaren ezaugarri 

urbanistikoen ondorioz Olaberria eta Artiga erreken inguruan uholdeak 

izateko arriskua duten zonalde urbanoak etxebizitzen eremuak dira 

batik bat, Ugalde errekak, berriz, industria eremuak hartzen ditu batez 

ere. 

 

Uholdeak izateko arriskua duten eremutzat hartutako 

esparruetako zati batzuk Uholdeak izateko Arrisku Handia 

duten Eremu bezala (UAPEA) identifikatuta daude 2011ko 

inbentarioan (Ura/CHC). Zati handienetako batek (ESO18-GIP-BID-01 

izenekoa), 336,67 Ha-ko arrisku eremuarekin, 15,23 Km-ko zatia 

hartzen du Jaitzubia, Olaberria, Artia eta Bidasoa ibaietan. 

 

Iturria: UAPEA URA fitxak 

 

Bigarren eremu batek (ES018-GIP-4-1 izenekoa), 36,54 ha azalera 

duenak, Zaisa I eta II poligonoak hartzen ditu (Zaisa II poligonotik 

Behobian Santiagoko zubira sartzeko biribilguneraino), arrisku 

eremutzat hartzen da gizakiaren osasunerako, kultur ondarerako, 

jarduera ekonomikorako, azpiegiturak eta ingurumenerako.  
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Iturria: UAPEA URA fitxak 
 

• Zumaia-Irun Unitate Hidrogeologikoaren barnean dago Irun, 

Goi Kretazikoko Kostaldeko Jabari Hidrogeologikoarekin 

loturik. Udalerriaren iparraldeko lurretan, non hiriaren 

erdigunea kokatzen den, akuiferoen urrakortasuna oso 

txikia da, eta hegoaldean aldiz, akuiferoen urrakortasuna 

txikia da. Aipatzekoa da akuiferoen urrakortasun handiko 

edo oso handiko eremurik ez dagoela. 

• Erosioaren arriskuak kontuan hartzen badira, erosio prozesu 

larri, oso larri eta muturrekoak dituzten eremuek 

udalerriaren % 12 hartzen dute. Kalkulatu da erosio prozesu 

horiengatik urtean 50-100 t/ha galtzen direla erosio prozesu 

larrietan, urtean 100–200 t/ha oso prozesu larrietan eta 

urtean 200 t/ha-tik gora muturrekoetan. 

• A-8 autopistako ezpondek, udalerriaren hegoaldean, 

muturreko higadura prozesuak bizi dituzte. Era berean, 

Aiako Harria inguruan ere, malda handiko lekuetan, 

higadura prozesu larriak edo oso larriak bizi dituzten guneak 

daude.  

• EAEko bertan behera utzitako meatze egituren 

inbentarioaren arabera, Irungo udal barrutian hainbat 

eratako 34 meatze egitura daude bertan behera utziak. 

Tipologiaren arabera, 6 harrobi, 7 hondakindegi, lurpeko 12 

ustiapen eta 10 misto bereiz daitezke. Horietako batzuk, 

Irugurutzetakoa, esate baterako, elementu turistiko gisa 

berreskuratu dira.  
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Arrisku teknologikoei dagokienean: 

Industri eremuetako suteek eta leherketek arrisku dezentea 

sortzen dute udalerrian. 

Udalak 2009. urtean egindako azterketa baten arabera, 65 gune 

daude lurrak kutsatuak izan ditzaketenak, 228,32 ha guztira. 

Datu horrek udalerriko guztizko azaleraren % 5,4 hartzen du, 

eta Gipuzkoakoa baino hiru aldiz handiagoa da, horrelako 

lurzoruek lurraldearen % 1,84 hartzen baitute han. 

Datu horiek ez datoz bat IHOBEk egindako “EAEko lurzorua 

kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten lurzoruen 

inbentarioarekin” (Zirriborroa eskura dago Geoeuskadin, azken 

eguneratzea 2013ko maiatzean egina), hark esaten baitu 

Irunen 227 gune daudela lurzorua kutsa dezaketen jarduerak 

izan dituztenak, 95,93 Ha-ko azalera guztira.  

 

Gune horiek ondoko eremu hauetan daude batik bat: 

Belaskoenea, Katea, Anaka eta Azkenportu.  

 

IHOBEren inbentarioan jasotako gune gehienak jardunean ari 

dira (186). Udal barrutian 9 hondakindegi daude eta 4,86 ha-ko 

azalera hartzen dute. Horietako 6 jardunean ari dira eta 3 ez 

dira jardunean ari. 

 

Aipatzekoa da kutsatuta egon daitezkeen lurzoru gehienak 

UAPEA eremuetatik kanpo daudela.  

 
• Irunen kutsadura akustikoaren foku posibleak ondorengoak 

dira: Ibilgailuen trafikoa, trena (Adif), topoa (Euskotren), 

aireportua (AENA).  

 

Donostiako Aireportua Hondarribiko udal barrutian badago ere, 

oso hurbil dago Irungo udalerritik, eta batez ere Amutetik, San 

Migel auzoetatik eta Letxunborro hiribideko beheko aldetik. Ez 

dago zuzeneko afekziorik lur-azalean, bai ordea afekzio 

garrantzitsuak eraikinen goratasunaren mailan, Aireko 

Zortasunen ondorioz, eta eraikinen bizigarritasunaren mailan 

hegaldiek eraginiko Soinu Afekzioak direla-eta. 

 

Topoari dagokionean, EAEn ETSren Titularitateko Trenbideei 

dagozkien Zarataren Mapa Estrategikoen dokumentuan (2012ko 

azaroa) adierazten da egunekoa dela Donostia-Irun zatirako 

eguneko tarte okerrena, 1367/2007 EDaren arabera aplikatu 

beharreko kalitate akustikoaren helburua gainditzen ez bada 

ere. Tarte horretarako eraginpean dagoen guztizko azalera, 

aglomerazioak aintzat harturik, ez da 0,6 km2-tik gorakoa Lden 

>55 dB(A) Mailarako.  
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Madril-Irun Trenbide sareari dagokionean, Trenbide Sare 

Handietako Zarataren Mapa Estrategikoei dagokien Zarataren 

aurkako Ekintza Planaren, I. Fasea (2011), dokumentuak dio 

Irungo eremuan 101 direla Lgauan 55-59 arteko balioen 

eraginpean dauden pertsonak, eta horrenbestez, erasandako 

biztanle kopuru txikiena duen bigarren udalerria da, Urnietaren 

atzetik (Tolosa – Irun zatian) (hurbiltasunagatik, dokumentuak 

Errenteriarako jasotzen duen ukituriko pertsonen kopurua 273 

dira, eta Pasaiarako 2.207). Horrenbestez, 1367/2007 Errege 

Dekretuak bizileku lurzorurako gauez finkatutako 55 dB(A)-tik 

beherako balioen kalitate helburutik kanpo daude Irungo 

biztanleen % 0,16. 

 

Alkateak udalerriko auzoetan 2012an egin dituen bileretan, eta 

zehatzago esateko Dunboan, bertan bildutakoek eskatu zuten 

Saihesbidean intsonorizazio pantailak jartzeko. Horren aurrean, 

Udalak beharreko eskaera bidali zuen Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Mugikortasun eta Bide Azpiegitura Sailera eta 2013ko 

Aurrekontuen Zirriborroan sartu zuen. 
 

• Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzaren 

txostenaren arabera (2008), Irungo udal barrutian honako 

azpiegitura hauek egon litezke arriskuan haietatik gai 

arriskutsuak igarotzen direlako:  

o AP-8 autopista: arrisku HANDIA. 

o GI-636 errepidea: arrisku OSO TXIKIA - TXIKIA 

o N-121 errepidea: arrisku TXIKIA. 

o RENFEren burdinbidea: arrisku ERTAINA. 

Irunen eta alboko udalerrietan ez da SEVESO II Araudira 

bildutako industria jarduera arriskutsuak izan ditzakeen 

industriarik hauteman.  
 

Arrisku teknologikoei dagokienean, udaltzaingoan ez da inolako 

gorabeherarik erregistratu. 
 

Alkateak Irungo auzoetan egindako bileretan adierazi zen Zaisa IIItik 

Bidasoa ibaira doan errekan behin eta berriz gertatu zirela segur asko 

kamioietatik iritsiko ziren gasolio isuriak. Irungo Udaleko Ingurumen 

eta Baratze alorreko Unitate Teknikoak hainbat azterlan egin ditu 

arazoari konponbidea emateko. Udaltzaingoak, bestalde, balizko 

erantzuleak aurkitzeko zaintza lanak egiten ditu. 

Arrisku natural 

eta 

teknologikoaren 

kudeaketa 

Udal Larrialdietako Plan bat dauka Irunek, 1991koa, eta udal 

barrutian aintzat hartu beharreko arriskuak aztertzen dira bertan:  

• Uholdeekin, suteekin edo/eta luiziekin loturiko arrisku 

naturalak. 
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• Industriekin edo merkantzia arriskutsuen garraioarekin 

loturiko arrisku teknologikoak. 

• Edozein eratako gertakizunen aurrean jendea pilatzeagatik 

edo gizabanako batzuen jokabide antisozialagatik etorritako 

arrisku sozialak. 
 

Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuspeneko 

Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenak adierazten du behin betiko 

onarpena jaso ondoren eguneratuko dela Udal Larrialdietako Plana, 

arrisku bide desberdinen eraginpeko eremuan dauden esparru guztiak 

jasota.   
 

Udalak badu zaraten eta bibrazioen Ordenantza 2004. urtean onartua 

(eta 2005ean aldatua). Ordenantza horrek zonifikazio akustikoa 

zehazten du, baina zarataren maparen bidez egokitu beharko 

litzateke. Hala ere, udalerriak oraindik ez du zarataren maparik.  
 

Era berean, Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenak halako neurri 

batzuk jasotzen ditu ingurumen arriskuak (bai naturalak bai 

teknologikoak) minimizatzeko: 

• Uholdeak izateko arriskuari buruzko neurriak 

• Arrisku geoteknikoei buruzko neurriak 

• Obrak egiten diren bitartean eragozpenak mugatzeko 

neurriak 

• Ingurumen eraginari buruzko neurriak 

• Hondakinei eta lurrei buruzko neurriak 

• Kutsaturik egon daitezkeen lurzoruei buruzko neurriak 

• Arrisku teknologikoei buruzko neurriak, Udal Larrialdietako 

Planaren eguneratzea jasotzen da bertan. 

• Garapen plangintzak eta urbanizazio eta eraikuntza 

proiektuek garatu beharreko neurri osagarriak (argi 

kutsaduraren mugak, energia eraginkortasuna eraikinetan 

eta abar).  
 

2011n izan ziren uholdeek udalerriko eremu ugari kaltetu zituzten. 

Orduz geroztik, Babes Zibilak Flood Gate moldeko hesiak erabiltzen 

ditu Bidasoa ibaiaren uraldien eraginak murrizten ahalegintzeko. Era 

berean, badaude Bidasoa ibaiaren uraldien prebentzio 

protokoloa, Bidasoa ibaiaren uraldiak aurreikusteko sistema 

eta Babes Zibileko boluntarioen sistema. 
 

Irungo Udalak, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 

alorreko erantzukizunak aplikatzeko, aintzat hartzen ditu 1/2005 

Legeak eta 9/2005 Errege Dekretuak jasotako eskakizunak, dekretu 

horrek finkatzen baititu lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda 
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eta lurzoru kutsatu deklaratzeko irizpideak eta estandarrak. Era 

berean, Hirigintza eta Ingurumen Sailak ezartzen ditu, jarduera 

lizentzien eskaeretan, aplikatu beharreko araudiaren betetzea 

justifikatzen duten baldintzak. 
 

Irungo udalerria VI arrisku eremuan dago 2006ko arrisku sismikoaren 

aurreko Larrialdietako Planaren arabera, eta horrenbestez, ez du 

arrisku sismikorako larrialdi plana egiteko beharrik. Halaz ere, 

Lurrikarei aurre egiteko eraikuntza araua bete behar du (997/2002 ED, 

irailaren 27koa). 
 

Halaz ere, udalerriko elementu hauek kaltetuak gerta daitezke Irunen 

VI motako arrisku sismikoengatik:  

• Enpresak: Cauchopren, S.L, Cycobask, S.A, Woco Técnica, S.A, 

Gasolindegiak 

• Komunikabideak: Trenbidea (RENFE, Euskotren) eta A-8 

• Beste batzuk: Ur eta estolda sareak, gas sarea, banaketa 

elektrikoa eta telefonia sarea. 
 

Laneko Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Integratuko 

Sistema du Udalak (2004. urteaz geroztik).  
 

Establezimendu publikoetako prebentzio planei dagokienean, Udalak 

ez du datu zehatzik. Halaz ere, udal hirigintza ordenantzek halako 

neurri batzuk jasotzen dituzte udalerrian hasi nahi diren jarduerei 

dagozkien lizentziak emateko. 

Jarduera 

ekonomikoek 

ingurumenean 

eragiteko duten 

arriskua 

Industria jarduerak dira ingurumen arrisku handiena dutenak. 

Irunen gutxi gorabehera 353 industria jarduera daude erregistratuak 

(Iturria: Erabat). Honako industrialde hauetan daude gehienak: 

EREMUA 
AZAL. 

GORDINA (m2) 
AZAL. ERAIKIA (m2) SUSTAPENA 

Bidaurre-Ureder 135.962 66.722 Pribatua 

Agirretxe-Oiantzabaleta 77.133 25.835 Publikoa 

Industrialdea I eta II 57.217 28.508 Publikoa 

Primauteko Errota 13.884 9.305 Pribatua 

Aranibar 3.082 2.672 Pribatua 

Andrearriaga kalea 13.730 7.260 Pribatua 

Eskortza-Txumarraga 114.739 60.760 Pribatua 

Fosforera 14.600 13.977 Pribatua 

Irule kalea 17.024 11.824 Pribatua 

Arretxe-Ugalde 205.770 85.492 Publikoa 

Zubieta (Hondarribia) 450.000 143.525 Publikoa 

GUZTIRA 1.103.141 455.925  
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Iturria: www.irun.org 

 

Irudia: HMIP (Irungo Udala, 2010) 

 

HAPNaren helburuetako bat da jarduera ekonomiko berrien eskariari 

erantzuteko espazioa zabaltzea. Horretarako, HAPNaren Hasierako 

Onarpeneko Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenak 9 garapen berri 

jasotzen ditu, 110 ha-ko okupazio-azalerarekin, eta horietatik 50 

jarduera ekonomikokotzat hartzen dira:  
 

IZENA 
KALIFIKAZIO XEHEAREN AZALERA         

JARDUERA EKONOMIKOAK (m2) 

Geltoki Ingurua 24.760,68 

Zaldunborda 13.986,04 

Araso Iparraldearen 

Luzapena 
115.730,71 

Araso-Sasikoburua 43.563,24 

Atalaia 19.498,2 

Semezarrengo Malda 293.227,11 

Urdanibia-Zubieta 293.227,11 

San Migeleko 

ekipamenduak 
2.017,17 

Pausu 3.690,16 

GUZTIRA 809.700,42 

 

Iturria: Izadi 21ek egina HAPNaren Hasierako Onarpeneko Ingurumen 

Iraunkortasunaren Txostenean oinarriturik  

 

Aipatzekoa da proposatutako garapenetako bat Hondarribiko 

udalerriarekin partekatzen dela. Urdanibia - Zubieta esparrua da, 

Urdanibia jauregiaren eta Eskualdeko Ospitalearen artean dagoena. 

Eremu hori bi udalerrietako lurretan badago ere, esku hartze gehienak 

Irunen egingo dira. 
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Gune horiei eskainitako eremuak udalerriko azaleraren % 2,6 

hartzen du, baina % 4,6ra handituko da IITak HAPNaren 

Behin-behineko Onarpenerako proposaturiko garapenekin. 

 

HAPNaren Behin-behineko Onarpenean udalerriko ipar-mendebaldean 

(Araso ingurua) aurreikusitako Jarduera Ekonomikoen hirigintza 

garapenak eta Olaberria inguruan egindako teknologia edo enpresa 

parkeen sarearen proposamena dira, seguru asko, udalerriko baliabide 

naturalen gainean ingurumen eragin handienak sortuko dituztenak 

(lurzoruaren, uraren, energiaren kontsumoa, hondakinen sorrera, ...). 

 

Txingudiko Zerbitzuak - Servicios de Txingudi erakundeak kudeatutako 

sarera isurtzen dituzte hondakin urak industria jarduerek, eta 

Atalerrekako HUAn (Hondarribian dagoena) bideratu eta tratatzen dira 

ur horiek.  
 

Bestalde, Irunen hiru dira IPPC kutsaduren prebentzioari eta 

Kontrol integratuari buruzko 16/2002 Legeak ukituriko industria 

jarduerak, ingurumenarentzat arriskutsuak izan daitezkeelako:  

• SNA Europe Industries Iberia, SA 

• Tesa Irun 

• Vascontainer – Hondakinak desagerrarazteko Arasoko zentroa 
 

Era berean, Irunen dauden jardueretako batzuk, IPPC ez badira ere, 

aintzat hartu beharreko arriskua eragiten dute ingurumenean eragina 

izan dezaketelako: erregaien hornidurak, produktu kimikoak, ... 
 

Azken urte hauetan halako kexa eta salaketa batzuk jaso dira eta 

Udalak sistematikoki erregistratzen ditu. Guztiek ez dute lotura 

frogatua jarduera zehatzekin. Ingurumen eragin handiena dutenak ez 

dira besteetatik bereizten. 
 

Ingurumen alorreko salaketa gisa harturik DIDA espedientea duten 

jarduerekin loturiko guztiak, ikus daiteke denborarekin murriztu egin 

dela horien kopurua: 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Espediente kop. 43 53 39 30 31 38 29 12 

Iturria: Irungo Udala 

Jarduera 

ekonomikoen 

kudeaketa 

Jarduera lizentziak Hirigintza eta Ingurumen Arloaren bitartez 

tramitatzen dira. Udal web orriak berak ematen du aukera lizentzia 

tramitatzeko dokumentuak jaisteko, eta baita haiekin loturiko 

ordenantzak jaisteko ere, ordenantza horiek arautzen baitituzte 

udalerrian aurrera eraman nahi diren jarduerak.  
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Jarduera lizentzien tramitazioan, Hirigintza eta Ingurumen Arlotik 

aipatzen da Garbiguneetan kudeatzen direla eraikuntza eta eraiste 

hondakinak. 

 

Bada unitate tekniko espezifiko bat lizentziak ematen dituena eta 

salaketei erantzuten diena. Hala ere, informazio fidagarria izateko 

baliabiderik ez dago. Espedienteak kudeatzeko eta jarduera 

gogaikarriak erregistratzeko aplikazioa besterik ez dago. Ahaleginak 

egin dira informazioa GIS sisteman sartzeko, datuak modu 

geografikoan bistaratu ahal izateko. 

 

Sistema informatiko bat garatzeko beharra sumatu da 

(jardueren erregistroa), informazio guztia jaso eta jarduerei 

dagokienez denbora errealean datuak jasotzea ahalbidetuko 

duena (tximinietarako kamerak, isurketak, hondakinak, zaraten 

emisioa, merkantzien trafikoa, emisio irratielektrikoak, energia eta ur 

kontsumoak eta abar), gertakizunen alarmak ahalik eta azkarren esku 

hartu ahal izateko, baina ez da aurrera eraman. 

 

Udalak beharreko ikuskapen teknikoak egiten ditu eskatutako neurri 

zuzentzaileak egiaz aplikatu direla egiaztatzeko.  

 

Enpresariek eta ekintzaileek beren jarduera ekonomikoa abian jartzeko 

aurrera eraman beharreko tramiteak errazteko, Udalak 

“enpresentzako leihatila” jarri zuen martxan 2012an. Haren 

helburua da prozesu administratiboak arintzea eta erraztea, tramitazio 

denboraldiak murriztuz. 

 

Udalerrian guztira dauden enpresetatik, 18k badute Ingurumen 

Kudeaketarako Sistema. Enpresa ehunean sistema horien ezarpenak 

2001 – 2010 artean izan duen bilakaerari erreparatzen badiogu, 

ikusiko dugu 20 ziurtapen gehiago egin direla 8 urtetan, joera positibo 

hori aldatu egin bazen ere 2011. urtean, eta halatan 18 dira 

ingurumenaren alorrean ziurtapen sistema duten enpresak. 

 

2 2
4

7
8

10

14
15

20
22

18

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ingurumeneko ziurtagiria duten enpresa kopurua



 152 

 

Iturria: Irungo Iraunkortasun Txostenetik abiatuta egina (2012) 

Ez da kopuru txikia emaitza alderatzen badugu EAEko Tokiko Ekintza 

Planak Ebaluatu eta Jarraitzeko 6. programan parte hartu duten 

udalerrien batez besteko datuarekin (7,6 ziurtapen). Halaz ere, 

ziurtagiria duten enpresen kopurua alderatzen badugu EAEko 

15.000 biztanletik gorako udalerrietako batez besteko 

emaitzarekin, ikusiko dugu oso antzekoa dela kopurua (20,6). 

Kontuan izanik Gipuzkoan ziurtagiria zuten 455 enpresa zeudela 

2013an eta 1.447, berriz, EAEn, guztizko horren % 3,9 eta % 1,2 dira 

Irungo ziurtapenak.  

 

Eskualdeko enpresek beren ekoizpen prozesuetan eta enpresa 

kudeaketan ingurumen irizpideak aintzat har ditzaten bultzatzeko, 

Bidasoa Bizirikek, Hondarribiko eta Irungo Udalekin batera, 2001 eta 

2008 urte artean “Enpresa Garbia Saria” lehiaketa antolatu zuten, 

baina 2008tik ez da berriro egin.  

 

Sprilur-ek 2010-2014 Ekoeraginkortasun Programan parte hartzen du, 

enpresetan Programa hedatzeko agente gisa EAEko udalerri batzuetan, 

eta horien artean dago Irun. Halaz ere, interesgarria izango litzateke 

Udalak hartan parte hartzea edo/eta programa hori bultzatzea 

udalerriko enpresen artean.  

 

Ingurumen alorreko jardunbide egoki gisa, Gipuzkoako Merkataritza 

Ganberarekiko lankidetza hitzarmenaren barnean, Txingudiko 

Zerbitzuakek industria enpresei informazioa ematen die hondakinen 

kudeaketa zuzenaren inguruan, isurketak ahalik eta gehien 

murrizteko, eta Gipuzkoako Merkataritza Ganberara zuzentzen dira. 

 

Era berean, Txingudiko Zerbitzuakek atez ateko hondakin bilketa 

zerbitzua egiten du Irungo industria poligonoetako industrialdeetan eta 

udaltzaingoarekin elkarlanean jarduten du isuri inkontrolatuak 

detektatu eta ondoren garbitzeko lanetan. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 

 
1. IE. IRUNEN GARAPEN EKONOMIKO OREKATUA, DIBERTSIFIKATUA ETA IRAUNKORRA BULTZATU 

1.2. P. Dibertsifikazio ekonomikoa bultzatzeko programa, balio erantsi handiko eta lurzoru behar txikiko 

jarduerak sustatuz. 

 
5. IE. LUR KONTSUMOA ARRAZIONALIZATU, UDALERRIAK ETXEBIZITZETAN ETA ENPLEGUAN DITUEN 

BEHARREI, ETA HORIEK BEHAR DITUZTEN OINARRIZKO EKIPAMENDUEI BEGIRA. 

5.2. P. Hazkundea sustatu, bereiziki ekonomi jarduera iraunkorragoak eta aberastasun sortzaileak bultzatuz, 

okupazio eredu trinkoagoekin. 

 
10. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, HONDAKINEN KUDEAKETA ETA 

ATMOSFERAREN ETA ZARATAREN KALITATEA HOBETUZ 

10.5. P. Udalerriko kalitate akustikoa hobetu, zarataren iturri nagusietan eraginez (garraioa, jarduerak eta 
aisia).  
 
10.6. P. Atmosferaren kalitatea hobetu. 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

 

• Esparru honekin loturiko Irungo iraunkortasunaren aldeko I. Ekintza Planeko ekintza guztiak aurreratuak, 

bukatuak edo osatuak daude. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• Jarduerei buruzko Ordenantza (2000)  

• Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateko saneamendu sarerako isuriei buruzko Ordenantza (1997). 

• Obra txikiei buruzko Udal Ordenantza (1997) 

• Kontsumoari buruzko Udal Ordenantza 

• Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren Testu Bateratua (1999) 

• Ostalaritza Jarduerak eta antzekoak arautzen dituen Udal Ordenantza (2000). 

• Hiri hondakinen kudeaketa arautzeko ordenantza (2001) 

• Irratikomunikazio instalazioen ezarpena eta funtzionamendua arautzen dituen Ordenantza (2002). 

• Zarata eta Bibrazioen Udal Ordenantza (2004). 

• Gizalegezko jokaeraren inguruko Udal Ordenantza, bide publikoaren erabilera, okupazioa eta garbiketa 

arautzen dituena (2011). 

• HAPNaren behin-behineko onarpeneko Ingurumen Iraunkortasunari buruzko txostena (2014) 
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EAEn 

• Euskadiko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Nagusia, otsailaren 27koa. 

• EAEko arrisku sismikoaren aurreko larrialdi Plana (2007ko abenduaren 10eko EHAA) 

• 1/1996 Legea, apirilaren 3koa, larrialdiak kudeatzeari buruzkoa. 

• 153/1997 Dekretua, ekainaren 24koa, Euskadiko Babes Zibileko Plana onartzen duena (LABI). 

• EAEko Uholde Arriskuen aurreko larrialdi Plan Berezia (2000ko otsailaren 19ko EHAA) 

• EAEko Baso Suteetarako larrialdi Plan Berezia (1998ko martxoaren 23ko EHAA) 

• 24/2010 Dekretua, urtarrilaren 19koa, herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman duten 

borondatezko parte hartzeari buruzkoa. 

• 20/2005 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, Nekazaritza Politika Bateratuaren esparruan Euskal Autonomia 

Erkidegoan ematen diren zuzeneko laguntzei zenbait baldintza aplikatzeari buruzkoa. Apirilaren 11ko 

82/2006 Dekretuak aldatua. 171/1985 Dekretua, ekainaren 11koa, bizilekurako hiri zoruan egokitu 

beharreko jarduera gogaikarri, osasungaitz eta arriskutsuei aplikatu beharreko izaera orokorreko arau 

teknikoak onartzen dituena.  

• 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeari buruzkoa 

(2012ko uztailaren 6ko EHAA) 

• 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta 

Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Zuzentaraua egokitzeko zenbait lege aldatzekoa 

(besteak beste, alderdi batzuk aldatzen ditu jarduera sailkatuen erregimenean). 

• Ingurumen alorreko Ikuskaritza eta Kontrolerako Plana 2011-2018 

 

Estatu mailan 

• Babes zibileko oinarrizko araudia 

• Uholde arriskuaren aurreko Babes Zibileko Estatuko Plana (EAE, 2011/09/01)  

• 1993ko apirilaren 2ko Agindua. Haren bidez argitaratu zen Baso-suteetarako Larrialdiko Babes Zibila 

Planifikatzeko Oinarrizko Jarraibideak onartzen dituen Ministroen Kontseiluaren Akordioa (EAO, 

1993/04/15) 

• 25/2009 Legea, abenduaren 22koa, hainbat lege aldatzeari buruzkoa, zerbitzu jardueretan aske sartzeari 

eta aritzeari buruzko Legera egokitzeko (Erref. EAO-A-2009-20725) 

• 1254/1999 Errege Dekretua, uztailaren 16koa, substantzia arriskutsuak tartean diren istripu larriekin 

loturiko arriskuen kontrol neurriak onartzen dituena (EAO 1999/07/20). EAO 264, 1999/11/4, uztailaren 

16koa, 1254/1999 Errege Dekretuaren 1. zuzenketa. 119/2005 ED, 1254/1999 Errege Dekretuaren 2. 

zuzenketa.  

• 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa (11., 12. eta 

29. artikuluak) 

• 948/2005 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, 1254/1999 Errege Dekretua aldatzen duena. 

• 1196/2003 Errege Dekretua, irailaren 19koa, substantzia arriskutsuak tartean diren istripu larrien 

aurrean egin beharreko kontrolerako eta planifikaziorako babes zibileko Oinarrizko Jarraibideak onartzen 

dituena. 
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• 393/2007 Errege Dekretua, martxoaren 23koa, larrialdi egoerak sor ditzaketen jarduerak egiten dituzten 

bulego, establezimendu eta zentroetako Autobabeserako Oinarrizko Araua onartzen duena eta haren 

geroko aldaketa 1468/2008 Errege Dekretuaren bidez.  

• 509/2007 Errege Dekretua, uztailaren 1eko 16/2002 Legea, kutsaduraren prebentzio eta kontrol 

bateratuari buruzkoa, garatu eta gauzatzeko Araudia onartzen duena.  

• 508/2007 Errege Dekretua, E-PRTR Erregelamenduko eta ingurumen-baimen bateratuetako igorpenei 

buruz eman beharreko informazioa arautzen duena. 

• 1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, azaroaren 17ko 37/2003 Legea, Zaratari buruzkoa, 

garatzen duena, soinu zonifikazio, kalitate helburu eta soinu igorpenei dagokienean. 

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

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 

 

BABES ZIBILAREN ALORREAN INDARREAN DAGOEN LEGERIAREN ESKAKIZUNAK BETE 

• Babes zibileko planean jasotako prebentzio neurriak ezartzen jarraitu.  

• Autobabes planak behar dituzten eraikin publikoen eta urbanizazioen babesa bultzatu. 

 
UDALERRIKO JARDUERETAN ERAGINA DUTEN LEGERIAK BETE DAITEZEN BULTZATU 

• Udalerrian arriskua izan dezaketen jarduerak hauteman eta indarrean dagoen legezko araudira egokitzen 

diren egiaztatu.  

• Udal Arriskuaren Prebentzio Planari jarraipena eman 

 
UDALERRIKO JARDUERA EKONOMIKOEN INGURUMEN HOBEKUNTZA BULTZATU 

• Sektore desberdinak Udalak bultzaturiko ingurumen estrategietan sartzeko ahalegina egin.  

• Udalerriko jarduera ekonomikoetan ingurumen kudeaketarako sistemak eta ekodiseinua sar daitezen 

bultzatu. 

• “Enpresa garbia saria” ekimena suspertu (lehen, “Ekoizpen garbiaren lehiaketa”) 

• Ingurumenaren alorrean jardunbide egokiak garatzen dituzten jardueren eta enpresen hedapena 

bultzatu.  

 
BEHARREKO JARRAIPENA EGIN JARDUERAK LEGERIARA EGOKITU DAITEZEN 

• Jarduera ekonomikoen erregistroa eguneratua eduki.  

• Sistema informatiko bat garatu (jardueren erregistroa), informazio guztia jaso eta jarduerei dagokienez 

denbora errealean datuak jasotzea ahalbidetuko duena. 
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GAIKAKO ESPARRUA: ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA INGURUMEN 
KUDEAKETA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

2. UDAL KUDEAKETA IRAUNKORTASUNERANTZ 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Erosketa eta 

kontratazio 

publiko berdea 

(CCPV) 

Bulego materialaren, ekipo informatikoen eta tokiko 

administrazioarentzako bestelako materialaren erosketa 

Herritarren Informazio eta Parte Hartze Arloaren bitartez 

bideratzen dira (Erosketa eta Ekipamendu Unitatea), Informatika 

Zerbitzutik erosten den material informatikoaren zati bat izan ezik.  
 

Irungo Udalak ez dauka Erosketa eta Kontratazio Publiko 

Berdearen estrategiarik, eta ezta produktuen eta materialen 

erosketan, eta zerbitzuen kontratazioan, ingurumen irizpideak aplikatzen 

dituen prozesu estandarizaturik ere.  
 

Halaz ere, urratsak egin dira plegu batzuk ingurumen alorretik 

osatzeko eta CCPVren jarraibideekin pareka daitezkeen esku hartze 

ugari sartu dira haietan. 

• Ekipo informatikoak erostean energia eraginkortasun irizpideak 

aintzat hartu. 

• Udal ibilgailuak erostean energia eraginkortasun eta ingurumen 

irizpideak aintzat hartu. 

• Bulegoko materiala erostean ingurumen irizpideak aintzat hartu. 

• Papera erostean ingurumen irizpideak aintzat hartu. 

• Altzarientzako zurak erostean ingurumen irizpideak aintzat hartu. 

• Inprimatzeko eta kopiatzeko ekipoak erostean ingurumen 

irizpideak aintzat hartu. 

• Garbiketa materiala erostean ingurumen irizpideak aintzat hartu. 

• Udal langileentzat eta udaltzainentzat jantziak erostean 

ingurumen irizpideak aintzat hartu. 

• Eta abar. 

Horrenbestez, esan daiteke Erosketa eta Kontratazio Publiko 

Berdearen irizpideak baldintza pleguen eta kontratuen bidez 

kudeatzen direla, baina ez dagoela ingurumen alorreko irizpideak 

modu sistematikoan aintzat hartzen dituen inolako prozedurarik.  
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Interesgarria izango litzateke Udalak ingurumena aintzat hartzen 

duen prozedura ezartzea pleguetan. Horretarako, IHOBEren laguntza 

jaso lezake, erakunde horrek Udalei laguntza eskaintzen baitie erosketa 

eta kontratazio pleguetan ingurumena aintzat hartzeko. 

CCPV alorrean 

prestakuntza, 

sentsibilizazioa 

eta 

komunikazioa  

Erosketez eta kontratazioez arduratzen diren pertsonek noizbait hartu 

dute parte esparru honekin loturiko prestakuntza ikastaroetan.  

 

Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Planarekin loturik, Udal 

Bulegoetan Aurrezteko eta Eraginkortasun Administratiboa 

bultzatzeko Neurrien Plana idatzi eta bidali zaie udal langileei. 

 

Era antolatuan edo sistematikoan ez bada egin ere, Erosketa eta 

Ekipamendu zerbitzutik kontzientziazio jarduerak egin dira materialen 

eguneroko kontsumoari begira. Interesgarria izango litzateke 

prestakuntza saioak antolatzea baliabideen (energia, ura, ...) eta 

materialen (papera, tonerra, ...) kontsumoa murrizteko, eta 

erosketen eta kontratazioen pleguetan ingurumenaren alorra 

hobetzeko. 

 

Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astearen esparruan, gidatze 

eraginkorrerako hainbat ikastaro antolatu dira, EEEren eskutik. 

Hainbat urtetan, ikastaro horiek egin dira udal plantilako langileentzat 

(udaltzaingoa, arlo desberdinetako langileak), udalerriarekin loturiko 

erakundeak (Txingudiko Zerbitzuak, AUIF, ...) eta beste agente batzuk 

(taxilariak, herritarrak, ...). 

 

Udal 

administrazioa 

ingurumenaren 

alorrean 

kudeatzea 

Toki administrazioaren ingurumen plan garrantzitsuenen artean, 

aipatzekoak dira:  

• Agenda 21eko Ekintza Plana 

• Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Plana 

• Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana  

 

Hiru horiez gainera, inolako plan espezifikorik ez dago udal 

administrazioa ingurumenaren alorrean berariaz kudeatzeko.  

 

Lan talde bat sortu zen udal jardueran ingurumenaren alorra aintzat 

hartzeko, baina ez dakigu zer-nolako bilakaera izan duen.  

Era berean, intereseko hainbat esku hartze egin dira azken urte 

hauetan, esate baterako, Udal Bulegoetan Aurrezteko eta 

Eraginkortasun Administratiboa bultzatzeko Neurrien Plana idatzi eta 

bidali zaie udal langileei, abian jarri da dokumentuak kopiatu, inprimatu 

eta digitalizatzeko sistemen multzoa Kontzentratu, Erraztu eta Berritzeko 

Plana, hainbat jarduera egin dira paperaren erabilera murrizteko, ... 
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Udal eraikinetan sortzen diren hondakin mota desberdinak, garatutako 

jardueraren arabera, duten tipologiaren arabera (tonerrak, bonbillak,…) 

sailkatzen dira.  

 

2002an auditoria bat egin zen Ekoscan sistemaren arabera 

Arbesko Udal Haurtzaindegian eta Obretako Udal Lantaldean. 

Ingurumenaren 

alorrean 

prestakuntza, 

sentsibilizazioa 

eta 

komunikazioa 

Urari, mugikortasunari, hondakinei eta energiari buruzko 

sentsibilizazioaren alorrean, aipatzekoa da Irunek GAP programan 

parte hartu zuela 2010ean. 

 

Era berean, hala toki mailan nola eskualde mailan (Bidasoa Biziriken 

edo Txingudiko Zerbitzuen eskutik), hezkuntza edo sentsibilizazio 

ekintzak egin dira ingurumenaren alorrean: Mugikortasunaren 

Astea, Aste Berdea, gidatze eraginkorrerako ikastaroak, Txingudiko 

Zerbitzuen hondakinei buruzko kanpainak (iturriko ura edateko 

kanpaina, bisita didaktikoak ura kudeatu eta tratatzeko lekuetara, etxeko 

konpostatze kanpainak, ...). 

 

Era berean, Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Planarekin loturik, Udal 

Bulegoetan Aurrezteko eta Eraginkortasun Administratiboa bultzatzeko 

Neurrien Plana idatzi eta bidali zaie udal langileei. 

 

Hala ere, udal langileentzako prestakuntza ekintzarik ez da egiten 

ingurumenaren alorrean edo Erosketa eta Kontratazio Publiko 

Berdearen alorrean. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 

9. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, BALIABIDE NATURALEN KONTSUMOA –URA, 

ENERGIA ETA ZORUA– ARRAZOIZKO BIHURTUZ. 

 

9.2. P. Eraikinetan, udal zerbitzuetan eta Udalak kontrataturiko enpresetan energia eraginkortasuna hobetu. 

9.5. P. Udal kudeaketan izaera eredugarria sartu. 

 
Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

Esparru honekin loturiko Irungo iraunkortasunaren aldeko I. Ekintza Planeko ekintza guztiak aurreratuak, 

bukatuak edo osatuak daude. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• Energia Iraunkorraren Irungo Ekintza Plana (2012). 

• Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Plana (2010) 

 

EAEn 

• Gobernu Kontseiluaren akordioa, Autonomi Erkidegoko Administrazioko eta haren sektore publikoko 

kontratazioetan gizarte eta ingurumen irizpideak eta beste politika publiko batzuk aintzat hartzeari 

buruzkoa.  

• III. Ingurumen Esparru Programa (2011-2014). 

• EAEko Hondakin ez Arriskutsuen Prebentzio eta Kudeaketarako Plana (2009-2012). 

• Klima Aldaketaren aurka Borrokatzeko Euskal Plana 2008 – 2012. 

 

Estatu mailan 

• 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa. 

• 31/2007 Legea, urriaren 30ekoa, uraren, energiaren, garraioen eta posta zerbitzuen sektoreetako 

kontratazio prozedurei buruzkoa. 

• Estatuko Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Publikoetako, eta Gizarte Segurantzako Erakunde 

Kudeatzaileetako Kontratazio Publiko Berdearen Plana (2008/01/11). 

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 
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Udal eskumena 

EROSKETA ETA KONTRATAZIO PUBLIKO BERDEA GARATZEN JARRAITU: 

• Erosketetan iraunkortasun irizpideak aintzat hartzen jarraitu, hornitzaileentzako irizpideak definituz.  

• Erosketa eta kontratazio pleguetan ingurumenaren alorra sistematizatzeko prozedura ezarri.  

• Udalaren Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen plana edo protokoloa prestatu 

 

TOKIKO ADMINISTRAZIOAREN JARDUNEAN INGURUMEN ALORREKO NEURRIAK AINTZAT HARTZEKO BIDEAN 

AURRERA EGIN 

• Administrazioaren jardunak ingurumenean sor ditzakeen eraginak murriztu.  

• Udal jardueran ingurumen alorra aintzat har dadin sortutako lan taldea sendotu eta aurrera jarraitu.  

• Udal bulegoetako hondakinak jaso eta kudeatzeko eredua aztertu eta ezarri. 

• Udal eraikinetan ingurumen kudeaketarako sistemak ezartzen jarraitzeko aukera aztertu.  

 

UDAL LANGILEEK INGURUMENAREN BABESA SUSTATU: 

• Iraunkortasunaren eta baliabideak (papera, energia, ...) aurreztearen alorrean udal langileei prestatzeko 

aukera eman. 

 

Udalaz gaindiko eskumena 

Ez dira identifikatu. 
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GAIKAKO ESPARRUA: KLIMA ALDAKETA ETA INPAKTU GLOBALA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK 
 
10. TOKIAN TOKIKOTIK GLOBALERA 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Klima 

aldaketari 

laguntzen 

diotenak 

Udalerriak klimaren inguruan eduki dezakeen eragina ezagutzeko eta 

baliabideen kontsumoan aurrezteko, Irungo Udala, azkeneko 

urteetan, berotegi efektuko emisioak kalkulatzen aritu da 

(Udalsarea 21etik sustatutako Ekintza Planen gaineko jarraipen 

programen bidez).  

 

Bestalde, Irungo Udalak 2010ean Alkateen Hitzarmenarekin bat egin 

zuen, eta horrenbestez, bere egin zuen Europar Batasunak energiaren 

alorrean 2020. urterako ezarririko helburuetatik haratago egiteko 

konpromisoa.  

 

2012an onartu zen Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana eta 

2012-2020 artean ezarri beharreko 92 neurri jasotzen ditu. Plan 

horri esker, xehetasunez ezagutu ahal izan dira klima aldaketari 

laguntzen dioten udal ekarpenak esparruen arabera: zerbitzuak, 

bizilekuak, garraioa, hondakinak, Udala, ura eta lehenengo sektorea.  

 

2010ean Berotegi Efektuko Gasen emisioak (aurrerantzean BEG) 

CO2 baliokidearen 336 mila tona izatera iritsi ziren, 2007 urtean 

276 mila tona izan ziren bitartean. Beraz, %10,7an murriztu ziren BEG 

isuriak. EIEP esparruko emisioak gisa honetan banatzen ziren 2010ean:  
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Irungo EIEParen datuetatik abiaturik (2012) 

Irungo EIEParen arabera, garraioaren sektorea da EIEP esparruko 

BEG emisioaren foku nagusia (% 57,9). Ondotik datoz etxebizitzen 

esparrua (% 17,1), hondakinen esparrua (% 12,4) eta zerbitzuena (% 

9,9). Beste muturrean daude urarena (% 0,1), lehenengo sektorearena 

(% 1,3) eta Udala bera (udal esparru publikotzat hartua). 

 

2007 eta 2010 bitartean oro har % 10,7 inguru murriztu dira BEG 

emisioak, batez ere zerbitzuen sektoreko emisioak (% 24,5), 

hondakinen tratamendutik etorritakoak (% 13,6), etxebizitzen 

sektorekoak (% 9,2) eta garraioarenak (% 7,3) murriztu direlako. 

Ondoko grafiko honetan zerbitzuen sektorera bildu ditugu uraren 

zikloaren eta udalaren esparruak, emisioen tratamendu estatistikoa 

erraztu ahal izateko. 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Irungo EIEParen datuetatik abiaturik (2012) 

 

Hortaz, agerikoa da mugikortasunaren inguruko alderdietan, 

bereziki ibilgailu pribatuaren erabilera murrizteko, berehalakoan esku 

hartzeko premia.  

 

Eta industriaren sektoreak BEG emisioari egiten dizkion ekarpenak 

aintzat hartuta ere, emaitza ez da gehiegi aldatzen, ondoko grafikoan 

ikus daitekeenez: 
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Irungo EIEParen datuetatik abiaturik (2012) 

 

 

Udalaren sektoreak BEG emisioei egiten dien ekarpenari dagokionez, 

argiteria publikoa izan da arduradun nagusia, nahiz eta udal 

ekipamenduetan sorturiko BEG emisioak oso gertu zeuden 2010. urtean 

argiteria publikoak sorturikoetatik (% 44). % 8an murriztu dira 2007tik 

2010era argiteria publikoak sorraraziriko BEG emisioak, ibilgailuen 

emisioek eta udal ekipamenduenek gora egin duten bitartean (% 11tik % 

16era eta % 37tik % 40ra hurrenez hurren). Hala eta guztiz ere, datu 

absolutuek agerian uzten dute soilik udal ibilgailuen sektoreak egin duela 

gora BEG emisioetan, ondoko grafikoan ikusten den bezala. 

 

 

Iturria: Irungo EIEP (2012) 
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Kopurutan ikus dezakegu EIEP esparruan ez dela garrantzitsua 

BEGen sorreran Udalak egiten duen ekarpena (% 1,3). 

Azpimarragarria da  argiteria publikoaren BEG emisioak 900 tona inguru 

murriztu izana, eta ekipamenduetan sorrarazirikoak ere beste 250 

tonatan murriztu izana. Udal ibilgailuen sektorea da BEG emisioetan 

ekarpena emendatu duen bakarra. 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Irungo EIEParen datuetatik abiaturik (2012) 

 

Hortaz, udalerri mailan udal BEG emisioak murrizteko urratsak 

egiten ari direla esan dezakegu, nahiz eta udal mailan udal 

ibilgailuen mugikortasunari lotutako alderdiak hobetu behar 

diren.  
 

Industria sektoreko emisioei dagokienez, Irunen hiru dira IPPC 

kutsaduren prebentzioari eta Kontrol integratuari buruzko 16/2002 

Legeak ukituriko IPPC industria jarduerak, ingurumenarentzat 

arriskutsuak izan daitezkeelako eta emisioak igorri ditzaketelako:  

• SNA Europe Industries Iberia, SA 

• Tesa Irun 

• Vascontainer – Hondakinak desagerrarazteko Arasoko zentroa 

Klima 

Aldaketaren 

aurkako 

borroka 

planifikatzeko 

tresna 

espezifikoak 

Irunek Klima Aldaketaren Aurka Borrokatzeko Planik eta helburu hori 

lortzeko berariazko ordenantzarik ez duen arren, 2012an onartutako 

Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana (EIEP) du. Plan 

horretan energiaren kontsumoa eta Berotegi Efektuko Gasen emisioak 

murrizteko 92 ekintza jasotzen dira guztira.  
 

EIEPan jasotako neurriak aplikatuta, 2007. urteko datuekin 

alderatuta 2020. urterako BEG emisioak % 29,9an murriztuko 

direla aurreikusten da.  
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Irungo udalak badu Hiriko Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Plan 

bat. Mugikortasunarekin zerikusia duten alorretan BEG emisioak 

nabarmen murrizteko aukera emango du Plan horrek, kontuan badugu 

EIEParen arabera garraioaren sektoreari dagozkiola emisioen % 57,9. 

 

Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostenak dio HAPNk, bere ondoz 

ondoko planetan, klima aldaketari laguntzen diotenak murrizteko aukera 

emango duten neurri osagarriak jasoko dituela, eta garapenerako 

plangintzak eta urbanizazio, eraikuntza eta beste proiektu batzuek 

garatu beharko dituztela horiek. Honatx bila diren helburuak: 

• Argi bidezko kutsadura mugatzea. 

• Eraikinen energia eraginkortasuna bermatzea: isolatzeak, 

autonomia ur beroari eta berokuntzari dagokienean (eguzki 

biltzaileak, geotermikoa...). 

• Ingurumen egiaztagirien eta kalitateren bermearen zigilua 

duten material eta produktuen erabilera bultzatzea. 

• Orientazioak, aireztapenak, eraikinen barne antolakuntza, 

eguzki biltze pasiboa... 

• Eraikinek energia sorrarazten laguntzea: fotovoltaikoa, 

minieolikoa... 

• Neurri orokorrak obrei begira: azalerak seinaleztatzea, 

lehendik dauden bideak erabiltzea, trafikoaren gaineko 

kontrola, makineriaren mantenua, hondakinak obran bertan 

biltzea... 

• Eta abar. 

 

Bestalde, Agenda 21en Tokiko Ekintzen I. Planak BEG emisioak 

gutxienera eramaten ahalegintzeko garrantzi handiko ekintza sorta bat 

jasotzen du hainbat esparrutan (energia, mugikortasuna,...).  

 

Hala eta guztiz ere, Udalak ez du klima aldaketaren ondorioz 

udalerri mailan gerta litezkeen ondorioak ebaluatzeko txostenik 

egin. Eta ez du aipatu ondorioei aurre egiteko modua eskain lezakeen 

plan egituraturik. 

Hustubideen 

kudeaketari eta 

emisioen 

konpentsazioari 

lotutako 

ekimen 

espezifikoak 

2012an onartutako Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana 

egin du tokiko administrazioak. BEG emisioak murriztea du helburu 

nagusia, eta aipatu planean jasotako neurri guztiak aplikatura udalerriak 

kliman eragiten duen inpaktua murriztuko dela esan behar dugu.  

 

Era berean, BEG emisioak konpentsatzeko ekintzak egiten dira tarteka, 

esate baterako, zuhaitzak aldatzen dira Zuhaitz Egunean. Eta Bioterra 

azokarako ere BEG konpentsatzeko ekintzak egiten dira.  
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Aipatutako zuhaitz aldatzeaz gainera, 2011. urtean 12.000 bat ale aldatu 

dira udal lursailetan, karbonoa xurgatzeko ahalmena handiagoa izan 

dadin, eta hori oso positibotzat jo behar da. 

Sentsibilizazioa 

eta parte 

hartzea 

Azken 9 urteetan Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Europako 

Astea egun da Irunen. Besteak beste, garraio modu iraunkorragoak 

eta sektore honek klimaren aldaketari egiten dizkion ekarpenak ez 

emendatzeko moduak erabiltzearen garrantzia azpimarratu nahi izan 

dira.  

 

Klima aldaketaren aurka jarduteko jardunbide egokien gida bat 

eman zuen argitara Irungo Udalak 2010eko Mugikortasun 

Iraunkorraren Europako Astearen esparruan.  

 

Urteroko Bioterra azokako standean dibulgaziozko materialak erakusten 

dira (esate baterako, 2010 eta 2013 bitartean, klima aldaketaren aurka 

borrokatzeko jardunbide egokien gida, besteak beste), eta bereziki 

azpimarratzen da BEG emisioak murrizteko beharra. 

 

Modu eraginkorrean gidatzeko ikastaroak antolatu dira (EEEk 

eskainiak). Herritarrei, udal langileei eta garraiolariei zuzendutako 

ikastaro hauek eraginkortasuna hobetzea eta erregai fosilen kontsumoa 

murriztea dituzte helburu nagusi. 

 

Irunek, EAEko beste 81 udalerrirekin batean, GAP programan 

parte hartu zuen 2009an. Herritarrei zabalik dagoen ekimena da, lau 

ardatz nagusitan egituratuta: garraioaren erabilera, uraren kontsumoa, 

energiaren kontsumoa eta erosketa ohiturak eta etxeko hondakinen 

kudeaketa. GAP programak, ingurumenaren ikuspuntutik, hobetzeko 

zazpi ekintza proposatzen zituen haietako bakoitzarentzat.  

 

Hainbat sektorek egindako ekarpenak jaso dira 2012. urte amaieran 

onartutako EIEPan. Udal web orrian egoteaz gain, haren edukiaren 

berri eman da 2011ko eta 2012ko Bioterra azokan. Bestalde, EIEPari 

buruzko informazioa jasotzen duten eskuko orriak banatu dira herritarren 

artean. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 
 

3. IE. MUGIKORTASUNAREN ETA IRISGARRITASUNAREN BEHARREI IRAUNKORTASUNAREN IRIZPIDEEN BIDEZ 

ERANTZUN: NORBERAREN IBILGAILUA GUTXIAGO ERABILI 

 
3.1. P. Hirian norberaren ibilgailuaren erabilera arrazionalizatu 

3.2. P. Mugikortasun baldintzak hobetu, ibilgailu pribatuaren alternatiba gisa 

3.3. P. Sentsibilizazio lanak garatu (kultur aldaketa) 

 
8. IE. NATURAGUNE NAGUSIEN BABESA BERMATU, ANTOLAMENDU ETA KUDEAKETARAKO TRESNAK GARATUZ 

ETA SAKONDUZ 

 
8.1. P. Hirigintza babes eraginkorra eta udal antolamenduan berariazko babes erregimena ez duten eremu 

naturalak lehengoratu 

 
9. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, BALIABIDE NATURALEN KONTSUMOA –URA, 

ENERGIA ETA ZORUA– ARRAZOIZKO BIHURTUZ. 

 
9.2. P. Eraikinetan, udal zerbitzuetan eta Udalak kontrataturiko enpresetan energia eraginkortasuna hobetu. 

9.3. P. Energia berriztagarrien ezarpena sustatzeko ekintzak burura eraman. 

9.5. P. Udal kudeaketan izaera eredugarria sartu. 

 
10. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, HONDAKINEN KUDEAKETA ETA 

ATMOSFERAREN ETA ZARATAREN KALITATEA HOBETUZ  

 
10.1. P. Txingudiko Zerbitzuakek hiri hondakinen kudeaketan eskainitako zerbitzuen kudeaketan kalitatearen 

estandarrak etengabe hobetu. 

10.2. P. Eraikuntza eta eraispen lanetatik eratorritako hondakinen kudeaketan hobetu. 

10.3. P. Industria jatorriko hondakin arriskutsuen kudeaketan lagundu. 

10.6. P. Atmosferaren kalitatea hobetu. 

 
 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 
 

• 10.1.2. E. Hondakinen kudeaketan eredu berriak aztertzea, baloratzea, eztabaidatzea eta bideratzea. 

• 10.1.6. E. Sentsibilizazio eta komunikazio jarduerak gauzatzea azalera handiko saltokiekin batera 

hondakinen sorreraren prebentzioaren alorrean eta haiek gutxienera eramateko xedean. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• Irungo udalerriko energiaren iraunkortasunari buruzko udal irizpidearen adierazpena (2002ko azaroa). 

• Irungo Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Plana (2010) 
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• Energia Iraunkorraren aldeko Irungo Ekintza Plana (2012ko abendua). 

• HAPNaren behin-behineko onarpeneko Ingurumen Iraunkortasunari buruzko txostena 

 

 

EAEn 

• Klima Aldaketaren Aurka Borrokatzeko Euskal Legea (onartzeko fasean dago) 

• Klima Aldaketaren Aurka Borrokatzeko Euskal Plana (2008-2012). Erreferentziazko balioak: KABEParen 

helburua da emisioen hazkundea gehienez ere 1990eko emisioen % 14ra iristea (1990. urtea hartzen da 

erreferentziatzat). 

• EAEko Berotegi Efektuko Gasen (BEG) urteroko inbentarioa. Inbentarioan (www.ihobe.net web orrian, 

jarduera Esparruen atalean, Klima Aldaketa azpi-atalean) dauden azken datuak (guztizkoak eta 

arloetakoak) kontsultatuko dira EAEko BEGen emisioen erreferentziazko balioak ezagutzeko. 

• Klima Aldaketari buruko Udal Ordenantzaren eredua (“Udalerria eta Klima II" Ekitalderen esparruan 

egina).  

• Euskadiko Energia Estrategia 2020 (Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 2011n onartua). 

 

 

Estatu mailan 

• 13/2010 Legea, uztailaren 5ekoa, 1/2005 Legea, martxoaren 9koa aldatzen duena, berotegi efektuko 

gasak isurtzeko eskubide-salerosketaren erregimena arautzeari buruzkoa, isurtzeko eskubide-

salerosketaren erregimen orokorra hobetzeko eta zabaltzeko eta abiazioa barne hartzeko.   

• 40/2010 Legea, abenduaren 29koa, karbono dioxidoaren biltegiratze geologikoari buruzkoa 

• 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa (IPPC 

siglekin ezaguna) eta berau apirilaren 20ko 509/2007 Errege dekretuaren bidez garatzeko eta burura 

eramateko Araudiaren ondorengo onarpena. 

• Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Espainiako Estrategia 2007-2012-2020 aldiari begira 

• Klima Aldaketari Egokitzeko Plan Nazionala 

• 1/2005 Legea, martxoaren 9koa, berotegi efektuko gasak isurtzeko eskubide-salerosketaren erregimena 

arautzen duena 

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 

BEROTEGI EFEKTUKO GASEN KALKULUA ETA JARRAIPENA SUSTATU 

 

• Udalerriko eta udal administrazioko Berotegi Efektuko Gasen Inbentarioa urtero eguneratu 

• Aldiro-aldiro BEGen Inbentarioaren emaitzen berri eman nola barruan hala kanpoan. 

• Karbonoaren Arrastoari buruzko azterlana egiteko aukera aztertu 
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KLIMA ALDAKETAREN AURKA BORROKATZEKO TRESNA ETA BALIABIDEAK SUSTATU ETA EZARRI 

 

• Klima aldaketaren aurka borrokatzeko plan bat egiteko aukera aztertu. 

• Agenda 21en Tokiko Ekintza Plan berrian Irunek kliman eragiten duen inpaktua gutxienera eramateko 

jarduera-ildo bat jaso. 

• 2012an onartutako EIEPan jasotako neurriak arian-arian aplikatzeko beharrezkoak diren baliabideak eta 

finantzazioa bilatu.  

• HMIPan jasotako neurriak arian-arian aplikatzeko beharrezkoak diren baliabideak eta finantzazioa bilatu.  

 

KLIMA ALDAKETA MURRIZTEKO KONPENTSAZIOZKO NEURRIAK EMENDATU 

 

• Udaletik sustatutako jardueretan konpentsaziozko neurriak jasotzeko aukera aztertu. 

• Urtero aplikatu diren neurriei segida eman. 

 

KLIMA ALDAKETAREN BALIZKO EFEKTUEI ERANTZUN ETA HAIEN AURREAN PRESTATU  

 

• Klima aldaketak udalerrian eragin ditzakeen balizko inpaktuak aztertu eta haiei erantzuteko neurri sorta 

bat prestatu. 

• Klima aldaketaren efektuak sufritzeko aukera gehiago izan dezaketen sektore ekonomiko zein naturalak 

identifikatu.  

 

KOMUNIKAZIOA ETA HIRITARREN PARTE HARTZEA SUSTATU 

•  Herritarren sentsibilizazioa eta ardura emendatzeko modua eskainiko duten neurriak garatu. 

• Herritarrekin partekatu egungo planen (EIEP, HMIP) bilakaera, eta parte hartze aktiboa sustatu haien 

garapenean. 

 

Udalaz gaindiko eskumena 

 

KARBONOAREN HUSTUBIDEEN KUDEAKETARI LOTUTAKO EKIMENAK SUSTATU, KLIMA ALDAKETA ARINTZEKO 

NEURRIAK BIDERATZEKO XEDEAN 

 
• Basoak modu iraunkorrean kudeatzeko neurriak ezarri, karbonoaren hustubide gisa duten berezko 

gaitasuna emendatzeko xedean. 
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2.3. SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN 

PARTE HARTZEA ETA BARNE 

KOORDINAZIOA 
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GAIKAKO ESPARRUA: KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN 
PARTE HARTZEA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

1. GOBERNU ERAK 
 
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Komunikazioa Irungo Udalak hainbat komunikabide erabiltzen ditu herritarrengana 

iristeko, eta hori positibotzat jotzen da hartzaileen kopurua emendatu 

egiten delako: 

• Udal web orria (www.irun.org) da komunikabide nagusia, era 

askotako gaiak eta informazioak biltzen baititu: administrazio 

prozedurak, albistegiak, udal egitura, arlo eta zerbitzu publikoei 

buruzko informazioa, ekitaldiak,.... Era berean, udalerrirako plan 

estrategikoei buruzko atal espezifikoak ditu, esate baterako, Hiri 

Antolamendurako Plan Nagusia, Hiri Mugikortasun 

Iraunkorrerako Plana eta beste batzuk jasotzen ditu. 

Etengabe eguneratzen da web orrian jasotako informazioa, 

Informazioaren Gizartearen eta Herritarren Parte Hartzea 

Arloaren bidez.  

2011n 1.017.107 bisita erregistratu ziren web orrian, 2012an 

1.066.560 bisita izan ziren artean, hau da, 2.922 bisita 

egunero-egunero. 

• Era berean, Irun 7 egun izeneko buletin digitala du Irungo 

Udalak, automatikoki 

helarazten zaie harpidedunei.  

• Paperean berriz, hiru 

hilabetean behin 

argitaratzen den udal 

aldizkari elebiduna du tokiko 

administrazioak.  

• Bestalde, ekitaldien eta 

kanpainen berri emateko eta 

herritarrei abisuak emateko 5 

panel elektroniko dauzka 

udalak han eta hemen.                     Irudia: www.irun.org 
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• Herritarrekin aldiroko bilera berriemaileak egiteko 

protokolorik ez dago, baina tarteka bilerak antolatzen dira 

unean uneko gaiaren arabera (HMIParen prestaera, “Alkatea 

auzoetan” ekimena,...). 

• Gainera, arestian adierazitako bitartekoen lagungarri, tokiko eta 

eskualdeko hedabideak erabiltzen dira ekitaldien edo albisteen 

berri emateko: Irunero, Bidasoaldeko Hitza, Bidasoaldia, 

Txingudi Telebista, El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, etab.  

 

Irungo Tokiko Agenda 21i dagokionez, prozesua bera eta dokumentu 

garrantzitsuenak biltzen dituen berariazko atala du udal web orriak, 

baina ez da erraz aurkitzen (batetik, "Irun Ezagutu" atalean dago, eta 

aldi berean, "Irun berdea" atalean eta, aldi berean, "Zure Udaletxea" 

atalean. 

 

Irudia: www.irun.org 

 

Irun berdea atalean garapen iraunkorraren ingurumen ikuspegiarekin 

zerikusia duten dokumentuak, informazioa eta web orriak topa 

ditzakegu: HMIParen orria, EIEParen azpi-atala, Tokiko Agenda 21, 

Plaiaundiko Parke Ekologikoa, etab. 

 

Positiboa da Tokiko Agenda 21 azpi-atalean Tokiko Ekintza 

Planaren gaineko jarraipenari dagozkion dokumentuak jaso 

izana: ebaluazio txostenak eta Iraunkortasun Adierazleak kalkulatzeko 

txostenak. Aurrerantzean ere eutsi egin beharko litzaioke praktika horri 

I. Ekintza Plana berrikusteko prozesua ezagutarazteko eta, oro har, 

udalerriko garapen iraunkorrari lotutako dokumentuak eta ekimenak 

ezagutarazteko.  

 

Kontuan izanik egungo I. Ekintza Planak amaitua duela bere iraunaldia, 

positibotzat jotzen da Udalsarea 21ek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 

sustatutako Tokiko Agenda 21en 7. Ebaluazio eta Jarraipen 

programan parte hartzea, azken emaitzen eta bigarren plana egin 

aurreko emaitzen bilakaeraren berri eman ahal izateko.  

 

Irungo Udalak, Bidasoa Biziriken bidez, Erabat izeneko behatokia du 

(Bidasoako Hiri Behatokia). Ezagutza kudeatzeko tresna da, informazio 

sozioekonomikoari balioa emateko eta berau ezagutarazteko. Irun, 

Hondarribia, Hendaia eta eskualdeko datuak aldiro-aldiro ematen dira 

argitara. 
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Sentsibilizazioa Tokiko Agenda 21 prozesua abian jarri zuenetik, garapen iraunkorrari 

lotutako hamaika sentsibilizazio ekintza eraman ditu burura Irungo 

Udalak bere hiru esparru nagusietan: ingurumen, ekonomia eta gizarte 

esparruetan. 

 

Ingurumenaren Nazioarteko Egunarekin, Aalborgeko Gutunaren 

izenpetzearekin eta Tokiko Agenda 21en proiektuaren abiatzearekin bat 

eginez, 2000. urtean, herritarrak ingurumenaren alorrean 

sentsibilizatzeko tailerrak eta animazio ekitaldiak antolatu ziren.  

 

Gerora, Udaltalde 21 Txingudiren baitan, hainbat ekimen eraman dira 

burura: Aste Berdea (Ingurumenaren Mundu Eguna), kontsumo 

arduratsuarekin lotutako kanpainak, Gabonetako GHPan informazioa 

emateko standa gazteak ingurumenaren alorrean kontzientziatzeko 

jarduerekin, etab. Era berean, azken urteetan ingurumenaren inguruko 

stand bat antolatu du Udalak Ficoban izaten den Bioterra Azokan 

Ingurumenaren Mundu Egunaren ospakizunarekin bat eginez 

(udalerriko bioaniztasuna, Irungo Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza 

Planaren edukia eta beste gai batzuk eskaini dira hartan).  

 

Bestalde, mugikortasun seguru eta iraunkorraren inguruan, badira 9 

urte Irungo Udalak Mugikortasun Iraunkorraren Aste Europarra 

ospatzen duela. Kanpaina horretan hirian barnako bizikleta martxa da 

ekimen arrakastatsuena, urtetik urtera jarraitzaile gehiago biltzen 

baititu.  

 

Energiaren iraunkortasunaren alorrean, aipagarria da, Europar 

Batasuneko “Alkateen Hitzarmenaren” ekimenaren baitan, “Energiaren 

egunen” ospakizuna; bertan parte hartzen du Energiaren Euskal 

Erakundeak (EEE).  

 

Bestalde, oinezkoen mugikortasuna eta ikasleen autonomia sustatzeko 

xedean, “Eskolara bidea” esperientzia aitzindaria abiarazi zen 

Irunen 2010. urtean. Hiru urteren ostean, ikastetxe gehiagok parte 

hartzen dute ekimen honetan. Interesgarria litzateke ekimena 

zabaltzea eta ikastetxe gehiagoren parte hartzea lortzea. 

 

Mugikortasun iraunkorrari lotuta, Autoa Partekatu proiektua abiarazi 

zuen Udalak herritarren artean ibilgailuaren erabilera zentzuzkoagoa 

sustatzeko eta ibilgailu pribatuak partekatzeko bidaiak egiteko garaian.  

Aipagarria da Udalaren konpromisoa ingurumenaren aurrean 

sentsibilizatzeko gaian, 2004-2005 ikasturtean Eskolako Agenda 

21 abiarazi baitzuen. Ekimen horretan eta 2012-2013 ikasturtean 10 

ikastetxek eta, gutxi gorabehera, 5.300 ikaslek parte hartu zuten. 

Ikastaroetan Hondakinak, Energia, Ura, Mugikortasuna eta 

Bioaniztasuna izan ziren aztergai nagusiak. 

 



 174 

 

 
Irudia: Izadi 21 

 

Eskolako Agenda 21 ekimenaren baitan, urtero, aldizkari 

berriemaile bat argitaratzen da ikasturtea amaitutakoan. Edukien 

artean aipagarri dira hezkuntza komunitateak bere egindako 

konpromisoak eta ikasturtean zehar aztertutako ingurumen alorreko 

proposamenak, udal arduradunei aurkeztuak. Horiek guztiak udal web 

orriko "Agenda 21" atalean daude eskuragarri.  

 

Udalak GAP programan parte hartu zuen 2009an, herritarrei 

zabalik dagoen programan, lau ardatz nagusitan egituratuta: 

garraioaren erabilera, uraren kontsumoa, energiaren kontsumoa eta 

erosketa ohiturak eta etxeko hondakinen kudeaketa.  

 

Tokiko iraunkortasunaren alorrean herritarrak sentsibilizatzeko 

tokiko administraziotik lantzen diren esparruen aniztasunaren 

erakusgarri dira Genero berdintasunaren kontuak (2007 eta 2013 

bitarteko martxoak 8ko –Emakume langileen Eguna– sentsibilizazio 

jarduerak), Emakumeak Ahalduntzeko Eskola programaren 

garapena (gizarteratzea eta laneratzea sustatzen du) eta SAIATU 

Laneratzeko Programa (laneratzeko aurre-orientazio, motibazio eta 

aktibazio sozio-pertsonala). 

 

Tokiko administrazioak zuzenean sustatutako kanpaina eta ekimenez 

gain, beste jarduera mota bat garatu dute sentsibilizazioaren 

alorrean eskualdeko erakundeek. Horien artean aipagarriak dira 

Txingudiko Zerbitzuakek uraren zikloaren, hondakinen 

prebentzioaren eta beste alor batzuen inguruan burututakoak eta 

Bidasoa Bizirik eskualdeko garapen agentziak ekonomiaren alorrean 

garatutakoak, baita Bidasoa-Txingudi Mugaz gaindiko 

Partzuergoak besteak beste berdintasunaren alorrean burututakoak 

ere. 

 

Bidasoa Bizirikek burututako ekimenen artean oso positibotzat jotzen 

da jar itzazu zure ideiak lanean proiektua (2009-2012 bitartean 

zehar), nork bere enplegua sustatzeko eta jarraian adierazten diren 
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taldeetako pertsona ekintzaileak prestatzeko: emakumeak langabezian, 

40 urtetik gorako langabeak, eta luzaroan langabezian egondakoak 

(2009-2010-2011-2012). Era berean, aipagarria da eskualdeko 

turismo bulegoen bidez Plaiaundiko Parke Ekologikoa 

sustatzeko ekimena. 

Parte hartze 

kultura eta 

parte hartzeko 

tresnak 

Irungo Udalak Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte 

Hartzea arloa du. Arlo honek bere egiten ditu normalizazio 

administratibo eta udal administrazioan administrazio elektronikoa 

ezartzeko politikak, herritarrei arreta emateko bideen koordinazioa eta 

dinamizazio politikak eta herritarrek parte hartzeko eta erakundearen 

komunikaziorako sistema arinak ezartzeko politikak.  

 

Irungo Udalak Parte hartzeko Araudi orokorrik ez badu ere, 

1995ean onartutako Udal Arloko Kontseiluen Araudia du arloko 

kontseiluen osaera eta funtzionamendua arautzeko.  

 

2006an sortu zen Irun 21 Kontseilua Irungo Tokiko Agenda 

21en I. Ekintza Plana prestatzeko, baina organo horrek ez du 

onartutako araudi ofizialik, eta ez da 2007. urteaz geroztik 

bildu. 2006an eta 2007an hainbat aldiz bildu zen Irun 21 Kontseilua, 

baina Tokiko Agenda 21en I. Ekintza Plana onartu zenetik ez da 

Tokiko Agenda 21ekin lotutako kontuak berariaz aztertzeko 

organo edo herritarrek parte hartzeko fororik izan, nahiz eta 

Irungo garapen iraunkorrari lotutako gaiak, zehazki I. Ekintza 

Planaren ekintzekin lotuak, sarri askotan aztertzen diren arloko 

batzordeetan edo parte hartzeko beste prozesu batzuetan 

(Gizarte Ongizate arloko Aholku Batzordea, Mugikortasun Mahaia, 

etab.). 

 

Hala eta guztiz ere, badira arloko izaera duten parte hartzeko 

organoak:  

• Udal Ingurumen Batzordea: Irungo Udalak ingurumen gaietan 

duen kontsulta batzordea, teknikari eta ordezkari politikoek eta 

erakunde eta gizarte eragileek osatua (2000. urteaz geroztik). 

Hala eta guztiz ere, ez da parte hartzeko organo bizia, azken 

5 urteetan ez baita bildu.  

• Irungo Udal Plangintzako Aholku Batzordea: kide anitzeko 

batzordea, kontsulta egitekoa eta hausnartzailea, hirigintza 

plangintza estrategikoan herritarren parte hartzea ahalbidetzen 

duena hirigintza ondarearen babesa sustatuz eta udalerriaren 

garapen zentzuzkoa eta iraunkorra sustatuz. Teknikari eta 

ordezkari politikoek eta erakundeek eta gizarte eragileek osatzen 

dute (2007. urteaz geroztik). 

• Gizarte Ongizateko Aholku Batzordea: gizarte ongizatearen 

alorrean kontsultak egiteko batzordea. Teknikari eta ordezkari 
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politikoek eta hiriko erakunde eta gizarte eragile funtsezkoek 

osatzen dituzte organo honetako lan batzordeak.  

• Mugikortasunaren Arloko Mahaia: erakunde eta gizarte 

eragileek eta administrazioko teknikariek eta ordezkari politikoek 

osatua. 2009. urtean osatu zen mahaia, nagusiki Hiri 

Mugikortasun Iraunkorrerako Plana prestatzeko. 

• Euskarako Aholku Batzordea: Irungo Udalerriko Hizkuntz 

Normalizazioarekin zerikusia duten jarduera ildoen inguruan 

kontsultak egiteko eta parte hartzeko batzordea da. Teknikariek 

eta ordezkari politikoek eta hizkuntz normalizazioarekin lotutako 

erakundeek eta gizarte eragileek osatua da (2012. urteaz 

geroztik). 

• Kulturako Aholku Batzordea: Irungo Udalerriko kontsultak 

egiteko eta parte hartzeko batzordea Kulturarekin lotutako udal 

jarduera ildoen inguruan. Hainbat lan batzorde ditu organo honek 

(Jaiak, Musika, Sorkuntza). Teknikari eta ordezkari politikoek eta 

erakunde eta gizarte eragileek osatua da 2009. urteaz geroztik. 

• Irun Ekintzan Foroa (Irungo Garapen Ekonomikoaren eta 

Enpleguaren aldeko Hitzarmena): Irungo Enpleguaren eta 

garapen Ekonomikoaren Akordioaren (2004-2012) organo 

oinordekoa. Gizarte eta ekonomia eragileek, hezkuntza alorreko 

eragileek eta Irungo Udalak osatua da. Hiriko ekonomia eta 

gizartea biziberritzeko baldintzak erraztea eta sustatzea bila ditu. 

Arloko 3 mahai ditu organo honek: Enpresa eta Ekintzailetza, 

Kualifikazio eta Laneratzea, eta Lurraldetasuna.  

• Kontsumoko Aholku Batzordea: Irungo Udaleko kontsultak 

egiteko eta parte hartzeko organoa, Kontsumoaren alorreko 

araudi eta ordenantza proiektuei buruz informatzeko helburua 

duena Kontsumoarekin lotutako kexu edo erreklamazio 

garrantzitsuen berri emateko, esparru honetan jarduera publiko 

eta pribatuen arteko koordinazioa bultzatzeko, eta 

kontsumitzaileen eskubide eta betebeharren garapena 

sustatzeko. Udaleko talde politiko bakoitzeko ordezkari batek 

(Kontsumoaren alorreko Zinegotzi Ordezkaria buru), Kontsumo 

alorreko teknikariak, ACUBIko (Bidasoako Kontsumitzaile eta 

Erabiltzaileen Elkartea) ordezkari batek eta udalerriko 

merkatarien elkarte bakoitzeko ordezkari banak osatua da.  

 

Positiboa da HMIP (Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Plana), HAPN (Hiri 

Antolamendurako Plan Nagusia), auzo jakin batzuetan (Artia eta 

Belaskoenea)  burututako hirigintza ekimenak eta Hiritar Kalitatea Plana 

bezalako proiektuak aurrera eramateko bideak eta prozesu parte 

hartzaileak sortu izana.  
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Mugi 21en datuetatik abiaturik 

 

2011ko abenduaz geroztik Alkatea Auzoetan deitu ekimena ari 

da burura eramaten (2013ko ekainera arte 7 auzotan izan dira 

saio parte hartzaileak). Irundarrek auzoari eta hiriari buruz 

dauzkaten ideiak, kezkak eta iritziak zuzenean Alkateari helaraztea du 

xede ekimen horrek. Bilera horietan postontzi bat paratzen da nahi 

duenak bertan utz dezan bere ekarpena. Era berean, formulario batzuk 

daude www.irun.org helbidean saioetan ezin izan direnen edo beren 

ekarpena beste modu honetan egin nahi dutenen proposamenak 

jasotzeko.  

 

Udal Gobernuak baloratzen ditu beren osotasunean jasotako ekarpenak 

oro, eta haiek burura eramateari edo ez eramateari buruzko 

konpromiso argiak adierazten dira Udal Web orrian. Udalaren 

gardentasuna sustatzeari dagokionez, bereziki garrantzitsua da aipatu 

konpromisoak betetzeko jarraipen sistema, era berean web orriaren 

bidez ezagutarazten dena; izan ere, konpromisoen betetze mailaren 

egoeraren berri ematen da semaforoen bidezko sistema ilustratzaile 

baten bidez eta egoerari buruzko azalpenen bidez.   

 

Agintaldi honetan argi eta garbi bultzatu da herritarren parte 

hartzea proiektu handiak konfiguratzeko garaian, proiektu 

horiek hobetzen dituzten eta adostasun maila handitzen 

dituzten herritarren ekarpenak jasotzen saiatuz (Urdanibia Plaza 

berriro ere urbanizatzeko proiektuak, San Juan plazako Kultur Zentro 

berria, Gain-Gainean,... eta Arbes eta Belaskoeneako auzoetan 

zabalduriko ekimen parte hartzaileak), baina baita hain 

garrantzitsuak ez diren esparruetan ere (jaietako afixa 

aukeratzeko, musika taldeen emanaldiak aukeratzeko, musika maketen 

lehiaketak egiteko eta abar eta abar). 

 

Era berean, badira web eta HAZ bezalako bide egonkorrak. Horien 

bidez, beren proposamenak, iruzkinak eta kexuak azal ditzakete 

herritarrek zuzenean parte harturik. 
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Hala eta guztiz ere, esparru guztietan hobetu liteke parte hartze 

maila. Era berean, interesgarria litzateke halako hierarkia bat 

finkatzea organo eta batzordeen artean, parte hartzeko ehuna 

modu eraginkorragoan egituratu ahal izateko. 

Elkarte ehuna Irungo Udalak Irungo elkarte eta fundazioentzako web atal bat 

du (elkarteak.irun.org). Bertan erregistratu eta elkarteentzako eta bere 

jarduerentzako onura handiagoak lortu ahal izateaz gainera, 

elkarteentzako web ataria sortzeko erraztasunak ematen ditu 

administrazioak. 

 

Beren tipologiaren arabera, gisa honetan sailkatzen dira udal 

direktorioan erregistratutako elkarteak: 

-Auzo elkarteak -Immigrazioa 

-Herritarrak -Gazteria / Aisia 

-Kultura -Ingurumena 

-Kirola -Osasuna eta Gizarte Zerbitzuak 

-Adinekoak -Gizartea 

-Berdintasuna / Eskubideak -Elkartasuna / Lankidetza 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina www.elkarteak.irun.org web orritik ateratako 
datuetatik abiaturik 

Grafikoan ikus daitekeenez, kirol mundukoak dira elkarte gehienak 

(% 35), ondotik datoz kultur elkarteak (% 21) eta Auzo 

Elkarteak (% 14).  

 

Irunen, elkarteen direktorio horretan, guztira 127 elkarte daude 

erregistraturik, hau da, 2,1 elkarte 1.000 biztanleko, baina segur 

asko handiagoa izango da hiriko elkarteen kopurua. Erregistratutako 

elkarteen zifra hori Gipuzkoako batez bestekoa baino askoz ere 

apalagoa da (7,3 elkarte 1.000 biztanleko). Lurraldeko beste 

udalerrietakoekin alderatuta Irungo populazio handia izan daiteke ratio 

horren arrazoia. Ez dago nahikoa daturik elkarte horien dinamismoa 

baloratzeko. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 

2. IE. ELKARTASUNEZKO BIZI KALITATEAREN ETA IRUNDARREN ONGIZATEA SUSTATU. 

 
2.9. P. Herritarrek parte hartzeko egiturak hobetzeko programa. 

 
3. IE. MUGIKORTASUNAREN ETA IRISGARRITASUNAREN BEHARREI IRAUNKORTASUNAREN IRIZPIDEEN BIDEZ 

ERANTZUN: NORBERAREN IBILGAILUA GUTXIAGO ERABILI 

 
2.9. P. Sentsibilizazio lanak garatu (kultur aldaketa) 

 
7. IE. HEMENGO ONDAREARI BURUZ GIZARTEAK DUEN EZAGUTZA, BALORAZIOA ETA PARTE HARTZEA 

ZABALDU ETA ONDARE HORRETAN ESKU HARTZEKO EKINTZAK BURUTU. 

 
7.3. P. Herritarrei zehaztasun osoz eta modu ulergarrian jakinarazi udalerriko kontu estrategikoen ingurukoak 

eta herritarrek parte hartzeko tresnak sustatu. 

 
10. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, HONDAKINEN KUDEAKETA ETA 

ATMOSFERAREN ETA ZARATAREN KALITATEA HOBETUZ 

 
10.4. P. Udalaren eta herritarren artean komunikazioa eta eztabaida sustatu garrantzi bereziko ingurumen 

gaietan. 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

• 10.1.6. E. Sentsibilizazio eta komunikazio jarduerak gauzatzea azalera handiko saltokiekin batera 

hondakinen sorreraren prebentzioaren alorrean eta haiek gutxienera eramateko xedean. 

• 10.4.1. E. Ingurumen gaien inguruko eta ingurumen nahiz lurralde antolamenduaren inguruko eztabaidak 

(haiek zehazteko fasetik hasita) sustatzea hiri hondakinak kudeatzeko estrategiaren gaian komunikatzeko 

eta eztabaidatzeko bidea den Irun 21 Kontseilu Foroaren esparruan. 

• 10.5.3. E. Zarata eta argi kutsaduraren ingurukoak herritarrei jakinaraztea. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• Udal Arloko Batzordeen araudia (1995) 

• Udal Ingurumen Kontseiluaren araudi organikoa (2000) 

• Gizarte Ongizateko Aholku Batzordearen araudia (2007) 

• Udal Plangintzako Aholku Batzordearen araudia (2008) 

• Kulturako Aholku Batzordearen araudia (2009) 

• Euskarako Aholku Batzordearen araudia (2012) 

• Hiritar Kalitatea Plana 
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EAEn 

• 1/2010 Foru Araua, uztailaren 8koa, herritarren parte hartzeari buruzkoa  

• 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa (III. Titulua, IV. Kapitulua, VII. 

Atala. Herritarren parte hartzea plangintzaren formulazioan, tramitazioan eta onarpenean). 

• Euskadiko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Nagusia, otsailaren 27koa. 

 

Estatu mailan 

• 27/2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumen gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta 

auzitegietara joateko eskubideak arautzen dituena. 

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 

• Iraunkortasun prozesuen emaitzen komunikazioa hobetu eta egungoei eutsi. 

• Sentsibilizazio kanpainek parte hartzaile kopuru handiagoa erakartzeko ekimenak aztertu 

• Herritarrek Tokiko Agenda 21en 2. Ekintza Plana prestatzeko prozesuan parte hartzeko mekanismoak 

erraztu 

• Tokiko Agenda 21en 2. Ekintza Plana onartu eta gero, herritarrek planaren gaineko jarraipena egin ahal 

izateko beharrezkoak diren mekanismoak bideratu.  

• Irun 21 Kontseilua biziberritu 

• Parte hartzeko dauden organoak egituratu, zeharkakotasuna bultzatzeko eta Tokiko Agenda 21en helburu 

iraunkorrak iritsi ahal izateko. 

• Udalerriko elkarte ehuna sustatu (pizgarri eta beste batzuen bidez bultzatuz). 

• “Eskolara Bidea” ekimena Irungo ikastetxe guztietara zabaldu, bideragarria baldin bada.  

• Eskolako Agenda 21 programari udal laguntza ematen jarraitu. 
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GAIKAKO ESPARRUA: BARNE KOORDINAZIOA ETA ZEHARKAKOTASUNA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

1. GOBERNU ERAK 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Barne 

koordinazioa 

eta 

komunikazioa 

Irungo Agenda 21en gaineko Jarraipen Batzordea du Irungo 

Udalak 2005. urteaz geroztik. Batzorde hori da udalerriko Tokiko 

Agenda 21 ezartzeko eta egokiro garatzeko organo arduraduna. Hala 

eta guztiz ere, batzorde hori ez zen I. Ekintza Planaren iraunaldian 

zehar bildu dokumentuaren gaineko jarraipen eraginkorra egiteko ez 

eta jardueren programari lotutako erabakiak hartzeko ere. Geroago, 

2012an, berriro ere jarri zen lanean Batzorde hori I. Ekintza Plana 

berrikusteko prozesua abian jarri zenean. Honenbestez, Batzordeak 

onartu egin zuen I. Ekintza Plana berrikusteko prozesua, Irungo 

iraunkortasunaren aldeko II. Ekintza Plana onartu ahal izateko.  

 

Era berean, bada Tokiko Agenda 21en Udal Batzorde tekniko bat, 

baina ez dago formalki osatuta, udal arloetako arduradunek osatua 

da. Batzorde hori 2013ko ekainean bildu zen lehenengoz Tokiko 

Agenda 21en I. Ekintza Planaren ebaluazioaren emaitzak ezagutzeko 

eta Irungo Tokiko Agenda 21en II. Ekintza Plana ekarriko duen 

berrikusteko prozesuaren berri izateko.  

 

Espazio bien presentzia positibotzat jotzen da, baina interesgarria 

litzateke Batzorde Teknikoa formalki antolatzea eta biei Tokiko 

Agenda 21 prozesuaren jarraipenerako urteko egutegia ematea. 

 

Gipuzkoako barne koordinaziorako mekanismo egonkorren 

presentziaren eta kalitatearen emaitzei dagokienez, agerian uzten 

dute  koordinazio tekniko orokorreko organoaren presentzia 

Tokiko Agenda 21 Gipuzkoako udalerrien gutxienez % 59an. 

Udalerrien % 24an ez da mekanismo bakar bat ere.  
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Iturria: Irungo Iraunkortasunerako Tokiko I. Ekintza Planaren Ebaluazio 

Txostena (2012)  

Tokiko Agenda 

21 kudeatzeko 

ereduaren 

ezarpena 

Irungo Iraunkortasunaren aldeko I. Ekintza Planak gutxi gorabehera 

modu bertsuan aintzat hartzen ditu hiru esparru nagusiak 

(ingurumena, gizartea eta ekonomia), baina egia da ingurumen 

izaerako ekintzen bolumena besteena baino handiagoa dela. Era 

berean ingurumen izaerakoak dira honako esparru hauetan jasotako 

ekintzak: lurraldea eta udal plangintza, baliabide naturalak, hiri 

ingurunearen kalitatea, mugikortasuna eta garraioa, bioaniztasuna eta 

paisaia eta Agenda 21en kudeaketa. 

 

156 ekintzek osatzen dute Irungo I. Tokiko Ekintza Plana, 

horietatik % 45ek izaera jarraitua dute, hots, urtero errepikatu eta ez 

dira amaitzen. Gipuzkoako udalerrietako ekintza planetako ekintzen 

batez bestekoa 191 da (2011ko datuak 15.000tik gora biztanle 

dituzten udalerri gipuzkoarretan), baina aldagai hori ez da planen 

kalitatearen adierazgarri. 

 

Batez ere tokiko administrazioa da ekintzak burura eramateko 

arduradun nagusia, baina ez dira gutxi eskualdeko erakundeei 

esleitutako ekintzak, ekonomiaren eta uraren eta hondakinen 

kudeaketari lotuak (Bidasoa Bizirikek eta udalerriko enpresa ehunak 

partekatzen dute lehenengoaren gaineko ardura, hurrengo biak 

Txingudiko Zerbitzuaken eskumenak diren artean).  

 

Bestalde, ekintzen garapena Planaren gaikako esparruaren arabera 

aztertuz, 2012. urte amaieran gauzatze maila handieneko ildo 

estrategikoa Lurzoruaren Kontsumoari lotutakoa dela ikus 

dezakegu (% 73), Ingurumenaren Kudeaketari eta Salgaien 

Garraioaren Inpaktuari lotutako esparruak garapen 

txikienekoak diren bitartean (biak % 38an gauzatuak). % 50 eta 

60 bitarteko gauzatze mailan daude gainerako gaikako esparruak.  

 

 

A21eko 
organu 

iraunkorra: 
Iraunkortasun 

Batzordea
17%

A21barneratze

n duen 

koordinazio 

teknikoko 

organua

59%

Ez dago

24%
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Iturria: Irungo Iraunkortasunerako Tokiko I. Ekintza Planaren Ebaluazio 

Txostena (2012)   

 

 

Iraunkortasunaren hiru esparru nagusien garapena modu 

bertsuan gauzatu dela esan dezakegu. 

 

Irungo Udalak 2010. urteaz geroztik parte hartu du Gipuzkoako Foru 

Aldundiak eskainitako Agenda 21en Ekintza Planen Jarraipen eta 

Ebaluazio Programan eta Eusko Jaurlaritzaren IHOBE elkarte publikoak 

koordinatutako Tokiko Iraunkortasunaren Adierazleen kalkuluan. 

Honenbestez, Udalak 3 aldiz (2010., 2011. eta 2012. urteetan) baliatu 

ditu Udalsarea 21en parte hartzen duten udalerriei eskainitako 

baliabideak (2007. urteaz geroztik da Irun aipatu Sareko kide) bere I. 

Ekintza Plana eraginkortasunez kudeatzeko garaian.  

 

Planaren ezarpenaren seigarren urterako (2007-2012) % 53an 

gauzatu da Irungo I. Ekintza Plana, Udalsarea 21era bildutako 

udalerrietako Ekintza Planei begira ezarririko helburu 

komunean bila zen kopurutik (% 70,5) dezente behera. Planaren 

gauzatze maila Gipuzkoako udalerrietako batez besteko balioarekin 

alderatuz epe berean (% 55,1), batez bestekotik apur bat 

beherago dagoela ikus daiteke. 

 

Bestalde, apala da gauzatzeko erritmoa helburuaren 

hazkundearekin alderatuta (% 7koa ebaluatutako azken urtean). 

Hala eta guztiz ere, 2012. urte amaierako eginda, amaituta edo oso 

aurreratuta zeuden I. Plana osatzen duten ekintzen % 74, eta abian 

zeuden ekintza guztien % 88.   

 

Handia da I. Plana ebaluatzeko prozesuan arlo eta erakundeen 

inplikazio maila, aipagarria da esku hartutako eragileen kopurua (15, 

Lurraldeko eta EAEko batez bestekoa baino apur bat gehiago). 

Emaitzen txostena ebaluatzen amaitu eta gero, ebaluazioan parte 
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hartzen duten udal eta eskualdeko eragile guztiei igortzen zaie aipatu 

dokumentua, eta emaitzak aurkezten dira batera. Eta hori oso 

positibotzat jotzen da udalerriko zeharkakotasuna ahalbidetzen 

duelako.  

 

Emaitzen azken txostena (2012) Udaleko teknikariei eta prozesuari 

lotutako eskualdeko erakundeetako ordezkariei aurkeztu zitzaien, 

Tokiko Agenda 21en ekintza planak prestatzeko eta ebaluatzeko 

programaren aurreko edizioetan egin zen bezala.  

 

Era berean, 2010. urteaz geroztik parte hartzen du Udalak 

Iraunkortasunaren Adierazleen kalkuluan. Azkenekoz 2013. urtean 

kalkulatutako azpi-adierazleen kopurua handia da (87 azpi-

adierazle) kontuan badugu EAEko Tokiko Iraunkortasun Txostenean 

(2010/2011) jasotako datuen arabera 2011. urtean Tokiko 

Iraunkortasunaren Adierazleak kalkulatzeko garaian parte hartu zuten 

EAEko udalerriek kalkulatutako azpi-adierazleen kopuruaren batez 

bestekoa 65ekoa izan zela.  

 

 
 

I. Tokiko Ekintza Planaren 1. ebaluazioaren emaitzen aurkezpena. Izadi 21 

 

 

Tokiko Agenda 21en prozesu hauek kudeatu ahal izateko eta jarraipen 

eraginkorra bideratzeko, Mugi 21 deitu aplikazio informatikoa dute 

Udalsarea 21eko udalerri kideek. Hiru atal nagusi ditu aplikazio horrek: 

Ekintza Plana ebaluatzeko da lehenengoa; garatu beharreko ekintzak 

programatzeko bigarrena; eta Tokiko Iraunkortasun Adierazleak 

kalkulatzeko hirugarrena.  

 

Irungo kasuan batez ere iraunkortasunaren adierazleak 

ebaluatzeko eta kalkulatzeko prozesura mugatzen da MUGI 21 

aplikazioa, ez da udal mailako jarduerak programatzeko tresna 

gisa erabiltzen. Honenbestez, Ekintza Planaren araberako jarduera 

zehatzak ez dira udal aurrekontuei lotuta egoten tresna honen bidez. 

Mugi 21 tresna, era berean, oso baliagarria izan da dokumentu hau 

(“Irungo Iraunkortasunaren Diagnostikoa”) idatzi ahal izateko, 

txostenak egiteko eta, besteak beste, Eskolako Agenda 21en parte 
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hartzen duten ikastetxeentzako material didaktikoa osatzeko 

informazioa biltzeko. 

 

Hobetu daiteke Tokiko Agenda 21i dagokion barne 

komunikazioa, ebaluazioaren emaitzak eta iraunkortasunaren 

adierazleak igortzera (e-mail bidez) eta ondoren aurkezpen bat egitera 

mugatzen baita. 

Baliabide 

teknikoak  

2010. urteaz geroztik Ingurumen eta Agenda 21en teknikari bat du 

Udalak. Besteak beste, Tokiko Agenda 21 prozesua koordinatzeaz 

eta jarraipena egiteaz arduratzen da. Lehen Hirigintza eta 

Ingurumen Arloko Ingurumen Teknikari bien bidez bideratzen zen 

Tokiko Agenda 21en prozesua. Agenda 21en Teknikariaren zeregina 

funtsezkoa da programa hau egokiro garatzeko eta haren gaineko 

jarraipena egiteko.  

 

Era berean, kanpoko aholkularitza zerbitzu bat izan du lagungarri 

Udalak 2008. urteaz geroztik udalerriko Tokiko Agenda 21en prozesua 

egokiro garatzeko ekintzak bideratzeko. 

 

Lidergo 

politikoa 

Udaleko Hirigintza eta Ingurumen Arloko arduradun teknikari eta 

politikari nagusiek partekatzen dituzte erabakiak Tokiko Agenda 21en 

kudeaketa eta jarraipen gaietan, baina Udal Gobernua da, azken 

buruan, garatu beharreko ekintzak erabakitzen dituena.  

 

Zeharkakotasuna eta bultzada politiko/teknikoa sustatzeko 

komenigarria litzateke, aldi berean, Tokiko Agenda 21 

prozesuaren kudeaketa eta jarraipena Agenda 21en Teknikarien 

Batzordearen eta Jarraipen Batzordearen ardura izatea. 

 

Udal 

kudeaketaren 

plangintza eta 

programazioa 

Ez dago Tokiko Agenda 21 prozesua planifikatzeko eta kudeatzeko 

prozedurarik. Ingurumen eta Baratze arloko Unitate Teknikoko 

arduradunek gero Hirigintza eta Ingurumen Arloko arduradun teknikari 

eta politikoekin partekatzen diren ekimenak sustatzen dituzte 

beharren arabera egiten diren bilkuretan.  

 

Honako hauek dira Udalak dituen plan estrategikoak eta 

zeharkakoak: Hiri Antolamendurako Plan Nagusia (behin-

behinean onarpen fasean dago hura berrikusteko dokumentua), 

Irun 2020 Estrategia (plan estrategikoa) eta Agenda 21en I. 

Ekintza Plana. Ez dago hiru planak koordinatzeko protokolorik, baina 

egia da HAPN berrikusteko dokumentuan aintzat hartu direla Irungo 

Tokiko Agenda 21en I. Ekintza Planean finkatutako irizpideak 

iraunkortasunari begira. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 
 

9. IE. INGURUMEN BEKTORE NAGUSIETAN ERAGINA MURRIZTU, BALIABIDE NATURALEN KONTSUMOA –URA, 

ENERGIA ETA ZORUA– ARRAZOIZKO BIHURTUZ. 

9.2. P. Eraikinetan, udal zerbitzuetan eta Udalak kontrataturiko enpresetan energia eraginkortasuna hobetu. 

9.5. P. Udal kudeaketan izaera eredugarria sartu. 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

• I. Ekintza Planean ez da gaikako esparru honi lotutako ekintzarik identifikatu. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• Udal Arloko Batzordeen araudia (1.996) 

• Udal Ingurumen Kontseiluaren araudi organikoa (2.000) 

• Gizarte Ongizateko Aholku Batzordearen araudia (2.007) 

• Hirigintza Plangintzako Aholku Batzordearen araudia (2.007) 

• Kulturako Aholku Batzordearen araudia (2.009) 

• Euskarako Aholku Batzordearen araudia (2.012) 

 

EAEn eta Gipuzkoa mailan:  

• Ez da erkidego edo lurralde mailako planik ez araudirik identifikatu esparru honi loturik. 

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena: 

• Udal arduradun teknikari eta politikariak eta eskualdeko erakundeetakoak 2. Ekintza Plana egiteko 

prozesuan inplikarazi. 

• 2. Ekintza Planak bilduko dituen ekintzen gauzatzeaz eta jarraipena egiteaz arduratuko diren arduradun 

teknikari eta politikariak definitu eta zehaztu. 

• Tokiko Agenda 21en Teknikarien Batzordea formalki osatu, etorkizuneko II. Ekintza Planaren gaineko 

jarraipena egin dezan.  

• Tokiko Agenda 21en Teknikarien Batzordearentzat eta Jarraipen Batzordearentzat jarraipen eta 

koordinazio lanak egiteko urteko bilkuren egutegia zehaztu.  

• Tokiko Agenda 21 ebaluatzeko eta jarraipena egiteko programetan (Ekintza Planaren ebaluazioa eta 
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Iraunkortasunaren Adierazleen ebaluazioa) parte hartzen jarraitu.  

• Planari lotutako ekintzen programaren eta udal aurrekontuen arteko koordinazioa hobetu. 

• Ekintza Planaren eta adierazleen kalkuluaren ebaluazioaren emaitzen berri ematen jarraitu. 

• Barneko parte hartzea eta herritarren parte hartzea sustatzeko mekanismoen koordinazioa ahalbidetu 2. 

Ekintza Plana prestatzeko eta haren gaineko jarraipena egiteko. 

• Tokiko administrazioko eta udalerriari zerbitzua ematen dioten eskualdeko erakundeetako langileen 

prestakuntza eta sentsibilizazioa inplementatu.  

• Tokiko Agenda 21en emaitzen eta prozesuaren barne komunikazioa hobetu 

Udalaz gaindiko eskumena 

• Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Udalsarea 21ek eskainitako Tokiko Agenda 21ak ebaluatzeko eta 

jarraipena egiteko programa hirugarren hiru hilekora aurreratu, jardueren egitarauaren eta udal 

aurrekontuen arteko koordinazioa hobetu ahal izateko. 
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2.4. GIZARTE ETA EKONOMIA 

GARAPENA 
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GAIKAKO ESPARRUA: BIZTANLEAK 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

9. BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA SOZIALA 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN ALDERDI NAGUSIAK BALORAZIOA 

Lurralde 

esparrua eta 

testuingurua 

 Donostialdea-Behe Bidasoa eremu funtzionalaren ekialdeko muturrean 

dago Irun, eta 400.000 inguru biztanle biltzen ditu eremu honek. Irunek 

61.179 biztanle zituen 2012an, lurraldearen guztizkoaren % 15 

gutxi gorabehera. 

 

Biztanleriaren dentsitatea 1.414,2 biztanlekoa da Km2–ko, 

eskualdekoa baino handiagoa (1.074,8 biztanle km2-ko) eta 

Gipuzkoako batez bestekoa baino lau aldiz handiagoa (354,9 biztanle 

km2-ko).  

 

Irun eta Hondarribiko udalerriek osatutako Behe Bidasoako partea da, 

eta eskualdeko guztizko biztanleriaren % 78,5 bizi da Irunen.  

 

Frantziako mugaldean egonik, komunikatzeko azpiegitura handi ugari 

biltzen dira udalerrian, Europaren eta iberiar penintsularen erdi 

mendebaldearen arteko burdinbide eta errepide bidezko lotura nagusiei 

egiten baitie leku.  

 

Irudia: Izadi 21 

 



 

Biztanleriaren 

bilakaera 

Irungo biztanleria etenik gabe hazi da 1900. urteaz geroztik

hartan 9.912 biztanle

zen, % 179an hazi 

du pixkana-pixkana, 53.334 biztanle zituen 1981ean eta 61.179 biztanle 

2012an. % 12,5eko hazkundea beraz, hazkunderik handiena 2006an 

izan zela, 60.331 biztanle

Iturria: EUSTAT, 

Egitura 

demografikoa 

Irunek bere inguruko industria garapen handiko gizarteen antzeko 

biztanleria piramidea ageri du, eta 

biztanleen % 32.

 

 

EENren 2011ko datuen arabera, biztanleen % 18k 65 urtetik gora ditu, 

Gipuzkoakoaren eta EAEren antzeko kopurua horrenbestez, % 19 inguru 

Emakumezkoak

Irungo biztanleria etenik gabe hazi da 1900. urteaz geroztik

hartan 9.912 biztanle zituen, baina 1960 eta 1980 bitartean azkar hazi 

zen, % 179an hazi zen biztanle-kopurua. Azken 30 urteetan gorantz egin 

pixkana, 53.334 biztanle zituen 1981ean eta 61.179 biztanle 

2012an. % 12,5eko hazkundea beraz, hazkunderik handiena 2006an 

izan zela, 60.331 biztanle-kopurura iritsita. 

Iturria: EUSTAT, Biztanleria lurraldeen arabera 

Irunek bere inguruko industria garapen handiko gizarteen antzeko 

biztanleria piramidea ageri du, eta 25 eta 45 urte artekoak dira 

biztanleen % 32. 

Iturria: 2011ko errolda. EEN 

EENren 2011ko datuen arabera, biztanleen % 18k 65 urtetik gora ditu, 

Gipuzkoakoaren eta EAEren antzeko kopurua horrenbestez, % 19 inguru 

Emakumezkoak Gizonezkoak 

 190 

Irungo biztanleria etenik gabe hazi da 1900. urteaz geroztik. Urte 

, baina 1960 eta 1980 bitartean azkar hazi 

kopurua. Azken 30 urteetan gorantz egin 

pixkana, 53.334 biztanle zituen 1981ean eta 61.179 biztanle 

2012an. % 12,5eko hazkundea beraz, hazkunderik handiena 2006an 

 

 

Irunek bere inguruko industria garapen handiko gizarteen antzeko 

25 eta 45 urte artekoak dira 

 

EENren 2011ko datuen arabera, biztanleen % 18k 65 urtetik gora ditu, 

Gipuzkoakoaren eta EAEren antzeko kopurua horrenbestez, % 19 inguru 

 

 



 191 

 

baitira horietan. 1991. urtean biztanleria multzo horrek berak 

guztizkoaren % 12 hartzen zuen, eta horrenbestez, garbi dago gizartea 

pixkanaka-pixkanaka zahartzen ari dela Irunen ere.  

 

65 urtetik gorako biztanle multzo honetan eta bizi itxaropena handiagoa 

dela kontuan izanik, emakumeak % 59 dira 2011ko datuen arabera. 

 

20 urtetik beherako biztanleriak ere Gipuzkoakoen eta EAEkoen antzeko 

kopuruak ageri ditu, % 18 inguru kasu guztietan, 2011ko erroldaren 

arabera. Kopuru horrek nabarmen behera egin du azken 30 urteetan, 

1991. urtean % 27koa baitzen ehunekoa.  

 

Joera egiaz kezkagarria adierazten dute datu horiek, eta ez bada 

zuzentzen, biztanleria zaharra izango dugu pixkanaka-pixkanaka, 

belaunaldi aldaketarik gabe. 

Mugimendu 

naturala eta 

migraziozkoa 

EUSTATen datuen arabera, azken 9 urteetan jaiotzen kopurua 

etenik gabe hazi da. Batez beste 10 ume sortzen dira 1.000 biztanleko 

eta urteko, 2003. urtean izan zen jaiotza-tasarik handiena 11,58 ume 

mila biztanleko, hots, 672 ume jaio ziren. Eta 2012an jaiotza-tasa 

9,61ekoa izan zen mila biztanleko, hots, 587 ume jaio ziren. 
 

Aztertutako 9 urte horietan izandako heriotza-kopuruari dagokionez, beti 

izan da jaiotza-kopurua baino apalagoa, eta horrek hazkunde 

begetatiboaren tasa positiboa izatea dakar. 2007an iritsi zen tasarik 

handiena, 3,16 hildako mila biztanleko. 
 

URTEA 
JAIOTZA-TASA 

GORDINA  (‰) 

HAZKUNDE 

BEGETATIBOAREN 

TASA (‰) 

2002 9,20 0,83 

2003 11,58 3,04 

2004 10,74 2,53 

2005 11,02 2,94 

2006 10,79 2,27 

2007 10,75 3,16 

2008 10,72 2,68 

2009 10,52 1,31 

2010 9,97 1,57 

2011 10,02 1,70 

2012 9,61 --- 
 

Iturria: Geuk prestatua EUSTATek emaniko datuetatik abiatuta  

 

Atzerriko biztanle etorkinen saldoak etengabean gora egin du 

2003. urteaz geroztik, % 2,92koa zen orduan, eta % 8,49koa izan da 

2012an, Gipuzkoakoa (% 6,47) eta EAEkoa (% 6,92) baino handiagoa 

horrenbestez. 
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Aldi berean, kanpoko migrazioaren saldoak (helmuga edo jatorria 

EAEn duen udalerrian eta urte beteko epean metatutako immigrazioaren 

eta kanpoko migrazioaren arteko aldea) beti erakutsi ditu tasa 

positiboak. 2003an ‰-ko 5,88koa zen, baina 2012an ‰-ko 7,65ekoa, 

betiere Gipuzkoakoa (‰-ko 6,47koa) eta EAEkoa (‰-ko 6,92koa) 

baino handiagoa. 
 

URTEA 
ATZERRIKO BIZTANLE 

ETORKINAK  (%) 
KANPOKO MIGRAZIO 

SALDOA (‰)  

2003 2,92 5,88 

2004 3,71 5 

2005 4,31 8,07 

2006 5,36 8,34 

2007 5,98 7,01 

2008 7,19 8,62 

2009 7,87 7,10 

2010 8,06 8,36 

2011 8,22 6,58 

2012 8,49 7,65 

 

Iturria: Geuk prestatua EUSTATek eta UDALMAPek emaniko datuetatik abiatuta  

Biztanleriaren 

lurralde 

banaketa 

Hirigunean biltzen da biztanleriaren % 98, eta Lapitze, Anaka eta 

Artia dira biztanleria kopuru handiena duten auzoak, biztanleen % 33, 

hain zuzen ere. Era berean, Alde Zaharrean, Pinudin eta San Migelen 

biltzen da dentsitate handiena. 

 

Hortaz, oso-oso gutxi dira urruneko auzoetan eta baserrietan bizi 

direnak, guztizko biztanleen % 2 baino ez. 

 

   



 193 

 

LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 
 
2. IE. ELKARTASUNEZKO BIZI KALITATEAREN ETA IRUNDARREN ONGIZATEA SUSTATU. 

 
2.1. P. Etorkinak Irunen gizarteratzeko programa (Irungo Udalaren Immigrazio Planari lotua). 

2.2. P. Ezintasunak dituzten pertsonak gizarteratzeko programa. 

2.3. P. Gazteak gizarteratzeko eta integratzeko programa. 

2.5. P. Familia, lana eta norberaren bizitza bateratzeko programa. 

2.6. P. Irundarren zahartze aktiboa bermatzeko programa. 

2.7. P. Etxebizitza izaten laguntzeko programa. 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

• I. Ekintza Planean ez da gaikako esparru honi lotutako lehentasun handiko ekintzarik identifikatu. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• HAPN, Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusia, behin-behinean onartua (2014ko martxoa) 

• Gizalegezko jokaeraren inguruko Udal Ordenantza, bide publikoaren erabilera, okupazioa eta garbiketa 

arautzen dituena (2011) 

 

EAEn 

• Euskadiko Lurralde Antolamendurako Gidalerroak. 2012ko Otsailaren 24ko Agindua. Hasierako onarpena.  

• Donostialdea-Behe Bidasoako Lurraldearen Zatiko Plana. 2010eko Uztailaren 16ko Agindua. Hasierako 

onarpena. 

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 
Gainerako gaikako fitxetan jasota daude herritarrekin lotutako lehentasunezko esparruak (etxebizitza, 
gizarte ongizatea,...) 
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GAIKAKO ESPARRUA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA LAN MERKATUA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA 
 
9. BERDINATASUNA ETA GIZARTE JUSTIZIA 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

EKONOMIA JARDUERAREN EGITURA ETA MAILA 

Eredu 

ekonomikoa 

EUSTATen azken datuen arabera, 2012an 21.140 lagun ari ziren 

lanean 5.880 establezimendutan. 2008. urtetik aurrera, bi datu 

horiek behera egin dute, lehenengoa % 16,5 jaitsi baita eta bigarrena, 

berriz, % 19.  

 
Iturria: Geuk prestatua EUSTATek emaniko datuetatik abiatuta  

 

Establezimendu bakoitzeko 3,5 langileko kopurua egonkor mantendu da 

azken bost urteetan. Kopuru hori Gipuzkoakoa baino nabarmen txikiagoa 

da, 2008an tasa 4,34koa izan baitzen eta 2012an establezimendu 

bakoitzeko 4,6koa izan baitzen. 

 

Irungo udalerriko enpresa ehunean % 17 hartzen du 

eraikuntzak, % 6 industria establezimenduek eta % 76 zerbitzuei 

emandako establezimenduek, azken hauek gisa honetan banaturik: 

dendak (% 27), garraioa (% 11), ostalaritza (% 6), jarduera 
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profesionalak eta lagungarriak (% 12), Herri Administrazioa, hezkuntza 

eta osasuna (% 7) eta beste zerbitzu batzuk (%14). 

Zerbitzuen sektoreak eramaten du Irungo establezimenduen 

zatirik handiena, gaur egun (2012) guztizkoaren % 76 hartzen 

baitu, 4.474 establezimendurekin. Zifra absolututan behera egin badu 

ere, handitu egin da 2008. urtetik aurrera, % 73koa baitzen orduan. 

Gipuzkoakoaren antzekoa da joera, 2008an guztizko 

establezimenduetatik % 73 hartzen baitzuen eta 2012an % 76. 

 

Jarduera sektoreen arabera, establezimenduen kopuruaren gutxitzea 

nabarmenagoa gertatu da eraikuntzan, 2008tik 2012ra % 28an murriztu 

baita. Zerbitzu eta industria sektoreetan ere kopuruak behera egin badu 

ere, askoz ere modu arinagoan egin du behera epe berdinean, % 10,5 

eta % 10,8, hurrenez hurren. 

 

Enpresen sorkuntzan izandako bilakaerak balio negatiboak ditu azken 4 

urteetan, eta -2,77 (2009), -8,45 (2010), -6,77 (2011) eta -4,42koa 

izan da 1.000 biztanleko establezimenduen saldo garbia. 

 

 

Iturria: Geuk prestatua EUSTATek emaniko datuetatik abiatuta  
 

 

Gaur egungo mundu mailako egoera ekonomikoa aintzat hartuta, 

seguru asko epe laburrera murrizten joango dira 

establezimenduen kopurua nahiz langileen kopurua, azken lau 

urteetako joerari segida emanez. 

 

Egungo ekonomiaren egoerak ekarri du nazioartekotzeaz gainera 

berrikuntza izatea sektoreen erronka (sormen-industria, enpresen arteko 

lankidetza sustatzea, negozio aukera berriak...) 
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Ekonomia 

jardueraren 

maila 

orokorra 

2008. urtean, Irungo BPG per cápita 26.291 €-koa zen, hauxe da, 

Gipuzkoakoa baino % 17,7 gutxiago (31.951 €). BPGaren urteko 

metatze-hazkundearen tasak, azken bost urteetan, % 5,19ko hazkundea 

izan du, eta Gipuzkoakoa baino % 36 txikiagoa da (% 8,11). 
 

Garrantzitsua da erreferentziatzat hartzea jarduera ekonomikoko sektore 

bakoitzaren ekarpena B.E.G.. terminoetan (egindako erosketa eta 

salmenten arteko aldea). Honenbestez, 2008ko datuen arabera, 

ekonomia jardueraren guztizkoan oso-oso pisu txikia zuen 

nekazaritzaren eta arrantzaren sektoreak, % 0,21 baino ez, Gipuzkoakoa 

baino txikiagoa (% 0,60). Eraikuntzaren sektoreak ere eragin txikia du 

gurean, % 6,39 hartzen du, Gipuzkoakoak baino pixka bat gutxiago (% 

7,61).  
 

Esan beharra dago Irunen beti izan duela pisu handia bere 

ekonomia jardueran zerbitzuaren sektoreak, eta joera horrek eutsi 

egiten diola baita gaur egun ere. Guztizkoaren % 71,82 hartzen du, 

Gipuzkoan baino askoz ere gehiago (% 59,77). Aitzitik, bestela gertatzen 

da industriaren sektorearekin, % 21,58 baizik ez du hartzen Irunen, 

industriak indar handia duen Gipuzkoa bezalako lurraldean sektore 

honek % 32,03 hartzen duen bitartean. 

 

Iturria: Geuk prestatua EUSTATek emaniko datuetatik abiatuta  
 

2000. urteaz geroztik, sektore bakoitzak B.E.G.-i egiten dion ekarpenak 

ez du halako aldaketarik ezagutu, antzeko zifrei eutsi zaie azkeneko 8 

urteetan.  

 

Familien 

ekonomia-

ongizatearen 

maila 

EUSTATen azken datuen arabera, 2009. urtekoak horiek, 17.546 €-

koa zen guztizko errenta pertsonala, eta % 59,5 gora egin zuen 

2001. urteaz geroztik, urte hartan 11.001 €-koa izan baitzen. Errenta 

pertsonala 2001. urtean 9.517 €-koa izatetik 15.256 €-koa izatera pasa 

zen 2009. urtean. 
 

Urteko errenta pertsonalaren batez besteko metatze-hazkundea % 

5,89koa eta % 5,88koa izan zen, hurrenez hurren, 1997-2001 era 2001-

2003 epeetan. 
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Lanetik etorritako errenta pertsonalaren ehunekoa (guztizko errenta 

pertsonalaren %) 4,7 puntu jaitsi da 2001. urtetik, orduan % 66,71koa 

baitzen, 2009. urtekoa % 61,98koa izan zen artean. 

 

LEHEN SEKTOREA 

Bizitasuna eta 

errendimendu 

ekonomikoa 

Irunen oso urria da lehenengo sektorearen jarduera (Balio Erantsi 

Gordinaren % 0,21) 2008an eta Gipuzkoakoaren % 50era ere ez da 

iristen (% 0,60). Nolanahi ere, egonkor mantendu da 2000. urtetik, 

orduan % 0,20koa izan baitzen. 

 

Hortaz ulergarria da sektore honetan sortutako enpleguak oso zifra 

apalak izatea. 2010ean % 0,39 hartzen zuen, ehuneko txikiena 2001. 

urteaz geroztik, orduan % 1,05ekoa izan baitzen. 

 

Sektore honetako langabeen zifrek % 12,8ko hazkundea islatzen dute, 

2012ko 1. hiru hilekoan lana eskatzen zutenak 39 baldin baziren 2013ko 

1. hiru hilekoan 44 izan baitziren, LANBIDEk emandako datuen arabera.  

 

BIGARREN SEKTOREA 

Sektorearen 

egitura 

EUSTATen 2012ko datuen arabera, 1.253 establezimendu daude 

bigarren sektorean, hauxe da, guztizkoaren % 23 eta 5.517 lagun 

ari dira horretan lanean, biztanleria okupatuaren % 26 horrenbestez 

Irunen. 2008. urtean 1.936 establezimendu zeuden sektorean, eta 

horrenbestez, beren jarduera bertan behera utzi dute 583 enpresak, eta 

horren arabera % 30eko jaitsiera izan du. 

 

Establezimenduen batez besteko tamaina 10,83 langilekoa izan da 2012. 

urtean eta kopuru egonkorretan mantendu da 2003. urteaz geroztik, 

orduan 10,54koa izan baitzen. 

 

Irunen oso atomizatuta dago sektore hau, eta funtsean enpresa txiki eta 

ertainek osatua da.  
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Gaur egun eskualdean 4 dira 250 langile baino gehiago biltzen 

dituzten enpresak. 

 

Mondragon Unibertsitatearekin batera egindako diagnostikoaren arabera, 

eskualde mailako ekonomiarentzat ez dago enpresa eragilerik, baina 

bada eskualdean berrikuntzaren eragile izan litekeen elektronika-

sektorea, beste sektoreetako enpresen produktuen balioa emendatu 

dezakeelako, haien kalitatea bermatu dezakeelako (akatsak murriztuta) 

eta, prozesuak automatizaturik, ekoizpen kostuak murriztu ditzakeelako. 

Bizitasuna eta 

errendimendu 

ekonomikoa 

Balio Erantsi Gordinaren % 28 hartzen du sektoreak (2008. urtea), eta 

Irungo ekonomian eragina galtzeko bidea ageri du joerak, 2000. urtetik 

(orduan % 29,3koa izan zen haren ekarpena) 1,3 puntu jaitsi baita.  

 

Sektorean sortutako enplegua guztizkoaren % 32,89koa izan zen 

2001. urtean eta data horretatik aurrera pixkanaka-pixkanaka behera 

egin du, 2012. urtean % 26 izatera iritsi arte. 

 

Datu horiek agerian uzten dute sektore honek eragina galdu duela hiriko 

jarduera ekonomikoan. 

 

Sektorearen langabezia tasek % 4ko hazkundea islatzen dute 2012ko 1. 

hiru hilekoaren (1.234 enplegu eskatzaile ziren) eta 2013ko 1. hiru 

hilekoaren (1.284 enplegu eskatzaile ziren) arteko epean.  

 

ZERBITZUEN SEKTOREA 

Sektorearen 

egitura 

Zerbitzuen sektoreak hartzen du Irungo establezimenduen 

guztizkoaren zatirik handiena, guztizkoaren % 77 hain zuzen ere, 

4.527 enpresa kontabilizatu ziren 2012an eta 15.623 laguni ematen dio 

lana (biztanleria okupatuaren % 74 hartzen du). 2008. urtean 5.280 

establezimendu biltzen zituen sektoreak, eta beraz, 753 enpresa 

gutxiago daude, hau da, % 14,3 egin du behera establezimenduen 

kopuruak, baina lanean ari ziren biztanleen % 66ri ematen zien lana.  
 

Sektorean eragin handiena duen jarduera adarra Merkataritza, Garraioa 

eta Ostalaritza da, adar horretan biltzen baitira establezimenduen % 44 

eta sortzen dituen enpleguen % 45 (2012ko datuak). 
 

Irunen beti izan da indar handikoa txikizkako merkataritza bere 

adar guztietan, besteak beste hiria mugaldean dagoelako. 2012an 975 

establezimendu zeuzkan, horietatik % 30 jan-edatekoak eta tabakoa 

saltzeari emanak. Ondotik dator, establezimenduen % 22rekin, 

Ehungintza, Joskintza, Oskigintza eta Larrugintza jarduera. 
 

Handizkako merkataritzak 383 establezimendu ditu 2012an, 

nekazaritzarako lehengaien, jan-edateko produktuen eta tabakoaren 

merkataritzaren guztizkoaren % 43 hartzen du. 
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Azalera handiko merkataritza gune bi ditu Irunek. Mendibil Merkataritza 

gunea da bata, hiriaren erdialdean, 31.016 m2-ko guztizko azalerarekin, 

merkataritza jarduera ezberdinei leku eginez. Txingudi Merkataritza 

gunea da bestea, Araso aldean dago (Irungo Katean), eta 40.000 m2-ko 

azalera du. 2012an 4 milioi bisitari baino gehiago izan zituzten bi 

merkataritza gune horiek. 

Bizitasuna eta 

errendimendu 

ekonomikoa 

Udal Azokan (Merkairun), Mendibil Merkataritza gunean eta beste 

batzuetan ez ezik eskualdeko hiriko merkataritzaren aniztasunean ere 

oinarritzen da erreferentziazko merkataritzaren eskaintza. 
 

Beste udalerriekin dituen merkataritza fluxuei dagokienez, aipagarri dira 

Hondarribia (% 33), Frantzia (% 33), Donostia (% 11,5) eta Nafarroa 

(% 4). 
 

Zerbitzuen sektorearen Balio Erantsi Gordinak (2008. urtean), % 71,82 

hartzen zuen Irungo ekonomian. Bilakaera positiboa izan du, 2000. 

urteaz geroztik pixka bat gora egin baitu, ekarpena % 70,50ekoa izanik 

orduan, 1,3 puntu positibo horrenbestez. 
 

Jarduera honek enpleguaren % 73 sortzen zuen 2012an, eta hortaz 

nabarmen handitu da 2000. urteaz geroztik, enpleguaren % 66,05 

sortzen baitzuen orduan. 
 

B.E.G.-aren eta sektorean sortutako enplegu datuen arabera, zerbitzuen 

sektoreak gero eta eragin handiagoa du Irungo ekonomia jardueran, 

bigarren sektorearen kaltetan. 
 

2013ko 1. hiru hilekoan erregistraturiko langabezia kopuruan 

3.863 lagun kontatu ziren, 2012ko hiru hileko berean 

erregistraturiko kopuruak baino gehiago horrenbestez (% 

+10,4), orduan 3.500 enplegu eskatzaile baitzeuden sektorean. 
 

Indarrean dagoen azken MBPBaren esparruan garatutako jardueren 

artean, merkataritza hirigintzari dagokionez, honako hauek dira 

aipagarrienak: 

1. Hiriaren erdialdeko espazioan sendotu egin da erosketak egiteko 

ibilbidea 

2. Berriro urbanizatu eta birmoldatu dira udalerriko kale eta plaza 

batzuk 

3. Diseinu modernoa eta berritzailea duten seinaleak instalatu dira  

4. Argi-kutsadura apaleko eta energia eraginkortasun handiko argiak 

berritu dira irizpide estetikoak aplikaturik 

5. Berriro ere antolatu eta egokitu dira hiriko merkataritza guneak, 

ibilbideak eta sarbideak. 
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6. Burdinbide espazioa antolatu eta integratu da 

7. Garraio publikoari lotutako jarduerak egin dira erosketekin 

uztarturik 

8. Erosketekin lotutako aparkalekuen inguruko esku hartzeak 

eraman dira burura 

Berriki jarri da indarrean III. MBPB (Merkataritza Biziberritzeko Plan 

Berezia). 

TURISMO ETA OSTALARITZA SEKTOREA 

Turismo 

azpiegitura 

2012an Irunek turistak ostatatzeko 15,6 plaza zeuzkan 1.000 

biztanleko, 2005ean baino pixka bat gehiago, orduan 14,74 plaza 

baitzeuzkan 1.000 biztanleko. 

 

Ostalaritza establezimenduen kopuruari dagokionez, 6,18 

establezimendu zeuden 2010ean 1.000 biztanleko, eta beraz, antzeko 

kopuruari eutsi zaio 2005. urteaz geroztik, 6,08 establezimendu 

baitzituen orduan 1.000 biztanleko. 

 

Hotelen eta ostatatzeko plazen banaketa 2012an. 
 

Establezimendua
k 

Establezimendu kop. 
 Plaza 
kop. 

HOTELAK 
OSTATUAK 
NEKAZALTURISMO
AK 
LANDETXEAK 
APARTAMENTUAK 
KANPINAK 
ATERPEAK 

6 
7 
2 
3 
0 
0 
2 

622 
196 
18 
32 
0 
0 
86 

GUZTIRA 20 954 

Iturria: geuk egina Bidasoa Bizirikek emandako datuetatik abiaturik 

 

2012an eta eskualde mailan kontabilizatutako bezeroen jatorriari 

dagokionez, Estatuko beste lurraldeetakoak dira turisten % 68 eta 

atzerriko herrialdeetakoak % 32. 

 

Jatetxeak eta ostalaritza establezimenduak 2012an 
 

Establezimendua
k 

Establezimendu kop. % 

Tabernak 
Kafetegiak 
Jatetxeak 

271 
25 
78 

72,46 
6,68 
20,86 

GUZTIRA 374 100 

Iturria: geuk egina Bidasoa Bizirikek emandako datuetatik abiaturik 
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Turismo jardueraren sustapenak eskualde mailako izaera agerikoa du. 

Bidasoa Bizirikek eramaten du burura lan hori, turistei informazioa 

emateko hiru bulego ditu, Hondarribian bi (Turismo Sailaren egoitza da 

haietako bat) eta Irunen bat. 

Turismo 

baliabideak 

eta 

erakargarriak 

Irunek turismo erakargarri asko ditu eta azken hamarkada 

hauetan dibertsifikatzen joan dira. Gaur egun baliabide eskaintza 

handia du eta esan daiteke hazteko gaitasun handia duela sektore 

honek.  

 

Gaur egun honako hauetan egiten da batik bat turismo eskaintza: 

• Azoka eta Kongresuen turismoa. FICOBArekin Gipuzkoako 

Erakustazoka gisa. 2012. urtean 115 ekitaldi egin ziren bertan 

eta 113.579 bisitari izan zituen. Emandako ostatu-gauak, 

berriz, 9.300 inguru izan ziren. 

• Natur turismoa. Balio handiko aktiboak daude arlo honetan, 

Plaiaundiko Parke Ekologikoa eta Aiako Harria Parke Naturala, 

besteak beste. 

• Kultur turismoa. Besteak beste, aipatzekoak dira Santiago 

Bidea hiritik pasatzean, Irun erromatarren garaiko finkamendu 

gisa Oiasso hiriaren inguruan (Erromanizazioaren Museoa, 

Santa Elena ermita eta abar), eta beste hainbat, erlijio-

arkitektura-historia mailan interesa dutenak, esate baterako, 

Junkal eliza, San Martzial, Arbelaitz Jauregia, Urdanibia 

Jauregia, Irugurutzetako labeak eta abar. 

 

Eskualde mailan turismo jarduera osatzen du Hondarribiak egiten duen 

kalitatezko eskaintzak, eguzkia eta hondartza ez ezik turismoa naturan 

egiteko aukera eskaintzen baitu (Jaizkibel, Jaitzubiako padurak,...) 

 

Hona hemen baliabide turistikoei balio handiagoa emateko ekintzak: 

• Jatetxeen alorrean: "Saborea Irun-Irun Dastatu" www. 

saboreairundastatu. com. Klub gastronomiko bat sortu da eta 

gaikako afariak eskaintzen dira. 

• MICE azterlana egin da  

• Bisita gidatuak (OLA sagardotegira) 

• “Sens Irun” bisitak 

• Birgaitu egin da Santiago zubi ondoko aduanako eraikin 

zaharra Eurovelo Interpretatzeko Zentro berriari leku egiteko 

Irunen. 

• Meategietako labeak birgaitu dira. 
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Turisten 

profila 

Hoteletan ostatu hartzen duten bezeroen jatorriari dagokionean 

(eskualde mailan kontatua 2012. urtean), % 68 Estatuko gainerako 

lurraldetakoak dira eta % 32, berriz, herrialde atzerritarretakoak. 

 

Pertsona helduak izan ohi dira, nazioko beste lurraldeetatik etortzen 

dira, batez ere Katalunia, Nafarroa, Madril eta Aragoitik. 

 

Produktuen 

egituraketa, 

sustapena eta 

merkaturatzea 

Turismo produktuen egituraketari dagokionez, honako esparru hauetan 

banatu daiteke hura: 

• GAIKAKO TURISMOA (bere 5 azpi-esparruekin: Ondare 

turismoa, Kirol turismoa, Turismoa naturan, Turismo 

espezializatua, Familia turismoa eta merkataritza turismoa)  

• TURISMO PROFESIONALA 

• TURISMO GASTRONOMIKOA 

 

Azken urteetan turismoa sustatzeko xedean burutu diren kanpaina eta 

ekintzei dagokienez, honako hauek dira aipagarri: 

• Azoka, karpa eta aurkezpenetan egon da 

• Bidasoa-Turismoren web orria eta ekintzak mugaz gaindiko 

partzuergoarekin batean 

• www.visithondarribiairun.com web orria sortu da 

• Euskarriak paperean: eskualdeko ostatuei buruzko eskuko 

orriak, gastronomiari buruzkoak (Saborea Irun-Irun Dastatu, 

….), etab. 

• “3 hiri, helmuga 1” txartela: Kultura txartela (Bidasoa pass) 

• Saborea Irun-Irun Dastatu: www.saboreairundastatu.com 

• Irun Sense 

 

Turismo helmugen kalitatea hobetzeko proiektu integrala da Bidasoa 

Biziriken Turismo Sailak sustatutako Jardunbide Egokien agiria. 

Turismo enpresen barne kudeaketa hobetzea bila du, batik bat bezeroen 

asetasunarekin lotutako prozesuetan. Era berean, prestakuntza plan 

baten bidez, Giza Baliabideen kualifikazioa emendatzea bila du, 

helmugako beste establezimenduen eskarmentuarekin ikaskuntza 

sustatzea, eta enpresa etengabe hobetzeko laguntza teknikoa jasotzea. 

Hori guzti hori Kalitatezko Turismoarekiko Konpromisoaren bereizgarria 

lortzeko. 
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ENPLEGUA ETA LAN MERKATUA 

Biztanleria 

aktiboa 

2010ean 28.826 lagunek osatutako biztanleria aktiboa zuen 

Irunek, lan egiteko adinean egonik (16 eta 65 urte bitartean) lanean ari 

ziren edo lana bilatzen ari ziren pertsonen % 47,72ko jarduera-tasa 

zuen beraz. 2001eko tasa baino txikiagoa zen hortaz (% 48,41ekoa zen 

orduan), baita 2006koa baino txikiagoa ere (% 48,76). Irungo datua 

Gipuzkoako eta EAEko jarduera-tasen antzekoa da (% 47,94 eta % 

47,74 hurrenez hurren).  

 

Generoari dagokionez, % 41,65 emakumeak dira eta % 54,08 

gizonak. 2001. urteaz geroztik gizonen tasak 5 puntutan behera egin 

duela ikus daiteke (% 59,28koa zen orduan), emakumeenak 4 puntutan 

gora egin duen artean (% 38,06koa zen orduan). 

 

Biztanleria 

okupatua 

2010. urteari eta okupazio-tasari (lanean ari den biztanleriaren %koa 16 

eta 65 urte bitarteko biztanleriaren guztizkoarekiko) dagozkion 

EUSTATen azken datuen arabera % 66,8koa da tasa hori, 5,4 puntutan 

emendatu da 2001. urteaz geroztik (% 61,36koa zen orduan). 2010. 

urtean Gipuzkoako tasa Irungoa baino pixka bat handiagoa zen (% 

67,4). 

Biztanleria aktiboaren joera berari eutsiz, emakumeak % 60 ziren 

2010ean, 13 puntu gehiago, 2001ean % 46,71 baitziren. Gizonak % 

73,2 ziren 2010ean, 2,5 puntu gutxiago, 2001ean % 75,71 baitziren. 

 

Gazteen (16 eta 24 urte bitartekoak) okupazio-tasa % 34,30ekoa zen 

2006an, 2,8 puntu gehiago, % 31,50ekoa baitzen 2001ean.  

 

2010ean eta udalerrian % 38,69koa zen Gizarte Segurantzan 

afiliatutakoen tasa, 2003ko tasaren antzekoa oso, % 39,08koa izan 

baitzen orduan. 2003tik aurrera tasa horrek pixkana-pixkana gora egin 

zuen 2007an % 42,90eko tasa iritsi arte. Orduz geroztik etenik gabe 

egin du behera arestian adierazitako 2010eko tasara iristeko. Gipuzkoan 

eta epe horretan izan diren zifretatik oso urrutira daude Irungoak. 
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina UDALMAPen datuetatik abiaturik 
 
 

Udalerriko egoiliarren afiliazio-tasari dagokionez, % 43koa izan 

zen 2010ean (hau da, Irungo biztanleriaren % 43 zegoen urte hartan 

Gizarte Segurantzan afiliaturik), eta beraz, 2 puntutan egin du behera 

tasa horrek 2009ko tasarekin (% 45) alderatuz gero. 

Langabezia LANBIDEren datuen arabera, 2012ko 4. hiru hilekoan enplegu bila 

ari ziren langabeak 5.229 ziren, biztanleria aktiboaren % 17,1 

hain zuzen. 2001eko hiru hileko berdinean % 10,6 ziren. 2003an eta 

2004an baizik ez zen zifra hori % 10etik jaitsi (% 8,7 eta % 8,6 

hurrenez hurren). Gipuzkoako datuak beti izan dira hobeak adierazitako 

epean, 2009ra arte beti izan baita % 10ekoa baino txikiagoa. 2012ko 4. 

hiru hilekoan, berriz, % 13,6koa izan da tasa. Egoera horrelakoa izateko 

faktore garrantzitsua da Irungo industriaren tasa Gipuzkoakoa baino 

txikiagoa izatea, sektore honek errazago eusten baitio enpleguari 

zerbitzuen sektoreak baino, azken honetan azkarrago islatzen baitira 

ekonomiaren egoeran gertatzen diren aldaketak oro. 

 

Enplegu eskatzaile gisa erregistratutako 45 urtetik gorako biztanleak 

2.149 ziren 2012ko 4. hiru hilekoan, hots enplegu eskatzaileen % 41. 

 

Epe horretan bertan 2.827 ziren erregistratutako emakume langabeak, 

guztizkoaren % 54. % 67koa zen 2001ean ehuneko hori. Gizonei 

dagokienez, 2012an 2.402 lagun zeuden langabezian erregistraturik, 

guztizkoaren % 46. % 33koa zen 2001ean ehuneko hori. 

 

Beste lurraldeetan ere gertatzen den aldaketa nabari da beraz, azken 

10 urteetan behera egin baitu emakume langabeen ehunekoak 

eta proportzio bertsuan egin baitu gora gizonenak. Hala eta guztiz 
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ere, langabeziak eragin handiagoa izaten jarraitzen du emakumeengan 

gizonengan baino. 
 

 
Iturria: Izadi 21 enpresak egina LANBIDEren datuetatik abiaturik 

Kontratazioa SPEEren (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa) datuen arabera, 2012an 

13.825 kontratu egin ziren, horietatik 1.151 baizik ez mugagabeak, 

guztizkoaren % 8,33. 2009ko datuekin alderatuta, kontratuen kopuruak 

antzeko zifra absolutuak erakusten dituela ikusten dugu, orduan 13.867 

kontratu egin baitziren eta horietatik 1.274 baizik ez baitziren 

mugagabeak izan, guztikoaren % 9,18. Kopuru horiek kontuan harturik, 

enpleguaren egonkortasunik eza oso handia dela esan behar dugu, eta 

egoera hori okerrera egiten ari dela denboren joanean. 

 

Kontratuen errotazio-indizea (urteko kontratu-kopurua/urte horretan 

kontratua izenpetu duten pertsonen kopurua) 2,73koa izan zen 2010ean 

(3,04koa Gipuzkoan), 2,57koa eta 2,55koa hurrenez hurren, 2005ean. 

Datu horiek berretsi egiten dute aurrez hautemandakoa; gero eta 

kontratu mugagabe gutxiago egiten dira, gero eta nabariagoa da 

enpleguaren egonkortasunik eza. Egoera honek eragin handiagoa du 

emakumeen artean, 2,88koa baitzen indizea 2010ean (3,41ekoa 

Gipuzkoan). 
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina UDALMAPen datuetatik abiaturik 

Laneko 

mugikortasun

a, 

autokontentzi

oa eta 

buruaskitasun

a 

Hona hemen Irungo industrialdeak, okupazioari eta enpleguari 

dagokienez: 

• Gabiriako industrialdea: 55 enpresa eta 539 enplegu 

• Oihantzabaleta: 6 enpresa eta 273 enplegu 

• Arretxe Ugalde, 49 enpresa eta 721 langile 

• Araso, 9 enpresa eta 212 enplegu 

 

Enplegu eta 

prestakuntza 

politikak 

Irun eta Hondarribiko Udalen ekimenari jarraiki 1992an Bidasoa Bizirik 

elkarte publikoa sortu zenetik, elkarte honek, besteak beste, lan 

garrantzitsua egin du tokiko ekonomia eta enpleguen sorkuntza 

bultzatzeko eta sustatzeko. Horietan guztietan bereziki aintzat hartzen 

dira lana lortzeko zailtasun handiagoak dauzkaten taldeak. Euskal 

Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean eramaten da burura esparru honetan 

dagoen programazioa. 

 

Azken 3 urteetan Bidasoa Bizirikek, besteak beste, enpleguaren eta 

prestakuntzaren inguruko jarduera hauek eraman ditu burura:  

• Enpresa txikien sorrera: 350etik gora enpresa txiki sortu dira. 

• Langabeen eta lanean ari diren beharginen prestakuntza; 

700dik gora langabe eta 500en bat behargin prestatu dira. 

• Aholkularitza enpresei: 500en bat enpresak jaso dituzte 

aholkuak. 

• Laneratzea: 330 lagun onuradun.  

• Lan orientazioa: 2.000 inguru lagunek jaso dituzte 

aholkuak. 
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Elkarte honetatik eta Irungo beste gizarte eragileekin elkarlanean, 

Irungo Garapen Ekonomikoaren eta Enpleguaren aldeko Akordio 

Orokorra sustatu zen 2005ean. Eskualdeko langabezia tasa murriztea 

bila zuen inguruko batez bestekoaren parekoa izateko, eta bereziki 

kontuan hartzen zituen aukeren berdintasuna eta enpleguaren kalitatea. 

 

Bidasoa Bizirikek, enplegurako prestakuntzari dagokionez, hainbat arlo 

aintzat hartzen ditu, baina batez ere eskaera handieneko merkatuetara 

(Gastronomia, geriatria eta IKTB...) egokitzeko eskaintzak bideratzen 

ditu: 

• El Espazio Atariaren bidez, kezka profesionalak dituzten pertsonak 

gaitzen dira eta orientazioa ematen zaie. 

• Luzaro programa, etengabean prestatzeko beharrak asetzea bila 

duena. 

• Enpresak sortzeko eta kudeatzeko eta enplegua modu aktiboan 

bilatzeko orientazioa emateko beste programa batzuk. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 
 
1. IE. IRUNGO GARAPEN EKONOMIKO OREKATUA, DIBERTSIFIKATUA ETA IRAUNKORRA BULTZATU. 

• Enpleguaren kalitatea hobetzeko programa. 

• Ekonomiaren dibertsifikazioa sustatzeko programa, balio erantsi handiko jarduerak sustatuz eta lurzoru 

beharrak gutxienera eramanez. 

• Turismoaren sektorea garatzeko programa. 

• Emakumeak laneratzeko berariazko programak. 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 
 

• I. Ekintza Planean ez da gaikako esparru honi lotutako lehentasun handiko ekintzarik identifikatu. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• Irun Ekintzan: Irungo Garapen Ekonomikoaren eta Enpleguaren aldeko Ituna (2012-2015)  

• Irungo Merkataritza Biziberritzeko III. Plana  

 

EAEn 

• 07/1994 Legea, maiatzaren 27koa, Merkataritza Jarduerari buruzkoa.  

• 07/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Merkataritza Jarduerari buruzkoa eta 1994ko maiatzaren 27ko 

07/1994 Legearen alderdi batzuk aldatzen dituena. 

• 06/1994 Legea, martxoaren 16koa, Turismoa antolatzekoa.  

• 07/2012 Legea, 1994ko maiatzaren 27ko 07/1994 Legearen (Merkataritza Jarduerari buruzko Legea) eta 

1994ko martxoaren 16ko 06/1994 Legearen (Turismoa Antolatzeko Legea) alderdi batzuk aldatzen 

dituena. 

• Ekonomi Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak Sortzeko Lurraldearen Arloko 

Plana. 262/2004 Dekretua, abenduaren 21ekoa. 

• Merkataritza Establezimenduak Modernizatzeko Laguntzak emateko programa. 2010eko maiatzaren 12ko 

Agindua, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailak emana (EHAA, 108. zenb., 2010eko 

ekainak 9). 

• Enpresen Lehiakortasun Plana 2010-2013. 

• Euskal Turismoaren Berrikuntza eta Lehiakortasun Plana. 2010-2013 

• Euskadiko Landa garapenerako programa. 2007-2013 
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JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 

• Irunek duen kokaleku pribilegiatuaz baliatu negozio jarduera berriak bultzatzeko eta garapen sozio-

ekonomiko berria ahalbidetzeko. 

• Langabe daudenentzat eta zalantzazko etorkizuna duten sektoreetan ari direnentzat mekanismo arin eta 

biziak sortu egokiro prestatzeko, hezteko eta behar bezala orientatzeko, etorkizuneko enpleguetan 

jarduteko prest egon daitezen. Enpresak prozesu honetan inplikatu. 

• Gizarte eragileen, enpresen eta Udalaren artean lankidetza dinamikak sortuko dituzten ekintzak 

bultzatzen jarraitu udalerriaren garapen sozioekonomikorako, berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko 

ekimenak bultzatuz.  

• Ekintzaileak, batez ere gazteak, enpleguak sortzen dituzten ekimenak sortzera bultzatu. 

• Gizartean baztertuak izateko arriskuan dauden taldeak gizarteratzeko dinamikak sorraraziko dituzten 

jarduerak planteatu. 

• Udalerriko merkataritza biziberritzeko ekintzak lagundu eta bultzatu. 

• Turismo jarduerak bultzatu udalerriko eta inguruko baliabideak aprobetxatuz, aisialdi eta natur jarduerei 

balio handiagoa emanez. 

 

Udalaz gaindiko eskumena 

• Bidasoa Biziriken bidez koordinatu eskualde mailan proiektu ekonomikoak eta enplegua bultzatzekoak 

bideratzeko, etorkizunerako proiekzioa duten jarduerak sustatuz. 

• Behemendi landa garapenerako elkartearekin batera, ekimenak eta proiektuak aurrera eraman udalerrian 

dagoen lehen sektoreari laguntzeko. 

• Behemendi Landa Garapenerako Elkartearekin eta Bidasoa Bizirikekin batera, ekimenak eta programak 

aurrera eraman enpresen eta enpleguaren sorrera bultzatzeko lehen sektorearekin loturik. 
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GAIKAKO ESPARRUA: ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

7. OSASUNAREN ALDEKO TOKIKO EKINTZA  
 
9. BERDINATASUNA ETA GIZARTE JUSTIZIA 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Arazo soziala MENDEKOTASUNA: 

Udalmapen (Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailaren tresna) 

jasotako azken datuen arabera (2012), adinekoak dira (65 urte edo 

gehiago) Irungo biztanleen % 18,64, Gipuzkoan baino pixka bat 

gutxiago hain zuzen (% 18,99). % 60,05ekoa da Mendekotasun 

Demografiko-indizea (0tik 19 urte bitartekoek eta 65 urtetik gorakoek 

20 urtetik 65 urte bitarte dutenen aldean hartzen duten ehunekoa), 

Gipuzkoakoa % 58,97koa den bitartean.  

 

Esan beharra dago udalerrian dagoen mendekotasunari arreta 

emateko erregimena murriztea edo kentzea dela gai honetan 

dagoen mehatxurik handiena.  

 

POBREZIA MAILAK:  

Batik bat krisi ekonomikoaren eraginez, azken urteetan gora egin du 

Diru-sarreren Berme Errenta (lehen oinarrizko errenta jasotzeko 

prestazioa) jasotzen duten familien kopuruak. Udalmapetik 

ateratako datuen arabera %o 6,64k jasotzen zuten laguntza hori 

2003an, 2008an %o 9,13 izan ziren bitartean (mila biztanleko). Tokiko 

Iraunkortasun Adierazleen 2012ko Txostenean jasotakoaren arabera, 

2008tik aurrera ez du etenik izan joera horrek (urte hartan aipatu 

prestazioa jasotzen zuten udalerriko familiak ia % 3 baldin baziren, 

2011an Irungo familien % 6,4 izan ziren). Zifra hori Udalsarea 21 –

Jasangarritasunaren aldeko Udalerrien Euskal Sarea–osatzen duten 

(Irun kide da) eta tokiko iraunkortasunaren adierazleak kalkulatzeko VI. 

Laguntza programan parte hartutako udalerrietako batez bestekotik (% 

4) oso urrutira dago, baita aipatu Programan parte hartu zuten 

15.000tik gora biztanle dituzten udalerrietako batez bestekotik ere (% 

5,4).  

 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen bizikidetza unitate 

hartzaileen artean ere joera bera islatzen da, 2003an hartzaileak 

%o 7,83 izan baziren 2007an %o 10,55 izatera iritsi baitziren, ondoko 

grafiko honetan ikus daitekeen bezala:  
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Iturria: Geuk prestatua UDALMAPen datuetatik abiatuta  

 

Udalak emandako azken datuei erreparatuz gero esan behar dugu 

azken urteetan gora egin duela nola gisa honetako laguntza 

ekonomikoak eskatu duten pertsonen/familien kopuruak hala 

laguntza horien onuradunen kopuruak (2011an 284 baldin baziren 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak jasotzen zituzten familiak, 2012an 

321 izan ziren). Pertsona onuradunen guztizkoaren % 37,38 60 urtetik 

gorakoak ziren, % 36,45 atzerriko etorkinak eta gainerakoa (% 26,17) 

gizartetik bazterrera geratzeko arriskuan zeuden beste pertsona batzuei 

eman zitzaien. Udalaren 2012ko Tokiko Iraunkortasunaren Adierazleen 

Txostenean  jasotako datuen arabera, Irungo familien % 1,2k 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak jaso zituen 2011n (datu hori 

Udalsarea 21era biltzen diren udalerri kideetako batez bestekotik (% 

2,1) behera dago, baita Sarera biltzen diren 15.000 biztanletik gorako 

udalerrietako batez bestekotik ere (% 2,9).  

 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak kudeatzeaz gain (Eusko 

Jaurlaritzaren ekarpen ekonomikoarekin), Udalak Laguntza Berezien 

programa osagarria du (soilik udalak finantzatua).  

 

Udalak emandako datuen arabera, egungo krisialdia egoera guztiz 

kezkagarria sorrarazten ari da Irunen,  Eusko Jaurlaritzaren eskutik 

2013. urterako jasotako Gizarte Larrialdietarako Laguntzaren 

funtsa ia erabat agortu baita 2013ko lehenengo sei hilerako, 

ekitaldi osorako esleitutako 492.692 €-tik 423.727 € baliatu baitira 

dagoeneko. 

 

LANGABEZIA: 

Ez da soilik Irungo kontua langabezia eta berak dakarren gizarte arazoa, 

EBko lurralde guztietan eta modu orokorrean gertatzen ari da arazo 

hori, batik bat Mediterraneo aldeko herrialdeetan. Krisi 
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ekonomikoaren ondorioz, nabarmen hazi da azken lau urteetan 

langabezia egoeran dauden biztanleen kopurua, eta horrek 

eragin handiagoa du emakumeen artean. Honenbestez, INEM 

institutuan erregistratutakoak 2004an % 5,7 baldin baziren, % 13 ziren 

2012an. Denbora tarte berean % 7,3 izatetik % 14,2 izatera pasa dira 

erregistratutako emakumeak, eta % 4,1 izatetik % 11 izatera 

erregistratutako gizonezkoak. 
 

 

Iturria: Geuk prestatua UDALMAPen datuetatik abiatuta  
 

 

Batez ere krisi ekonomikoak eta langabeziak eragindako pobreziaren 

emendioak udalerrian gertatzen diren beste gizarte arazo batzuk 

eragiten dituzte zeharka bada ere. Adin txikikoen babes ezarekin, 

familien desegituraketarekin, genero indarkeriarekin eta beste batzuekin 

lotuta daude arazo horiek.  
 

IMMIGRAZIOA: 

Irunen bizitzen jarritako biztanle atzerritarren kopuruak 

nabarmen gora egin du azken urteetan. Izan ere, 2003an 

biztanleriaren % 2,92 hartzen zuen eta guztizko biztanleriaren % 8,49 

izatera pasa da 2012. urtean. Gipuzkoan, nabarmen txikiagoa izan da 

biztanle etorkinen kopuruaren hazkundea, guztizko biztanleriaren % 

6,47 baitziren 2012. urtean.  
 

Urte hartan bertan biztanle etorkinen % 49,01 emakumeak ziren eta % 

50,99 gizonak. Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetakoak ziren 

etorkinen % 69,33. 

Zerbitzu eta 

ekipamendu 

sozialak 

Irungo Udaleko Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria Arloak 

(Urdanibia plaza, Ospitale Zaharra) hiriko biztanleen gizarte kohesioa 

eta ongizatea sustatzen ditu hirian bizi diren pertsona guztien bizi 

kalitatea hobetzen laguntzen duten prebentzio politikak garatuz 
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eta gizarte bazterketara eraman ditzaketen egoeren sorrera 

saihestuz. Era berean, udalerriko gazteei zuzendutako zerbitzuak 

eta programak koordinatzeaz, planifikatzeaz eta dinamizatzeaz 

arduratzen da Arlo hau, baita herritarrak balioetan 

kontzientziarazteaz ere. Honako lan esparru hauen bidez artikulatzen 

da hori guzti hori: 
 

ZERBITZU OROKORRAK: 

• Adineko pertsonak: adineko pertsonentzako udal egoitzen 

baliabideak, etxez etxeko laguntza zerbitzua, Tele-laguntza 

zerbitzua eta beste batzuk kudeatzen ditu.  

• Kudeaketa administratiboa: Gizarte Zerbitzuen baliabideen berri 

ematen die balizko erabiltzaileei, eta baliabide horiek tramitatzen 

eta kudeatzen ditu. 

• Harrera unitatea: udalerriko gizarte zerbitzuetarako sarbidea da; 

bertan orientatu, premiazko gizarte laguntza eskaini eta beste 

zerbitzu (Arloko bulegoetan dago) edo baliabideetarantz 

bideratzen da herritarra.  

• Lehen mailako Arreta: herritar guztiei zuzendutako programa eta 

gizarte baliabideetan sarrera emateko zerbitzua da. Familia-arazo 

larrietan esku hartzen du, eta talde kaltetuentzako berariazko 

laguntza programak kudeatzen ditu. 

• Esku hartze Komunitarioa: bazterketa egoerei aurre egiteko 

programak garatzen eta kudeatzen ditu: droga-mendekotasunen 

aurreko prebentzioa, gizarteratzea, laguntza nerabeei eta 

familiei, immigrazioa eta garapenean laguntzeko proiektuak.  

• Hezkuntza: ikastetxeak, haur eskolak, kontserbatorioa eta udal 

musika eskola. 

• Gazteria: ludotekak, gazteen aterpetxea eta ekipamendu berriak. 
 

ADINEKO PERTSONAK: 

• Tele-laguntza: gizarte izaerako zerbitzu teknikoa. Lepoko edo 

eskumuturreko gisa eraman daitekeen sakagailu txiki bat da, 

telefono baten bidez 112 Larrialdietarako Zentrora konektatua. Bi 

egiteko betetzen ditu: laguntza eskaintzen du larrialdietan eta, 

larrialdiak ez direnetan, lasaitasuna eskaintzen du beste 

pertsonen laguntza behar dutenen egoeretan. 

• Etxeetan laguntzeko programa: norberaren etxean zuzeneko 

arreta emateko zerbitzua, egunerokoak egin ahal izateko edota 

etxea bizigarritasun baldintza egokietan edukitzeko. 

• Etxez etxeko otorduak: erabiltzaileen osasun beharrei 

egokitutako eta dietetikan eta nutrizioan aditua den pertsona 

baten ikuskaritzapean aurrez prestatutako otorduak etxez etxe 

eramateko zerbitzua.  
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• Botika dosi bakarreko programa. Botikaren erabilera erraztea eta 

osasun tratamenduetan segurtasun baldintzak hobetzea 

sustatzen ditu erabiltzaileak aukeratutako botika-dendak 

prestatutako banakako dosifikatzaileen bidez. 

• Familia harrera: babes neurria da, adineko pertsona bat 

ahaidetasunik gabeko familia batera biltzean datzana. 

• Bizikidetza ikasleekin: programa honen bidez ikaslea eta adineko 

pertsona elkarrekin bizi dira, eta ostatuaren eta diru-laguntza 

baten truke, gazteak lagundu egiten dio adinekoari eguneroko 

zereginetan. 

• Laguntza teknikoak: mendekotasunak dauzkaten pertsonentzako 

laguntzak: etxebizitza eta bainugelak moldatzeko, arranpak 

egiteko, garabiak, ohe artikulatuak, igogailuak, aulki elektrikoak, 

ibilgailu egokituak eta beste prestatzeko.  

• Gipuzkoako Foru Aldundiaren Sendian programa: laguntza 

mendekotasunak dauzkaten pertsonen familiei; prestakuntza eta 

laguntza psikologikoa eskaintzen dizkie familiei, nork bere buruari 

laguntzeko taldeak, atsedenaldiak asteburuetan eta laguntza 

ekonomikoa.  

• Eta abar.  

 

Irudia: www. irun. org 

GAZTERIA: 

• Gizarte eta heziketa alorreko esku-hartze programa etxe eta 

ikastetxeetatik kanpora. Gizarte hezitzaileek osatutako taldea 

harremanetan jartzen da gizartean eta familian arazoak izan 

ditzaketen nerabeekin, euren gizarteratzea eta parte hartze 

komunitarioa sustatzeko.  

• Nerabeei laguntzeko programa. 

• Tokiko Droga-mendekotasunaren Planean jasotako esku-hartzeen 

garapena. 

• Eskolan programa: ikastetxeetan droga-mendekotasunen aurreko 

prebentzioa lantzeko programa eta proiektu sorta. 
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• Komunitatearen esparruan eta jaietan arriskuak murrizteko 

programa: testing, prebentziozko alkoholemia kontrolak, Eusko 

Jaurlaritzaren kanpainen aurreko atxikimendua.... 

• Udaltzaingoarekin eta Adin Txikikoen Auzitegiarekin batean, 

Komunitatearen Onurako Gizarte prestazioa. 

 
BERDINTASUNA: 

• Emakumeak ahalduntzeko eskola. 

• Laguntza, koordinazioa eta diru-laguntzak emakumeen 

elkarteei. 

• Azaroaren 25eko (Emakumeen Aurkako Indarkeria 

Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna) ekitaldiak.  

• Martxoaren 8ko (Emakumeen Nazioarteko Eguna) ekitaldiak. 

• Tokiko Berdintasun Planari atxikiriko jardueren garapena. 

• Gizarte Ongizateko Aholku Batzordeko Berdintasun Taldearen 

bilerak. 

• Gizarte Ongizateko Aholku Batzordeko Prebentzio eta 

Gizarteratze Taldearen bilerak. 

• Gazteen Osoko Bilkura (2009tik): Berdintasunean eta Prozesu 

Demokratikoetan oinarritutako Hezkuntza programa da. Nahi 

duten ikastetxeek parte hartzen dute. Programa honetan 

parte hartzen duten ikasleek proposamen zehatzak egiten 

dituzte berdintasunaren esparruan, eta Udalaren eta gazte 

irundar guztien laguntza eta inplikazioa eskatzen dute 

horretarako.  

 
IMMIGRAZIOA: 

• Kontzientziazio eta sentsibilizazio programak (kulturen artean 

bitartekaritza lanak egiteko programa,...) 

• Immigranteen gizarteratzea lortzeko neurriak (laguntza 

immigranteen elkarteei eta laguntzak immigranteei Gizarte 

Ongizate arloaren diru-laguntzen bidez,...). 

• Kulturen arteko anaitasunarekin lotutako alderdiak lantzen 

dira (Bakearen Egunaren antolakuntza, laguntza 

immigranteen elkarteei eta laguntzak immigranteei Gizarte 

Ongizate arloaren diru-laguntzen bidez,...)  

• Gizarte Ongizateko Aholku Batzordeko Immigrazio taldea 

 

Helburu den talde mota bakoitzari egokitutako gizarte 

ekipamendu sorta bat dute Irungo herritarrek: 
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Adineko pertsonak:  

• Adineko pertsonentzako bi udal zentro sozial, adineko 

pertsonentzako topaleku, garapenerako eta denbora librea egoki 

igarotzeko lekuak: Luis Marianoko Udal Zentro Soziala eta Iraso 

Udal Zentro Soziala. 

• Babestutako apartamentuaK: Taldeetan bildutako etxebizitza 

sorta. Horietan adineko pertsona 1 edo 2 bizi daitezke, medikuak 

agindutako zerbitzu kolektiboekin. Guztiak dira udalarenak.  

• 4 etxebizitza-egoitza (etxebizitza zainduak): beren ohiko 

etxebizitzetan bizitzen jarraitzeko zailtasunak dauzkaten baina 

baliabide handiagoak behar ez dituzten adineko pertsonei 

zuzendutako programa. Udalarenak dira 4 etxebizitza horiek.  

• Adineko pertsonentzako 5 egoitza, horietatik lau pribatuak eta 

bestea udalarena (Ama Xantalengoa, beren kabuz bizitzeko 

zailtasunak dauzkaten adineko pertsonei arreta emateko 

etxebizitza egonkorra izateko zentroa. 68 plaza eskaintzen ditu 

eta beste 2 gehiago etxebizitza-egoitza premia handiko egoerei 

erantzuteko).  

• 5 eguneko zentro, horietatik 4 pribatuak eta 1 udalarena (Ama 

Xantalengoa, 15 plazarekin). 
 

 

Iturria: Geuk prestatua UDALMAPen datuetatik abiatuta  

 

Udalak emandako datuen arabera, egun ez dago itunduriko plaza 

librerik 3. adinekoentzako egoitza zentroetan (baina okupatu gabe 

daude plaza libreak). Hala eta guztiz ere, 2012an Betharrameko 

(Hondarribia) egoitza zabaldurik, eskualde mailan bada adineko 

pertsonentzako plaza itunduen eskaintza. Alde batetik, geldirik dago 

Arbeseko egoitzaren proiektua, nahiz eta Udalak behin eta berriz eskatu 

dion Gipuzkoako Foru Aldundiari aipatu ekipamendua sortzen laguntzea. 

Aitzitik, badute plaza librerik egoitza pribatuek.   
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Irudia: Izadi 21 

 

Eguneko zentroei dagokienez, badira plaza libreak, eta 

etxebizitza-egoitzak % 95ean daude okupatuta. Gizarte 

zentroetako okupazio mailari buruzko informaziorik ez dago.  

 

Ezintasunak dauzkaten pertsonak: 

Ezintasunak dauzkaten pertsonentzako eguneko zentro pribatu bakarra 

dago hirian. Irunen ez dago egoitza-zentro publikorik bat ere. 

 

 

Iturria: Geuk prestatua UDALMAPen datuetatik abiatuta  

 

Udaleko zuzeneko arreta zerbitzuek Aldundiaren eskaintzari buruzko 

informazioa eta aholkuak ematen dizkiete beren kargura ezintasunak 

dauzkaten pertsonak dituztenei. 

 

Gazteak: 

Udalak honako ekipamendu hauek eskaintzen dizkie udalerriko gazteei: 

• Martindozenea Gaztelekua, Kabia Elkarteak kudeatua. Ikastaroak 
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eta tailerrak eskaintzen dituen Gazte Lekua da, 14 eta 30 urte 

bitarteko gazte irundarren topagunea. 

• 2 ludoteka 3 adin-tarterentzat (4-6 urteko haurrentzat, 7-9 

urteko haurrentzat eta 10-12 urteko gaztetxoentzat). Ludoteka 

hauetako ekipamenduek haurren garapen psikomotriza, 

kognitiboa, kritikoa eta afektiboa sustatzen dute. 

 

Gizarte Ekintza: 

 

Honako ekipamendu hauek dituzte irundarrek: 

• Topaleku, Jantokia eta Gizarte Topagunea: bertara gerturatzen 

diren pertsonen higiene eta jan-edateko oinarrizko premiak 

asetzeko eta gizarteratzea ahalbidetzeko norbera hobetzeko 

prozesuak sustatzeko zentroa. Gaur egun 60 plaza eskaintzen 

ditu, eta 2013. urteko lehenengo sei hilekoan 235 lagunek erabili 

zuten, 2012an zehar erabili zuten 224 lagunen zifra gaindituz.  

• Gizarte larrialdietarako 5 etxebizitza, haietako bat soilik genero 

indarkeriaren biktima izandakoentzat. 

 

Gai honetan eskumena duten edo gai honekin lotuta dauden beste 

erakunde eta elkarte publikoekin (Eusko Jaurlaritza –Osakidetza, 

Lanbide, etab.–, Gipuzkoako Foru Aldundia, etab.) koordinatzen du 

Udalak bere zeregina gizarte zerbitzuen esparruan, baina ez dago xede 

horretan onartutako protokolo formalik. 

Udalaren gastu 

ekonomikoa 

Gizarte 

Zerbitzuetan eta 

ekintza 

solidarioetan 

Irungo Udalak azken urteetan gizarte politika alorreko 

jardueretarako erabili du udal aurrekontuaren % 11 inguru. 

2013an, azken bost urteetan lehendabiziko aldiz, apur bat txikitu da 

aurrekontua, guztizko aurrekontuaren % 10,85 hain zuzen. 

 

Iturria: geuk egina Irungo Udaleko Gizarte Ongizate Arloak emandako 

informaziotik abiaturik 

Era berean, garapenean laguntzeko kopuruak,  2012. urtean izan 

ezik, orduan nabarmen behera egin baitzuen, agerian uzten du 
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udalerriak interes handia duela lankidetzarako eta garapenerako 

proiektuei begira, inguruko altuenen artean baitago. 

 

Iturria: geuk egina Irungo Udaleko Gizarte Ongizate Arloak emandako 

informaziotik abiaturik 

Gizarte politika 

zehatzak 

Irunen hainbat ekimen bideratzen dira gizarteratzea 

bultzatzeko. Ekimen horietan guztiz aintzat hartzen da kolektibo 

jakin batzuetarako, etorkinek eta ezintasunak dituzten pertsonen 

osatutako taldeentzako, esate baterako, aukera berdintasunaren 

ikuspegia. Honenbestez, pertsona etorkinen gizarteratzea errazteko 

jarduerak eramaten ditu burura Gizarte Ongizate Arloak:  

• “Irun Ciudad Abierta/ Irun Zabalik” kultura arteko astea. 

• Sentsibilizatzeko eta ezagutarazteko materialak: Pertsona 

etorkinentzako Baliabideen Gida. 

• Sentsibilizazio programak eta jarduerak kultura arteko 

gaietan eta arrazakeriari eta xenofobiari aurrea hartzeko. 

• “Gurasoak Urrunean” programa atzerriko guraso etorkinei 

laguntzeko. 

• Aholkularitza immigrazio alorreko gizarte eragileei 

• Familia berriro ere elkartzeko programa 

 

Ezintasunak dauzkaten pertsonei dagokienez, ez da berariazko jarduera 

programarik ezagutzen, eta talde honi zuzendutako ekintzak Gizarte 

Ongizate Arloak garatzen dituen jardueretara mugatzen dira. 

 

Arestian deskribatutako jarduerez gainera, badira Udalak sustaturiko 

beste ekintza zehatz osagarri batzuk, herritar guztiei zuzenduak, esate 

baterako, “Bide Osasungarriak" deituak (ibiltzeko hiriko zirkuituak, 

errazak, osasungarriak eta irisgarriak –une honetan 6 dira udal web 

orrian kontsultatu daitezkeen ibilbideak–).  
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GENERO BERDINTASUNA 

Berdintasun 

egoera 

emakumeen eta 

gizonen artean 

lan esparruan 

Lan eremuan, Irunen, emakumeek desberdintasuna jasan behar izan 

dute historian zehar. Datu estatistikoak daudenetik emakumeen 

langabezia tasa ehuneko 3 - 4 puntu handiagoa izan da gizonena 

baino. 2012. urtean % 14,2koa zen enplegu eskatzaile gisa izena 

emana zuten emakumeen ehunekoa; gizonena, berriz, % 11koa. 

 

Egoera berdina ikusiko dugu Irunen bizi diren pertsonen Gizarte 

Segurantzarekiko afiliazio tasari erreparatzen badiogu. Hala bada, 

2010. urtean emakumeek (16 urtetik gorakoek) % 38,48 osatzen 

zuten eta gizonek (16 urtetik gorakoek), berriz, % 51,31. 

 

Era berean, islatu egiten da desberdintasuna eskuragarri dagoen 

errentan. Udalmapen azken datuen arabera (2009), emakumeen 

artean % 59,96koa zen lanetik eratorritako errenta (guztizko 

errenta pertsonalaren %), gizonen artean % 63,17koa zen artean. 

 

Berdintasun 

egoera 

emakumeen eta 

gizonen artean 

udal esparruan 

Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria Arlotik gizonen eta 

emakumeen arteko berdintasunarekin loturiko jarduerak sustatzen eta 

garatzen dira. Horien artean honako hauek dira aipagarri:  

• Ahalduntzeko eskola 

• Laguntza eta koordinazioa emakumeen elkarteekin. 

• Azaroaren 25eko (Emakumeen Aurkako Indarkeria 

Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna) ekitaldiak.  

• Martxoaren 8ko (Emakumeen Nazioarteko Eguna) ekitaldiak. 

• Tokiko Berdintasun Planari lotutako jardueren garapena (auto-

estimua sustatzeko tailerra, Gizarte Ongizateko Aholku 

Batzordeko berdintasun Taldearen bilkurak, sentsibilizatzeko 

materialen argitalpena,...). 

• Gizarte Ongizateko Aholku Batzordeko Berdintasun Taldearen 

bilerak 

• Gizarte Ongizateko Aholku Batzordeko Prebentzio eta 

Gizarteratze Taldearen bilerak. 

• Diru-laguntzak emakumeen elkarteei. 

 

Genero 

berdintasun 

politikak 

Irungo Udalak emakume eta gizonen arteko berdintasun politika 

integrala garatzen du dagozkion esparru guztietan, Berdintasun 

Planetan islatzen den bezala. 2012. urtean 2008tik 2011ra arteko 

iraunaldia zuen II. Berdintasun Planaren gauzatze maila ebaluatu 

zuen Gizarte Ongizate Arloak. 7 interbentzio eremutara mugatu zen 

ebaluazioa: berdintasuna araudietan eta administrazioaren 

jardueretan, emakumeen ahalduntzea eta parte hartze sozio-politikoa,  
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bateragarritasuna eta erantzunkidetasuna, emakumeen aurkako 

indarkeria, gizarteratzea, gazteria, lankidetza eta tolerantzia, kultura, 

euskara eta jarduera fisikoa.  

 

Une honetan III. Berdintasun Planaren prestaketa ari da Udala 

amaitzen. Aurrekoan bezala, besteak beste udal arlo eta elkarte 

publikoak eta Irungo emakumeen elkarteak ari dira parte hartzen 

hartan. 

BIZIKIDETZA 

Herritarren 

segurtasuna 

Delituen indizeak (1.000 biztanleko) pixka bat behera egin du azken lau 

urte hauetan, 2009an 45,75 izatetik (orduan izan zen hamarkadako 

handiena), 1.000 biztanleko 42,88 delitu izatera pasa baitzen 

2012an. Hala ere, urte berean Gipuzkoan izandako datuak baino 

ehuneko 9 puntu handiagoa da azken kopuru hori, Gipuzkoan 33,85 

delitu erregistratu baitziren 1.000 biztanleko.  
 

Bestalde, 1.000 biztanleko udaltzain kopurua 1,49koa izan zen 

2009an (Udalmapen azken kontabilizazioa) Irunen, Gipuzkoan bezalatsu 

(% 1,43). 
 

Trafiko istripuen kopuruak behera egin du azken 3 urteetan, 

1.000 biztanleko 13,02 istripu izatetik 2010ean 1.000 biztanleko 

8,78 izatera pasa baita 2012an (Gipuzkoako batez bestekoa baino 

hobea da datu hori, 9,80 istripu izan baitziren 1.000 biztanleko).  
 

Azken 10 urteetan izandako istripuetan harrapatutako oinezkoen 

grafikoak ez du goranzko edo beheranzko joerarik islatzen, ustekabeko 

emaitzak irudikatzen dituen zerraren ahoaren formakoa baita. 
 

 

Iturria: Geuk prestatua UDALMAPen datuetatik abiatuta  

2008an Ihobe elkarte publikoak Irunen egindako Udal 

Ekobarometroaren emaitzek islatzen dute galdetutako pertsonen % 

81ek esan zutela pozik edo oso pozik zeudela hirian segurtasun 

pertsonalari zegokionean.  
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Gizarte kohesioa 2008an Ikerfel taldeak Irungo Udalarentzat egindako inkestan (750 

herritarrek parte hartu zuten) islatzen da galdetutako pertsonen % 

75 pozik edo oso pozik daudela Irungo bizi-kalitatearekin eta % 

38ren iritziz, bizi-kalitatea dezente edo asko hobetu da azken lau 

urteetan.  
 

Urte berean Ihobe elkarteak (Eusko Jaurlaritzaren ingurumena 

kudeatzeko elkarte publikoa) Udal Ekobarometroa egin zuen (310 

herritarri hiriko iraunkortasunarekin lotutako gaien inguruan egindako 

inkesta) besteak beste udalerriaren aurrean eta bizileku gisa herritarren 

asetasun maila orokorra neurtzeko (5etik 3,3ko puntuazioa –Mugi 21 

aplikaziorik ateratako Irungo Udalaren txostena–). Galdetutako 

pertsonak Irungo hiriarekin pozik daude bizileku gisa hartuta (Irunen 

lortutako emaitza tokiko iraunkortasunaren adierazleak kalkulatzeko VI. 

Programan parte hartutako Udalsarea 21eko udalerrien batez bestekoa 

–5etik 3– baino hobea da) eta aipatu programan parte hartutako 

15.000tik gora biztanle dauzkaten udalerrien batez bestekoa baino pixka 

bat handiagoa da. Era berean, Udal Ekobarometroaren 2008ko inkesten 

emaitzek erakusten dute herritarren % 84 pozik edo oso pozik 

daudela Irunekin, gizarte harremanak garatzeko leku gisa. 

 

Gizalegea Eusko Jaurlaritzaren zaurgarritasunaren inguruko azterketaren 

(Tecnaliak 2012an egina) datuek erakusten dute Irungo biztanleen % 

13,64 kexu dela beren auzoetan bandalismoa dagoelako. 
 

BANDALISMOAZ KEXU DEN BIZTENLERIAREN %, AUZOEN ARABERA 
 

AUZOAK GUZTIRA % 

Alde Zaharra 30,59 

Pinudi auzoa 23,51 

Dunboa-Arbes-Alde Zaharra 20,17 

Katea – Lapitze 19,94 

Santiago Beraun 18,49 

Plaiaundi 18,37 

Lapitze 17,6 

Arbes 17,5 

Dunboa–Artia 16,01 

Santiago Beraun–Erdialdea 15,98 

Katea 15,27 

San Migel 14,51 

Anaka-Jaitzubia–Katea 14,29 

Belaskoenea 13,78 

Erdialdea 12,95 

Arbes–Meaka 10,77 

Artia 9,99 

Larreaundi 8,07 

Anaka 5,38 

Behobia–Artia 3,01 

GUZIRA 13,63 

 



 

Iturria: geuk egina Tecnaliak 2012an egindako “Segurtasun eta prebentzio 

politiken tokiko kontu 

 

Gizalegez jarduteko ohitura egokiak sustatzeko era askotako 

jarduerak bultzatzen ditu Irungo Udalak

kanpainak –“Irun gizalegez”

onarpena, etab.). Baina hobetzeko asko dago oraindik, ez gizalegezko 

portaerekin lotutako arazoek (zarata, txakurren gorozkiak,...) oraindik 

herritarren kexu nagusietakoak izaten jarraitzen baitute.

OSASUNA ETA OSASUN ZERBITZUAK

Osasun 

ekipamenduak eta 

efektiboak 

Hirian osasunaren alorrean ematen diren 

arrazoizkotzat har daitezke

baitauzka hiriak:

• Bidasoaldeko Ospitalea

• Irun-Erdialdeko osasun zentroa.

• Dunboako osasun zentroa

 

Gipuzkoako Sendagaigileen Elkarteak egiaztatutako 24 farmazia daude 

udalerriko auzoetan banatuta zerbitzua herritar guztiei emateko.

2008ko Udal Ekobarometroaren arabera (ingurumena kudeatzeko 

elkarte publiko Iho

inkesta), biztanleen % 84 pozik edo oso pozik dago hiriko gizarte 

eta osasun zerbitzuen hornidurarekin eta kalitatearekin

Bestalde, galde

laguntzarako ekipamenduetatik

txikiagoan bizi zela.

Iturria: geuk egina Tecnaliak 2012an egindako “Segurtasun eta prebentzio 

politiken tokiko kontu ikuskaritza: ebaluazioa eta proposamen kriminologikoak 

Irungo (Gipuzkoa) udalerrian.  

Gizalegez jarduteko ohitura egokiak sustatzeko era askotako 

jarduerak bultzatzen ditu Irungo Udalak (hiritarrak sentsibilizatzeko 

“Irun gizalegez”–, gizalegez jarduteko ordenantzen 

onarpena, etab.). Baina hobetzeko asko dago oraindik, ez gizalegezko 

portaerekin lotutako arazoek (zarata, txakurren gorozkiak,...) oraindik 

herritarren kexu nagusietakoak izaten jarraitzen baitute. 

OSASUNA ETA OSASUN ZERBITZUAK 

Hirian osasunaren alorrean ematen diren zerbitzu publikoak

arrazoizkotzat har daitezke, honako osasun ekipamendu hauek 

baitauzka hiriak: 

Bidasoaldeko Ospitalea 

Erdialdeko osasun zentroa. 

Dunboako osasun zentroa 

Irun-Erdialdeko osasun zentroa. Osakidetza 

 

Gipuzkoako Sendagaigileen Elkarteak egiaztatutako 24 farmazia daude 

udalerriko auzoetan banatuta zerbitzua herritar guztiei emateko.

2008ko Udal Ekobarometroaren arabera (ingurumena kudeatzeko 

elkarte publiko Ihobek 15 urtetik gorako 310 irundarri egindako 

biztanleen % 84 pozik edo oso pozik dago hiriko gizarte 

eta osasun zerbitzuen hornidurarekin eta kalitatearekin

galdetutako pertsonen % 89k adierazi zuen osasun 

laguntzarako ekipamenduetatik 300 metro baino tarte 

txikiagoan bizi zela. 
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Iturria: geuk egina Tecnaliak 2012an egindako “Segurtasun eta prebentzio 

ikuskaritza: ebaluazioa eta proposamen kriminologikoak 

Gizalegez jarduteko ohitura egokiak sustatzeko era askotako 

(hiritarrak sentsibilizatzeko 

jarduteko ordenantzen 

onarpena, etab.). Baina hobetzeko asko dago oraindik, ez gizalegezko 

portaerekin lotutako arazoek (zarata, txakurren gorozkiak,...) oraindik 

zerbitzu publikoak 

, honako osasun ekipamendu hauek 

 

Gipuzkoako Sendagaigileen Elkarteak egiaztatutako 24 farmazia daude 

udalerriko auzoetan banatuta zerbitzua herritar guztiei emateko. 

2008ko Udal Ekobarometroaren arabera (ingurumena kudeatzeko 

bek 15 urtetik gorako 310 irundarri egindako 

biztanleen % 84 pozik edo oso pozik dago hiriko gizarte 

eta osasun zerbitzuen hornidurarekin eta kalitatearekin. 

tutako pertsonen % 89k adierazi zuen osasun 

300 metro baino tarte 
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TELEKOMUNIKAZIOAK ETA IKTak, POSTA ETA BANKU ZERBITZUAK, ERABILTZEKO AUKERA 

IKTak eta 

telekomunikazioak 

erabiltzeko aukera 

Irungo Udalak IruNet XXI Proiektua itxuratu zuen 2000. urtean. 

Informazioaren Teknologien aukerak egokiro aprobetxatzeko eta 

herritarren eguneroko bizitzan haren garapena eta integrazioa 

bultzatzeko programa eta ekintza sorta oparoa biltzen du. Lau programa 

biltzen ditu proiektuak: 

1) Informazio zerbitzu irekia eta publikoa. 

2) Informatzeko eta tramite bidean jartzeko zerbitzu 

pertsonalizatuak. 

3) Transakzionalitatea eta sinadura elektronikoa 

4) Herritarren artean Interneten erabilera sustatzeko programa. 

 
Era berean, KZ Gunearen bidez (Eusko Jaurlaritzarena da), 

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak erabiltzen ikasteko 

eta erabiltzeko zentro publikoa, doakoa, dago Irunen. Herritarrei eta 

enpresa txikiei zuzendutako jarduerak eramaten ditu aurrera. Ateak 

2011ean ireki zituenetik, KZ Guneko 10.411 erabiltzailek parte hartu 

dute antolatutako ikastaroetan. 

 

IKTen erabilera 

sustatzea 

Udala eta udalaren titularitateko elkarte publikoak azken urte hauetan 

esku hartze ugari egiten ari dira hirian Informazioaren eta 

Komunikazioaren Teknologien erabilera bultzatzeko: 

• Sarrera publikoa Interneten WiFi teknologia hari-gabearen bidez 

eta bi sistemaren bidez: 

- Doakoa udal espazio itxietan, esate baterako, Udaletxean, 

Ikust-Alaia etxean (Udal Liburutegia eta Artxiboa), Gazte 

Informaziorako Bulegoan eta Martindozenea Gazteleku 

Aterpetxean. 

- Ordainduta, erabilera-denboraren araberako tarifekin, hainbat 

espazio publikotan, esate baterako, Lapitzeko Alai Txoko 

parkean, erdialdean (Luis Mariano kalean eta lorategietan eta 

Zabaltza plazan), Oiasso Museoaren kanpoko aldean, Junkal 

eta Urdanibia plazetan eta Sargian eta Gizarte Ongizate 

Arloaren ondoko lorategietan. 

 
Garrantzitsua da IKTen erabilera zabaltzea eta orokor bihurtzea, 

garrantzitsua da udalerriko espazio publikoetan zerbitzu honen 

eskaintza doakoa orokortzea. 

• Udal web orriak (www.irun.org) aukera ematen du 

ordainketak interneten bidez egiteko (Udalak igorririko 

ordainagiri guztiak –udal erreziboak, trafiko isunak, etab.– eta 
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kultur ekitaldi guztietarako sarrerak), udal informazioa hainbat 

bidetatik jasotzeko (SMS bidezko abisuak sakelakoan, “7 egun” 

asteroko aldizkari elektronikoa) eta udal jarduerei lotutako esku-

hartzeen berri izateko.  

• Txingudiko Zerbitzuaken web orriak (www.txinzer.com) badu 

hainbat kudeaketa egiteko bulego birtuala: kontratuetako datuak 

eguneratzeko eta kontsultatzeko, ur kontsumoen berri izateko, 

fakturak kontsultatzeko eta bide garbiketarekin, hiri hondakinen 

kudeaketarekin eta uraren zikloarekin (hornidura eta 

saneamendua) lotutako gorabeheren berri emateko.  

• “Txingudi GPSan”: Bidasoa-Txingudi Mugaz gaindiko 

Partzuergoak eskualdean ibilbideak modu berritzailean egiteko 

modua ahalbidetzen duten bisita gidatuak eskaintzen ditu GPS 

bidezko audio-gida baten bidez. 

 
Bukatzeko, aipatzekoa da Irungo Udala nota hoberena lortu zuten 

udaletako bat izan zela EUDELek (Euskadiko Udalerrien Elkartea) 

2012an egindako “Euskal udaletako berrikuntzari buruzko 

diagnostikoan”, oro har 4,04ko emaitza lortu baitzuen 5etik. 

 

Azterlan horrek aukera ematen du Euskadiko udalerrien egoera 

bistaratzeko Euskadiko tokiko administrazio publikoaren berrikuntzaren 

eta modernizazioaren esparruan. Horretarako, Irungo Udalak, 

Informazioaren Gizartearen eta Herritarren Parte Hartzea arloaren 

bidez, EUDELen eskutik jasotako galdetegian oinarritutako txosten 

mamitsua idatzi zuen. Gainera, udal web orrian oinarritu zen Euskadiko 

Udalerrien Elkartea irisgarritasuna, zerbitzua herritarrei eta 

gardentasuna bezalako alderdiak neurtzeko. Irungo Udalak erraz 

gainditzen ditu aztertutako tokiko administrazioen batez besteko 

emaitzak. Puntuaziorik onena lortu zuen “administrazio irisgarria” (5/5), 

“Berrikuntza eta hobekuntza” (4,4/5), “aitzindaritza eta lankidetza” 

(4,3/5) eta “gardentasuna” (4,14/5) ataletan. Honenbestez, 5etik 

4,4koa da udal irundarrak lortutako emaitza orokorra. Euskadi mailan 

2koa izan zen batez besteko emaitza, Gipuzkoa mailan 2,14koa. 

Posta zerbitzuak Udalmapen jasotako azken datuen arabera, udalerrian 10.000 

biztanleko 0,33 Posta bulego zeuden 2010. urtean. Datu horrek 

egonkor jarraitu du 2006. urtetik.  
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Irudia: Izadi 21 

Banku bulegoak Irunen, 2003. urteaz geroztik lehenengo aldiz, murriztu egin da 

banku bulegoen kopurua, orduan 5,60 bulego baitzeuden 10.000 

biztanleko eta kopuru horrek gora egin zuen urtetik urtera 2011ra 

bitarte, 10.000 biztanleko 5,57 bulego baitzeuden urte hartan. 

Gipuzkoako batez bestekoa baino nabarmen txikiagoa da kopuru hori, 

data horretan bertan 10.000 biztanleko 8,14 bulego baitzeuden 

(Udalmapetik ateratako datuak). 

 

2008ko Udal Ekobarometroaren konklusioen txostenean jasotako datuen 

arabera, irungo biztanleen % 87 banku zerbitzuren batetik 300 metro 

baino tarte txikiagoan bizi zen orduan. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 

 

2. IE. ELKARTASUNEZKO BIZI KALITATEAREN ETA IRUNDARREN ONGIZATEA SUSTATU. 

2.1. P. Etorkinak Irunen gizarteratzeko programa (Irungo Udalaren Immigrazio Planari lotua). 

2.2. P. Ezintasunak dituzten pertsonak gizarteratzeko programa. 

2.3. P. Gazteak gizarteratzeko eta integratzeko programa. 

2.5. P. Familia, lana eta norberaren bizitza bateragarri egiteko programa. 

2.6. P. Irundarren zahartze aktiboa bermatzeko programa. 

2.7. P. Etxebizitza izaten laguntzeko programa. 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

• 2.7.2. E. Etxebizitza partekatzeko programen diseinua; gazteak/ikasleak – adineko pertsonak, etab. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• Droga-mendekotasunaren III. Tokiko Plana  

• Berdintasunaren III. Tokiko Plana (egiteko prozesuan dago) 

• Gizalegezko jokaeraren inguruko Udal Ordenantza, bide publikoaren erabilera, okupazioa eta garbiketa 

arautzen dituena 

• Administrazio Elektronikoa arautzen duen Udal Ordenantza 

• Irrati-komunikazio instalazioen instalazioa eta funtzionamendua arautzen duen Udal Ordenantza. 

 

EAEn 

• 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, Haurrak eta nerabeak Zaintzeko eta Babestekoa. 

• 3/2012 Legea, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. 

• 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. 

• 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeari buruzkoa. 

• 13/2008 Legea, abenduaren 12koa, Familiei Laguntzekoa. 

• 10/2000 Legea, abenduaren 27koa, Gizarte Eskubideen Gutuna  

• EAEko Emakume eta Gizonen arteko IV: Berdintasun Plana. 

• Gizarteratzeko III. Euskal Plana. 2011-2015 (Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila). 

• Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa. 2011-2014 

• Familiei Laguntzeko III. Plan Instituzionala. 2011-2015 
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• Immigrazioaren, Herritartasunaren eta Kultura arteko Bizikidetasunaren III. Euskal Plana. 

• Mendekotasunen VI. Plana. 2011-2015 

• Euskadi Informazioaren Gizartean Plana. 2011-2015 

• Landa garapen iraunkorraren aldeko plana. 2007-2013 

• Euskadiko III. Gazte Plana. 2020 

 

Gipuzkoa mailan: 

• Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunaren aldeko III. Foru Plana (2012-2020) 

• 31/2012 Foru Araua, ekainaren 19koa, Diru sarrerak bermatzeko Laguntza ezartzen duena (2012ko 

ekainaren 27ko GAO). 

• 25/2009 Foru dekretua, uztailaren 21ekoa, Norberaren Autonomia Sustatzeko eta mendekotasun 

egoeran dauden pertsonei Laguntzeko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritako prestazio 

ekonomikoak arautzen dituena (2009ko abuztuaren 4ko GAO). 

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 

• Gizartetik bazterrera gelditzeko arriskuan dauden taldeak hein handiagoan babesteko programak eta 

esku hartzeak sendotu eta biziagotu. 

• Herritarren parte hartzea gizarte izaerako Tokiko Planen (Berdintasuna, Droga-mendekotasuna, 

Immigrazioa eta beste) maila zabalagoetara hedatu, herritarrak Irungo gizarte arazoetan partaide eta 

erantzunkide izan daitezen. 

• Gizarte izaerako elkarteak bultzatu eta sustatu, erantzukizun maila handiko herritar aktiboez osatuak 

baitira haiek. 

• Drogen kontsumoa, eskola porrota, delinkuentzia eta familiako arazoak murrizteko xedean, gazteei 

zuzendutako prebentzio neurriak sustatu. 

• Herritarren informazio eta kontzientziazio maila biziagotu eta emendatu Irun genero indarkeriaren 

aurreko “0 tolerantziako” udalerria izan dadin. 

• WiFI hari-gabeko sareen bidez, egun Internet zerbitzua doan eskaintzen duten espazioak pixkana-

pixkana gehitu. 

 

Udalaz gaindiko eskumena 

• Bidasoa Biziriken bidez gizarte eta lankidetza proiektuak koordinatu eskualdean gizarte balio handiko 

proiekzioa duten jarduerak sustatzeko. 

• Irungo gizarte zerbitzuen esparruan udalaz gaindiko eskumena duten programak eta jarduerak emendatu 

eta sendotu.  

• Arbeseko adinekoen egoitza abian jartzeko beharrezkoak diren jarduerak burura eraman. 
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GAIKAKO ESPARRUA: HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  
 

5. HIRIGINTZAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA 

 

9. BERDINATASUNA ETA GIZARTE JUSTIZIA 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Hezkuntza 

Hezkuntza 

eskaintza 

Hainbat ikastegi daude Irunen, heziketaren eskaintzaren arabera 

honenbestez sailkatzen direnak: 

IKASTEGIA (eredua) 

Haur 

Hezkunt

za 

Lehen 

hezkuntz

an 

Bigarren 

hezkuntz

a 

Batxilerg

oa 

Belaskoenea HLHI (B eta D) 2 – 6 6 - 12   

Dunboa HLHI (B eta D) 2 – 6 6 - 12   

Dunboa BHI (B eta D)   12 – 16  

Elatzeta HLHI (D) 2 – 6 6 - 12   

Erain LBHIP (A)  6 -12 12 – 16 16 - 18 

Erain Txiki HIP (A) 1 - 6    

El PIlar HLBHIP (B eta D) 2 – 6 6 – 12 12 - 16  

Hirubide BHI (B eta D)   12 – 16  

Irungo La Salle HLBHIP (B eta D) 2 – 6 6 – 12 12 - 16 16 - 18 

Lekaenea HLHI (B eta D) 2 – 6 6 - 12   

Pio Baroja BHI (A eta D)    16 - 18 

Plaiaundi BHI (A eta D)    16 - 18 

San Vicente de Paul HLBHIP (B) 2 – 6 6 – 12 12 - 16  

Toki Alai BHI (D)   12 - 16  

Toki Alai HLHI (D) 2 - 6 6 - 12   

Txingudi BHI (D)   12 - 16  

Txingudi Irungo Ikastola HLHI (D) 3 – 6 6 - 12   

Eguzkitza HLHI (D) 2-5 6-11   

Iturria: Izadi 21 enpresak egina udal web orriko datuetatik abiaturik 

 

Bestalde, Lanbide Hezkuntzako Erdi mailako edota Goi mailako 

prestakuntza Zikloak (EMPZ-GMPZ), helduentzako zikloak, Hizkuntzak eta 

Hasierako Lanbide Kualifikaziorako Programak (HLKP) eskaintzen dira: 

 

IKASTETXEA EMPZ GMPZ 
Heldua

k 

Hizkuntz

ak 

HLK

P 

Bidasoa GBLHI (A eta D)      

Irungo La Salle HLBHIP (A eta 
D) 

     

Plaiaundi BHI (A eta D)      

Mendibil Hezkuntza Zentroa 
BHIP 

     

Bidasoa HLPIP (A eta D)      

HHI      
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HEO      

KUNSTHAL APDZ      

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina udal web orriko datuetatik abiaturik 

 

Irungo Haur Hezkuntzako Lehenengo Zikloko eskaerari erantzuteko, 

honako eskaintza hauek daude:  

 

HAURTZAINDEGIA/HAUR 
ESKOLA 

Hizkuntz 
eredua 

Urtea
k 

Donald HIP B 0 - 3 

Udal Haur Eskola D 0 - 3 

Iraun Haurreskola PHE D 0 - 2 

Ikastola Txiki PHE  D 0 - 3 

Juana de Arco HEPR B 0 - 3 

Anaka HEPR D 0 - 3 

Kuttuna Haurreskola HEPR D 0 - 3 

Santa Teresa HEPR B 0 - 3 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina udal web orriko datuetatik abiaturik 

 

Bestalde, Irunek badu Mondragon Unibertsitatearen zentro bat, 

bertan dago enpresa Fakultatea. Bidasoako campusean etengabeko 

prestakuntza eta gradu ostekoa ere ematen dira. 

 

Irudia: www. mondragon. edu 

 

Araututako hezkuntzaz kanpora, adin tarte askorentzako heziketa 

espazioak daude Irunen: 

• Kontserbatorioa eta Udal Musika Eskola 

• Irungo Udal Euskaltegia 

• Herri Jakintza Euskaltegia 

• Irungo AEK Euskaltegia 

• Haurtzaindegi asko (Kili-Kolo, Pottoki, Tris-Tras, Kilika, 

Duendecill@s, Kikak). 

 

Irungo hezkuntza zentroetan gora egin dute azken hamarraldian 

matrikulek, 2002an 8.473 matrikula egin baldin baziren 2012an 10.792 

egin baitziren (% 27,37ko hazkundea).  



 

Ikastetxe publiko eta pribatuetan egindako matrikulei erreparatuz gero, 

ikastetxe publikoek, historian 

matrikulak halako bi biltzen dituztela

 

Esate baterako, erregistratutako azken urtean (2012), ikasleen % 32,9 

ikastetxe pribatuetan matrikulatu zen, % 67,1 ikastetxe publikoetan 

matrikulatu zen artean.

 

Joera historiko honek bereari eutsi dio Bidasoaldean, baina Hondarribian, 

Gipuzkoan eta EAEn antzekoa izan da matrikula kopurua, apur bat 

handiagoa ikastetxe publikoetan.

 

Iturria: geuk egina Eustatek emandako datuetatik abiaturik

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Irungo ikastetxe publikoak

Irungo ikastetxe pribatuak

Hondarribiako ikastetxe 

publikoak

Hondarribiako ikastetxe 

pribatuak

Bidasoako ikastetxe publikoak

Bidasoako ikastetxe pribatuak

Matrikulazio kopurua ikastetxe publiko eta pribatuetan

Ikastetxe publiko eta pribatuetan egindako matrikulei erreparatuz gero, 

ikastetxe publikoek, historian zehar, itundutako ikastetxeetako 

matrikulak halako bi biltzen dituztela ikus daiteke.

Esate baterako, erregistratutako azken urtean (2012), ikasleen % 32,9 

ikastetxe pribatuetan matrikulatu zen, % 67,1 ikastetxe publikoetan 

matrikulatu zen artean.  

a historiko honek bereari eutsi dio Bidasoaldean, baina Hondarribian, 

Gipuzkoan eta EAEn antzekoa izan da matrikula kopurua, apur bat 

handiagoa ikastetxe publikoetan.  

Iturria: geuk egina Eustatek emandako datuetatik abiaturik 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2002 2005 2008

Irungo ikastetxe publikoak 5.716 6.397 7.005

Irungo ikastetxe pribatuak 2.757 2.942 3.164

Hondarribiako ikastetxe 
1.013 1.121 1.273

Hondarribiako ikastetxe 
1.118 1.192 1.206

Bidasoako ikastetxe publikoak 6.729 7.518 8.278

Bidasoako ikastetxe pribatuak 3.875 4.134 4.370

Matrikulazio kopurua ikastetxe publiko eta pribatuetan
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Ikastetxe publiko eta pribatuetan egindako matrikulei erreparatuz gero, 

zehar, itundutako ikastetxeetako 

ikus daiteke.  

Esate baterako, erregistratutako azken urtean (2012), ikasleen % 32,9 

ikastetxe pribatuetan matrikulatu zen, % 67,1 ikastetxe publikoetan 

a historiko honek bereari eutsi dio Bidasoaldean, baina Hondarribian, 

Gipuzkoan eta EAEn antzekoa izan da matrikula kopurua, apur bat 

 

2011

6.979

3.253

1.474

1.224

8.453

4.477

Matrikulazio kopurua ikastetxe publiko eta pribatuetan



 

Iturria: geuk egina 

 

Irungo Udal Ekobarometroaren arabera (tokiko iraunkortasunari lotutako 

alderdiekin herritarrei egindako pertzepzio

elkarte publiko IHOBEk 2008an egina

publikoren batetik (derrigorrezko irakaskuntza ikastegi publikoak eta haur 

eskola publikoak) 300 metro edo tarte txikiagora, eta hori oso modu 

positiboan baloratzen da batez ere kontuan badugu EAEko Agenda 21en 

Tokiko Ekintza Planak Ebaluatzeko eta Jarr

hartutako udalerrietako (Udalsarea 21) batez besteko balioak (% 56) baino 

hobea dela datu hori, baita 15.000tik gora biztanle dituzten udalerrietako 

batez bestekoa baino hobea ere (% 81). 

galdetutako pertsonen % 71 pozik edo oso pozik zegoen hezkuntza 

ekipamenduen hornidurarekin eta irakaskuntzaren kalitatearekin.

Hezkuntza 

eskaria 

 

Ondoko taula honetan adierazten dira hirian eta 2011/2012 ikasturtean 

hezkuntza arautuan izandako matrikulazioak:
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Gipuzkoa eta EAEko ikastetxeen titularitatea

Iturria: geuk egina Eustatek emandako datuetatik abiaturik 

Irungo Udal Ekobarometroaren arabera (tokiko iraunkortasunari lotutako 

alderdiekin herritarrei egindako pertzepzio-inkestak, Eusko Jaurlaritzaren 

elkarte publiko IHOBEk 2008an eginak) herritarren % 88 bizi da ikastet

publikoren batetik (derrigorrezko irakaskuntza ikastegi publikoak eta haur 

eskola publikoak) 300 metro edo tarte txikiagora, eta hori oso modu 

positiboan baloratzen da batez ere kontuan badugu EAEko Agenda 21en 

Tokiko Ekintza Planak Ebaluatzeko eta Jarraitzeko 6. Programan parte 

hartutako udalerrietako (Udalsarea 21) batez besteko balioak (% 56) baino 

hobea dela datu hori, baita 15.000tik gora biztanle dituzten udalerrietako 

batez bestekoa baino hobea ere (% 81). Era berean, azterketa horretan 

o pertsonen % 71 pozik edo oso pozik zegoen hezkuntza 

ekipamenduen hornidurarekin eta irakaskuntzaren kalitatearekin. 

Ondoko taula honetan adierazten dira hirian eta 2011/2012 ikasturtean 

hezkuntza arautuan izandako matrikulazioak: 

Haur 

hezkuntza 

Lehen 

hezkuntza 

Bigarren 

hezkuntza 

Batxilerg

oa 

96.662 120.692 72.365 28.968

33.884 40.817 25.065 9.926

3.267 4.317 2.680 1.174

2.426 3.287 2.048 979

841 1.030 632 195

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2002 2005 2008 2011

Publikoak Gipuzkoan 52.178 57.797 64.204 67.799

Pribatuak Gipuzkoan 52.369 53.939 56.305 59.049

160.252 175.743 191.209 198.386

158.645 160.303 166.170 174.362

Gipuzkoa eta EAEko ikastetxeen titularitatea
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Irungo Udal Ekobarometroaren arabera (tokiko iraunkortasunari lotutako 

inkestak, Eusko Jaurlaritzaren 

) herritarren % 88 bizi da ikastetxe 

publikoren batetik (derrigorrezko irakaskuntza ikastegi publikoak eta haur 

eskola publikoak) 300 metro edo tarte txikiagora, eta hori oso modu 

positiboan baloratzen da batez ere kontuan badugu EAEko Agenda 21en 

aitzeko 6. Programan parte 

hartutako udalerrietako (Udalsarea 21) batez besteko balioak (% 56) baino 

hobea dela datu hori, baita 15.000tik gora biztanle dituzten udalerrietako 

Era berean, azterketa horretan 

o pertsonen % 71 pozik edo oso pozik zegoen hezkuntza 

Ondoko taula honetan adierazten dira hirian eta 2011/2012 ikasturtean 

Batxilerg

 

28.968 

9.926 

1.174 

979 

195 

 

2011

67.799

59.049

198.386

174.362



 233 

 

 

Erdi 

mailako 

LH 

Goi 

mailako 

LH 

HHE HLKP 
EE (Zereginen 

ikaskuntza) 

EAE 11.990 17.689 19.591 4.404 427 

Gipuzkoa 3.739 6.255 5.978 1.045 139 

Bidasoaldea 342 618 468 53 11 

Irun 342 618 468 53 11 

Hondarribia 0 0 0 0 0 

 

Iturria: geuk egina Eustatek emandako datuetatik abiaturik 

 

Esparru ezberdinetan izandako matrikulazioen bilakaerari erreparatuz gero, 

ondoko grafikoan ikus daitekeen bezala, 2002tik 2011ra arte 

hazkundea orokorra izan dela ikus dezakegu, 8.473 matrikula 

egitetik 10.232 matrikula egitera pasa baita epe horretan (% 

20,8ko hazkundea). Biztanleriaren etengabeko hazkundearekin bat 

dator datu hori. 

 

Hala eta guztiz ere, Helduentzako Hezkuntzan (HH) matrikulek Irunen 

nabarmen behera egin dutela esan behar da (% 49,7an). Gipuzkoan eta 

EAEn azken urtean nabari da halako murrizketa, Lurralde Historikoan 8.307 

matrikula egitetik 5.978 matrikula egitera pasa baita (% 28 gutxiago) eta 

EAEn 29.679tik 19.591ra (% 34 gutxiago)  
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik 

 

Irunen D hizkuntz ereduaren (euskaraz) hautua egiten dute familia 

gehienek, eredu horretan matrikulatzen dira Haur eta Lehen Hezkuntzan 

aritzen direnen % 48,6. B ereduko (ele bitan) eta A ereduko (gaztelaniaz) 

matrikulek udalerriko guztizko matrikulen % 51 hartzen dute. Zifra horiek 

EAEko eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko zifrekin alderatuz gero (% 57,9 

eta % 72,2 hurrenez hurren), Irunen D ereduan matrikulatzen direnak 

gutxiago direla ikus dezakegu. 

 A B D 

EAE 81.182 74.785 214.755 

Gipuzkoa 17.560 17.688 91.600 

Bidasoaldea 2.287 3.805 6.838 

Irun 2.183 3.073 4.976 

Hondarribia 104 732 1.862 

Iturria: Geuk prestatua EUSTATek emaniko datuetatik (2011) abiatuta  

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

2002

2005

2008

2011

2002 2005 2008 2011

Helduen hezkuntza 234 596 931 468

PCPI 45 53

EE(AprendTareas) 13 7 8 11

Goi mailako zikloak 699 657 646 618

Erdi mailako zikloak 346 342 305 342

Batxilergoa 1.080 966 884 979

DBH 1.887 1.874 1.957 2.048

Lehen Hezkuntza 2.600 2.744 2.976 3.287

Haur Hezkuntza 1.164 2.153 2.417 2.426

Matrikulazioen bilakaera
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Hala eta guztiz ere, 2002tik 2011ra gora egin du D ereduan egindako 

matrikula kopuruak (% 66,7 gehiago), EAEn (% 53,6) eta Gipuzkoan 

(% 46,8) baino gehiago. 

Eskaintza-

eskaria 

balantzea 

Ikastetxe kopuruari dagokionez, Irungo hezkuntza eskaintza gutxienez 

emendatu beharra dago 0tik 2 urtera doan adin tartearen eskaerari 

erantzun ahal izateko.  

 

Ildo honetatik, Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria Arloak 

proposamen bat egin zuen Puianan haur eskola berri bat eraikitzeko, baina 

ez zen burura eraman. Era berean, 2012an Irungo Udalak Eusko 

Jaurlaritzaren eskutan orube bat jarri zuen Txingudi HLHIrentzat 2 urteko 

haurrentzako eraikin berri bat egin zezan eta zegoen eskaerari erantzun 

ziezaion. Urte hartan bertan abian jarri zen Eguzkitza HLHIren 2 urteko 

haurrentzako hezkuntza eskaintza, eta 2013an Toki-Alai HLHIren 2 urteko 

haurrentzakoa. 

 

HAPNaren Behin-behineko onarpenak ikastetxe berriak jaso ditu 

etorkizuneko eskaria estaltzeko Haur Hezkuntzan, Lehen 

Hezkuntzan, Bigarren Hezkuntzan eta unibertsitate mailan. 

Batxilergoan eta prestakuntza zikloetan 16 -18 urte artekoentzako egungo 

hornidura nahikoa dela ulertzen da.  

 

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA 

Lekaenea LHI I.B. Artigako Haritzan Elatzeta LHI 

Santa Teresa LHI I.B. Harrobietan Lekaenea LHI 

Ikastetxe Berria 
Puianan 

I.B. Txenperenean I.B. Eguzkitzaldean 

I.B. Altzukaitzen  I.B. Gazteluberrin (Behobia)  

BIGARREN HEZKUNTZA UNIBERTSITATE MAILA 

I.B. Txenperenean I.B. Oñaurren I.B. Geltoki inguruan 

 

Iturria: Irungo HAPNaren Behin-behineko onarpena, 2014 

 

Herritarren 

hezkuntza 

emaitzak eta 

hezkuntza 

maila 

Herritarren hezkuntza mailari dagokionez (ikasketak, generoa eta adina), 

emakumeak gehiago dira gizonak baino honako alderdi hauetan: eskolatu 

gabeak (% 65,6), titulurik gabeak (% 54,1), lehen hezkuntzako ikasketak 

eginak (% 54,3) eta erdi eta goi mailako ikasketak eginak (% 75,7) –

heziketa maila berean gizonezkoekiko emakumezkoen ehunekoa adierazten 

dute balio horiek–. Hala eta guztiz ere, emakumeak baino gehiago dira 

gizonak lanbide hezkuntzan (% 62,2), bigarren hezkuntzan (% 

54,7) eta goi mailako ikasketetan (% 50,3). 
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GIZONEZK

OAK 

ESKOLAT

U 

GABEAK 

TITULURI

K GABEAK 

LEHEN 

HEZKUNTZ

A 

LANBIDE 

HEZKUNTZA 

BIGARREN 

HEZKUNTZA 

ERDI-GOI 

MAILAKOA

K 

GOI 

MAILAKOA

K 

SAILKAT

U 

GABEAK 

GUZTIRA 

0-4 0 2 0 0 0 0 0 1.290 1.292 

5-9 0 2 0 0 0 0 0 1.591 1.593 

10-14 0 24 5 0 1 0 0 1.508 1.538 

15-19 1 28 359 0 11 0 0 930 1.329 

20-24 15 45 537 97 494 9 15 138 1.350 

25-29 2 152 362 179 568 57 207 34 1.561 

30-34 2 112 568 239 747 77 322 10 2.077 

35-39 6 148 676 280 1.131 102 428 5 2.776 

40-44 1 146 653 323 1.022 78 448 4 2.675 

45-49 4 156 667 370 892 71 310 3 2.473 

50-54 6 148 688 312 675 88 244 7 2.168 

55-59 5 57 877 209 572 81 202 5 2.008 

60-64 5 70 1.025 158 349 64 165 2 1.838 

65-69 3 78 1.098 108 227 53 110 1 1.678 

70-74 2 102 810 36 118 45 76 2 1.191 

75-79 6 127 717 16 65 31 32 5 999 

80-84 11 117 580 7 38 33 40 4 830 

85-89 4 54 277 7 13 15 18 2 390 

90-94 3 39 96 1 5 8 3 1 156 

95-99 1 5 20 1 0 2 1 0 30 

100-104 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

GUZTIRA: 77 1.612 10.016 2.343 6.928 814 2.621 5.542 29.953 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 
informaziotik abiaturik (2012/12/31) 

 

EMAKUME

ZKOAK 

ESKOLAT

U 

GABEAK 

TITULURI

K GABEAK 

LEHEN 

HEZKUNTZ

A 

LANBIDE 

HEZKUNTZA 

BIGARREN 

HEZKUNTZA 

ERDI-GOI 

MAILAKOA

K 

GOI 

MAILAKOA

K 

SAILKAT

U 

GABEAK 

GUZTIRA 

0-4 0 1 0 0 0 0 0 1.158 1.159 

5-9 0 2 0 0 0 0 0 1.540 1.542 

10-14 1 26 7 0 0 0 0 1.319 1.353 

15-19 0 35 382 1 10 0 0 843 1.271 

20-24 8 19 454 38 605 71 27 85 1.307 

25-29 0 84 289 105 495 214 304 17 1.508 

30-34 1 73 406 131 752 283 450 6 2.102 

35-39 0 97 481 146 997 279 578 8 2.586 

40-44 2 95 545 213 944 300 412 2 2.513 

45-49 6 162 590 284 704 331 331 5 2.413 

50-54 4 153 788 248 496 308 214 2 2.213 

55-59 7 58 1.161 115 318 274 130 4 2.067 

60-64 8 84 1.400 69 161 157 49 0 1.928 

65-69 6 134 1.463 28 111 93 33 5 1.873 

70-74 9 165 1.064 20 41 70 22 3 1.394 

75-79 35 191 994 10 40 54 16 5 1.345 

80-84 25 214 876 9 27 54 10 7 1.222 
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85-89 18 188 603 4 18 23 10 6 870 

90-94 10 84 285 4 6 19 3 6 417 

95-99 6 31 86 0 0 6 1 0 130 

100-104 1 3 7 0 0 0 0 0 11 

105-109 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

GUZTIRA 147 1.900 11.882 1.425 5.725 2.536 2.590 5.021 31.226 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako informaziotik 
abiaturik (2012/12/31) 

GUZTIRA 

ESKOL

ATU 

GABEA

K 

TITULURI

K GABEAK 

LEHEN 

HEZKUNTZ

A 

LANBIDE 

HEZKUNTZA 

BIGARREN 

HEZKUNTZA 

ERDI-GOI 

MAILAKOA

K 

GOI 

MAILAKOA

K 

SAILKAT

U 

GABEAK 

GUZTIRA 

IRUN 224 3.512 21.898 3.768 12.653 3.350 5.211 10.563 61.179 

BIDASOA* 322 9.754 25.296 4.546 16.243 4.340 6.881 10.622 78.004 

GIPUZKOA 5.902 234.457 168.735 46.379 123.528 39.024 68.570 27.765 714.360 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 
informaziotik abiaturik (2012/12/31) (*Irun+Hondarribia) 

 

EUSKARA 

Euskalduntze 

maila 

Herritarren (2 urtetik gorakoak) euskara mailari dagokionez, Irunen 

euskaldunak guztira 20.857 lagun direla (% 35,9) ikus dezakegu, erdi 

euskaldunak 16.095 lagun (% 27,7) eta 21.145 lagun erdaldunak (% 

36,4). Kategoria horietako bakoitzak Bidasoaldeko herritarren % 28,2, % 

21,7 eta % 28,6 hartzen dute.  

 

 

Guztira 

Euskaldunak 

 Guztira Alfabetatuak 
Erdi 

alfabetatuak 
Alfabetatu 

gabeak 

EAE 2.119.586 789.439 635.893 116.081 37.465 

Gipuzkoa 684.772 364.676 288.401 14.775 155.907 

Bidasoa 74.025 30.414 24.238 4.681 1.495 

Irun 58.097 20.857 16.857 2.917 1.083 

Hondarribia 15.928 9.557 7.381 1.764 412 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik (2011) 
 

 
 

 Erdi euskaldunak Erdaldunak 

 
Guztira 

Alfabetatu
ak 

Alfabetatu 
gabeak 

Pasiboak Erdaldunak 

EAE 541.562 325.091 80.558 135.913 788.585 

Gipuzkoa 155.907 78.310 34.443 43.154 164.189 

Bidasoa 19.743 9.963 4.015 5.765 23.868 

Irun 16.095 8.380 2.969 4.746 21.145 

Hondarribia 3.648 1.583 1.046 1.019 2.723 

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik (2011) 

 

 



 

Eskuragarri ditugun bi urteetako datuei (Eustat) erreparatuz gero, 

2011ra biztanle erdaldunen kopuruak nabarmen behera

duela ikus daiteke, erdi euskaldunen kopuruak gora egin duen artean (% 

34,7). Biztanle euskaldunen kopuruak apur bat 

2,2). 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik

 

Irungo euskalduntze maila inguruko udalerrietakoa, 

Lurralde Historikokoa

herritarren % 35,9 besterik ez dira euskaldunak 

herritar euskaldunen erdia). 2006tik 2011ra % 7,3an emendatu da erdi 

euskaldunen ehunekoa, herritar erdaldunen ehunekoa 6,7 puntutan jaitsi 

den bitartean. 

 
 

 

% Euskaldunak

EAE 

Gipuzkoa 

Bidasoa 

Irun 

Hondarribia 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Euskaldunak

Erdi Euskaldunak

Erdaldunak

B
iz

ta
n
le

 k
o
p
u
ru

a

Eskuragarri ditugun bi urteetako datuei (Eustat) erreparatuz gero, 2006tik 

2011ra biztanle erdaldunen kopuruak nabarmen behera (% 16) egin 

duela ikus daiteke, erdi euskaldunen kopuruak gora egin duen artean (% 

Biztanle euskaldunen kopuruak apur bat behera egin du 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik 

 

Irungo euskalduntze maila inguruko udalerrietakoa, eskualdekoa eta 

Lurralde Historikokoa baino nabarmen txikiagoa da. Irungo 

herritarren % 35,9 besterik ez dira euskaldunak (Hondarribiko 

herritar euskaldunen erdia). 2006tik 2011ra % 7,3an emendatu da erdi 

euskaldunen ehunekoa, herritar erdaldunen ehunekoa 6,7 puntutan jaitsi 

Euskalduntze maila 2006 / 2011 

% Euskaldunak 
% Erdi 

euskaldunak  
% Erdaldunak

37,4 / 37,2 22,1 / 25,6 40,5 / 37,2

52,9 / 53,2 20,5 / 22,8 26,6 / 24,0

41,5 / 41,1 20,4 / 26,7 38,1 / 32,2

36,5 / 35,9 20,4 / 27,7 43,1 /36,4

60,6 / 60,0 20,2 / 22,9 19,3 / 17,1

 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik 
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2006tik 

(% 16) egin 

duela ikus daiteke, erdi euskaldunen kopuruak gora egin duen artean (% 

behera egin du (% 

 

eskualdekoa eta 

Irungo 

(Hondarribiko 

herritar euskaldunen erdia). 2006tik 2011ra % 7,3an emendatu da erdi 

euskaldunen ehunekoa, herritar erdaldunen ehunekoa 6,7 puntutan jaitsi 

% Erdaldunak 

37,2 

24,0 

32,2 

36,4 

17,1 



 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik

 

 

EAEko antzeko mailetan dago Irungo herritarren euskara maila.

Immigrazioagatik eta mugatik gertu egoteagatik izango da hori.

 

Euskara Arlotik adierazten dute 

16 urtetik beherako gazterik.

erabiltzen da euskara.

 

Azken urteetan nabarmen eg

udalerriko dendetan

 

Etxeetan ere oso gutxi 

apur bat gora egin du euskararen erabilera etxeetan, baina

erabiltzen du hizkuntza hori.

Euskararen erabiler

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik
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Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik 

EAEko antzeko mailetan dago Irungo herritarren euskara maila.

Immigrazioagatik eta mugatik gertu egoteagatik izango da hori.  

Euskara Arlotik adierazten dute hirian ia ez dagoela euskara ez dakien 

16 urtetik beherako gazterik. Hala eta guztiz ere, kalean oso gutxi 

erabiltzen da euskara.  

nabarmen egin du gora euskararen erabilerak 

udalerriko dendetan (% 12). 

Etxeetan ere oso gutxi egiten da euskaraz. 2001etik 2011ra bitartean 

apur bat gora egin du euskararen erabilera etxeetan, baina soilik % 10,1ek 

erabiltzen du hizkuntza hori.  

Euskararen erabileraren bilakaera etxean 

Iturria: Izadi 21 enpresak egina Eustaten datuetatik abiaturik 
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Euskaldunak 37,2 53,2 41,1 35,9

Erdi Euskaldunak 25,6 22,8 26,7 27,7

37,2 24,0 32,2 36,4

Euskalduntze maila 2011 (%)

8,6 8,5 10,1

91,4 91,5 89,9
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Euskara Gaztelania
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EAEko antzeko mailetan dago Irungo herritarren euskara maila. 

hirian ia ez dagoela euskara ez dakien 

kalean oso gutxi 

in du gora euskararen erabilerak 

. 2001etik 2011ra bitartean 

% 10,1ek 
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Irungo etxeetan euskara lehen hizkuntza gisa eskualdean edo EAEn (% 

15,2) baino gutxiago erabiltzen da, eta Gipuzkoan baino askoz ere 

gutxiago (% 30). 
 

Euskararen erabileraren bilakaera etxeetan 

 

Irun Iruten elkarteak euskararen erabilerari buruzko azterlan bat egin zuen 

2007an (bosgarrena 1984. urteaz geroztik). Horretarako 3 eremutan 

banatu zuen hiria Irun Irutenek: tren geltokia eta inguruak, erdialdea, eta 

Udaletxea eta Uranzu aldea biltzen dituen esparrua.  Besteak beste, 

inkesta batzuk egin ziren (gutxi gorabehera udalerriko biztanleriaren % 

21i). 
 

Antz handia dute emaitza horiek eta Eustatek 2011. urtean eskainitakoek: 

galdetutako biztanle guztien % 5,50 mintzatzen da euskaraz 

(galderei erantzun zioten 12.710 lagunetatik ia 700 herritar), edo gauza 

bera dena, Irunen 20 herritarretatik 1 mintzatzen da euskaraz. 

Burura eramandako aurreko azterketarekin (2001ean) alderatuz gero, 

Irungo errealitatea asko aldatu ez dela esan behar dugu (orduko 

azterlanean parte hartu zuten herritarren 5,4 mintzatzen ziren euskaraz), 

eta beraz, euskararen egoerak hirian kezkagarria izaten jarraitzen 

duela, normalizaziotik oso urruti dagoela oraindik. 
 

Bestalde, Siadeco enpresak 2008an azterlan bat egin zuen Irungo 

Udalarentzat, eta horrek Irungo familietan Euskararen Transmisioa 

Sustatzeko Planaren erredakzioa ahalbidetu zuen. Hiriko ikastetxe 

guztien bidez (ikastegiak, haur eskolak eta haurtzaindegiak) eta 2008ko 

maiatzean eta ekainean, 1.280 inkesta egin zitzaizkien 0 eta 12 urte 

bitarteko seme-alabak zituzten familiei. Azterlan horren emaitzen 

arabera, guraso gehienen (% 43) euskara maila oso eskasa zen (ez 

zekiten euskaraz, edo hitzen bat ezagutzen zuten), ia % 30en euskara 

maila ona edo aski ona zen, eta gurasoen gutxi gorabehera % 22k 

bazekiten euskaraz zerbait egiten (galdetutakoen gutxi gorabehera % 

6k ez zuten beren hizkuntz gaitasunari buruzko informaziorik eman nahi 

izan). Aipatu azterlanaren arabera, guraso gehienen lehen hizkuntza 

gaztelania zen (% 73-75), 0-12 urte bitarteko haurren artean 
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proportzio hori % 53ra jaisten zen artean. 

Azterlan horretan galdetutakoen erdiak esan zuen behar baino txikiagoa 

zela euskararen erabilera familia mailan; % 42k iritzi bera du haurren 

aisialdiko euskararen erabileraren inguruan; % 21ek eskolaz kanpoko 

jardueren kasuan eta % 9k ikastetxeen kasuan. Gurasoen % 83k zioen 

euskararen presentzia egokia zela ikastetxeetan. 
 

Hizkuntzen ikaskuntzari ematen zioten garrantziaren inguruan galdetuta, 

Siadecoren azterlanak agerian utzi zuen gaztelaniak lehen lekua hartzen 

zuela (0tik 10erako eskalan 9,3 puntuko batez bestekoa), euskarak 

bigarrena (9,1 puntu), ingelesak hirugarrena (8,7 puntu) eta frantsesak 

laugarrena (6,9 puntu). 

Ekipamenduak 

eta 

bitartekoak 

Euskara ikasteko lau ekipamendu nagusi daude Irunen: 

• Udal Euskaltegia (Urdanibia, 5) 

• Herri Jakintza Euskaltegia (Nafarroa Hiribidea, 13) 

• Irungo AEK Euskaltegia (Legia kalea, 6) 

• Hizkuntz Eskola Ofiziala (Alcaldía de Sacas kalea, 13) 
 

 

Iturria: www.irun.org (Udal Euskaltegia) 

 

Urteen joanean aldatu egin da udalerriko euskaltegien merkatu-kuota. 

Alfabetatze zentroetan eta azken 7 ikasturteetan alde handiak izan dira 

matrikuletan, AEK eta Herri Jakintza euskaltegietan, 2006/07 eta 2009/10 

ikasturteetan, matrikula kopuruak gora egin zuen bitartean (% 11 eta % 

14 hurrenez hurren), Udal Euskaltegian eta Hizkuntz Eskola Ofizialean 

behera egin zuen (% 8 eta % 17 hurrenez hurren). 
 

EUSKALTEGIEN MERKATU-KUOTAREN BILAKAERA (%) 

Mota 2000/01 2003/04 2006/07 2009/10 

Udal 

Euskaltegia 
46 39 31 23 

AEK Irun 7 8 7 18 

Herri Jakintza 

Euskaltegia 
14 12 14 28 

HEO 33 41 48 31 

Guztira % 100 100 100 100 
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Kop. guztira 1.390 1.279 1.140 969 

Iturria: geuk egina LKSk Irungo Udalarentzat egindako azterlanetik abiaturik 

 

2005/2006koak dira helduen euskararen alfabetizazioari buruzko 

azken datuak. Ondoko taulan ikus daitekeenez, alfabetizazio programetan 

parte hartzen zuten emakumeen kopurua gizonena baino askoz ere 

handiagoa zen. 
 

2005/2006 ikasturtea 

Adina Emakumeak Gizonak Guztira 

15-19 30 15 45 

20-24 52 14 66 

25-29 85 28 113 

30-34 81 23 104 

35-44 162 61 223 

45-54 76 32 108 

55-64 19 8 27 

>65 5 2 7 

Guztira 510 183 693 

 

Iturria: geuk egina Eusko Jaurlaritzaren Euskal Herriko Hizkuntz Adierazleen Sisteman 

jasotako datuetatik (2005-2006) abiaturik 

 

Euskaran alfabetatzeko programetan parte hartzen duten pertsonen adinari 

dagokionez, matrikula egile gehien-gehienak (% 79) 25 eta 54 urte 

artekoak zirela ikus dezakegu, batez ere 35-44 urte bitartekoak.  

 

Era berean, badira hainbat ekimenen bidez euskara bultzatzen duten 

elkarteak. BettiGotti eta Irun Iruten dira helburu hori lortzeko legez 

eraturiko elkarteak, baina ugari dira euskara zeharka sustatzen duten 

elkarteak (Adaxka dantza taldea, Hazia Elkartea, Ibarla-Meakako dantza 

taldea, Kemen dantza taldea, Txingudi softball elkartea, Txorimaloak 

muska taldea).  

 

Irungo Udalak harreman estua izan du Irun Iruten elkartearekin udalerrian 

euskara bultzatzeko ekimenak garatzeko (Mintzalaguna, etab.) Betti-Gotti 

elkartea batez ere udalekuen kudeaketara mugatu du bere jarduna, 

2012an euskara bultzatzeko ekimenetan parte hartze handiagoa izaten 

hasi zen arte. 

Udal politikak Euskara Arloa da Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren 

garapenaren arduraduna. Eguneroko bizimoduan euskara erabili nahi 

duten pertsona guztiei aukera hori pertsona eta gizarte mailan eta maila 

ofizialean bermatzea da haren zeregina, eta hizkuntza erabat 

berreskuratzeko neurri guztiak aplikatzen ditu horretarako. Xede horretan, 

3 esparru nagusitan egiten du lan Arloak.  
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• Hizkuntzaren transmisioa (ikaskuntza, euskalduntzea-

alfabetatzea eta familia). 

• Hizkuntzaren erabilera (Administrazio Publikoa, informazioaren 

eta komunikazioaren teknologia berriak, enpresa mundua, aisia, 

kirola, erlijioa). 

• Euskararen iturriak (euskararen corpusaren eta kalitatearen 

plangintza, liburuen ekoizpena, publizitatea, kultur jarduera, 

hedabideak). 

 

Euskara ikasi ahal izateko ekipamenduez gainera, Udalak hainbat 

ekimen bideratzen ditu hizkuntzaren ikaskuntza eta transmisioa 

bultzatzeko.  

• Mintzalaguna Programa: 4 

edo 5 lagunek osatutako 

taldeetan euskaraz egiteko 

aukera ematea da programa 

honen helburua. Gisa honetan 

euskara ikasten ari direnak 

euskaldunekin elkartzen dira 

euskaraz egiteko giro ez 

formalean. Gainera, jarduera 

osagarriak antolatzen dira, 

esate baterako, txangoak 

(mendira,...), tailerrak 

(sukaldaritza, argazkigintza,...) 

kultur jarduerak (antzerkia,...) 

eta beste batzuk (“bertso-

afariak”,...).  

• Euskara ikasteko on-line dauden baliabideei buruzko 

informazioa  

• Euskara Ikaslearen Txartela bezalako pizgarriak, 

euskaltegietako ikasleek eta Hizkuntz Eskola Ofizialean euskara 

ikasten dutenek hainbat abantaila eta beherapen edukitzeko 

aukera izan dezaten (museoetarako txartelak, euskal produktuak 

eta beste batzuk lortzeko). 

• Euskaraz egiten diren jardueren Gida, Bidasoa-Txingudi 

Mugaz gaindiko Partzuergoak egina, eskualdeko udalerrietako 3 

udal euskara zerbitzuek elkarrekin egindako lanaren emaitza.  

Udaleko Euskara Arloak, era berean, euskararen erabilera sustatzen 

du egunerokoan (lanean, ikastetxean, familian, lagunekin, kirola egitean, 

etab.) hainbat ekimenen bidez:  

• “Bizi euskaraz ikastetxeetan”: euskara taldeen topaketak 

institutuetan (“Bagabiltza”), eskolaz kanpoko jardueretan 

euskara bultzatzeko laguntzak (“Euskaraz baietz!), bertsolaritza 



 244 

 

sustatzeko programa (“Gu ere bertsotan”), Iruna etorri berri 

diren haurren hizkuntza sendotzeko programa, etab. 

• “Bizi euskaraz lanean”: enpresetan euskara planak sustatzeko 

aholkularitza, lan munduan euskararen presentzia eta erabilera 

handitzeko Lan Hitz ekimena, "Irun=2+1" proiektua udalerriko 

zerbitzuen sektoreko enpresetan komunikaziorako testuak eta 

materialak euskaraz idazten laguntzeko.  

• “Bizi euskaraz kirolean”: Eskola kirola programa euskaraz, 

eskolako ordutegitik kanpora, Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 6. 

mailara arteko ikasleei zuzendua.  

• “Bizi euskaraz familian”: euskara ikasteko bekak, "Familiaola" 

familia euskaldunentzako topagunea, baliabideak euskaraz 

("Kantuttikiak" haurtxoentzako abestiak, "Geure haurtxoaren 

garapena” aldizkaritxoa, ...), etab. 

• “Bizi euskaraz elkarte eta klubetan”: “Kalean Bai” programa, 

Irungo erakunde eta elkarteek antolatutako jarduerak 

euskalduntzeko (itzulpen zerbitzua, diru-laguntzak, testuak 

zuzentzeko eta aholkatzeko zerbitzua, aurkezle eta begiraleen 

poltsa).  

• “Bizi euskaraz zure aisialdian”: Irunen 2007. urteaz geroztik 

antolatzen den “Euskal Herriko Hitz Gurutzatuen Txapelketa”.  

• “Bizi euskaraz kulturan”: hiriko erlijio ekitaldietan 

hizkuntzaren erabilera sustatzeko ekimenak, betiere erlijio 

sinesmen guztiak kontuan izanik.  

• “Bizi euskaraz administrazioan”: Irungo Udaletxean 

Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planean jasotako edukia 

garatzeko eta helburuak betetzeko jarduerak.  

 

Hona hemen euskara bultzatzeko xedean Udalak sustatzen dituen beste 

baliabide batzuk: 

• Jose Antonio Loidi beka: Irungo Udalak ikerketa-lanak euskaraz 

egiteko ematen duen beka, aipatu idazlearen izena daramana. 

Jose Antonio Loidik bere bizitzan zehar ikertutako arloekin bat 

datoz ikerketa-eremuak: antropologia, filologia, toponimia, 

literatura, osasun publikoa, hidrologia eta botanika. 

• Euskara hobetzeko ikastaroak 

• Softwarea euskaraz 

• Toponimia euskaraz 

• Irungo Euskara Arloaren argitalpenak (liburuak, Irunero eta 

Plazara aldizkariak).  

Euskara Arloak 2009. urteaz geroztik murrizketak izan baditu ere, euskara 

bultzatzeko ia programa guztiei eutsi ahal izan die, egokitzapen batzuk 

eginda.  
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Euskara Arloak azterketa bat egin zuen (2009/2010) euskara 

bultzatzeko udal ekimenen eta politiken inguruan herritarrek duten 

pertzepzioari buruz. Lan hori egiteko galdetegi batzuk prestatu eta 

gizarte, ekonomia eta politika alorretako eragileei igorri zitzaien (guztira 79 

galdetegi jaso ziren behar bezala beteta). Era berean, aurrez aurreko 

elkarrizketak egin ziren.  

 

Bi talde nagusitan sailkatzen dira azterlan horren emaitzak:  

• Euskararen Erabilera Sustatzeko Plan Orokorraren emaitza 

positiboen inguruko iritziak: 

- Garrantzitsutzat jo zen EESPO abian jartzea eta, aldi berean, 

Euskara Arloaren egitura egokitu izana, horrek aukera eman 

baitzuen planifikatzeko garaian giza baliabideak eta baliabide 

teknikoak emendatzeko. 

- Administrazioko hizkuntz politika landuagoa eta sendotuagoa 

bideratzeko egokitasuna izan zuten aipagarri.  

- Udalaren ikuspegitik, jauzi kuantitatibo eta kualitatibo handia 

dago Euskara Arloaren zereginen garapenari dagokionez. 

- Nola Tokiko Administrazioak hala EESPO egiteko prozesuan 

esku hartutako eragileek egoki irizten diete euskararen 

normalizazioa lortzeko Planean finkatutako gidalerroei.  

- Beste eragileek positibotzat jo zuten Udalak EESPO garatu 

izana, hainbat zeregin burura eramatea errazten baitu horrek.  

- Plangintzaren hasieran finkatutako esparruetan aurrerapenak 

egiaztatu ziren, aurrerapen txikiak baina.  

• Euskararen Erabilera Sustatzeko Plan Orokorraren prozeduran 

hobetu beharreko alderdien inguruko iriztiak: 

- Esparru guztietan hobekuntzak egin daitezkeela adierazi zen. 

- EESPOren prozedura egokitzat hartu bazen ere, galdetegiei 

erantzun zieten pertsonen arabera gehiegizkoa da esparruen 

araberako banaketa, zenbaitetan indarrak bildu ez baizik eta 

banatu egiten baitira. Garrantzitsutzat jo zen programa guztien 

transbertsalitatearen inguruan jardutea. 

- Plangintzaren diseinua zehaztu baino lehen, ezinbestekotzat jo 

zuten diagnostiko oso bat egitea. 

- Parte hartzaileen arabera, Udalak ez du esaten duena betetzen.  

- Galdetegiei erantzun zieten eragileen iritzian, hizkuntzaren 

normalizazioaren erakundetzeak eragileek Plana beren ez 

egitea ekar dezake.  

- Euskarari dagokionez, Udalak herritarrenganako komunikazio 

estrategia hobetu dezakeela eta hobetu beharko lukeela iritzi 

zen.  
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- Informazioa gizarteratzeko premia hauteman zen, baina nola ez 

dago jakiterik.  

- Bukatzeko, Udalak egindako azterketan parte hartu zutenen 

arabera, komenigarria da jakitea zein den prozesuaren 

hasierako Aholku Batzordeko kideen egungo estatusa. 

Euskara udal 

jardueran 

Irungo Udalak konpromiso sorta bat egin du bere euskara 

bultzatzeko. Horien artean aipagarriak dira:  

• 2013-2017 aldirako Euskara Sustatzeko Ekintza Plana egin du 

Euskara Arloak. 

• Hiriak berezko duen euskararen ondarea berreskuratzeko eta 

hari eusteko lan sakona eta jarraitua: Badihardugu elkartearen 

bidez, Irungo ahozko euskararen taxonomia osatu da, kaleen 

izenak berrikusteko lana ari dira egiten.  

• 2012an sortu zen Euskarako Aholku Batzordea (haren jarduteko 

araudia barne). 

• Merkatariei zuzendutako materialak eskuragarri jarri dira. 

• Herritarrei zuzendutako itzulpen zerbitzua 

• Euskara ikasteko eta sustatzeko bekei eta laguntzei eutsi zaie. 
 

Udal zerbitzuetan euskararen presentzia eta erabilera eskasak dira, 

batez ere hitz egiteko garaian. Bezeroei eta herritarrei arreta emateko 

orduan Udaletxean euskararen erabilera % 20,4koa baizik ez dela 

nabarmendu behar da. Bestalde, euskaraz gero eta aplikazio informatiko 

gehiago daudela esan behar da, eta Euskara Arloak haien erabilera sustatu 

lezakeela.  
 

AHOZKOAN % 

Arreta bezeroei edo herritarrei Udaletxean 20,4 

Beste Arlo edo Zerbitzuekin 18,6 

Harremanak dituzten pertsona bakoitzarekin 18,4 

Arlo edo Zerbitzu bereko lankideekin 17,6 

Maila bereko langileen artean 17,5 

Mendeko langileekiko harremanetan 16,1 

Zuzeneko buruekiko harremanetan 14,9 
 

IDATZIZKOAN % 

Bulegoetako ageriko errotulazioak 88,3 

Udaletxetik kanpora erabilitako inprimaki eta 
jakinarazpenak 

64,2 

Udal barneko dokumentu, inprimaki eta komunikazioak 48,8 

Langileek idatzitako komunikazioak, Udaletxetik kanpora 
erabiltzeko 

41,7 

Langileek idatzitako komunikazioak, Udaletxe barnean 
erabiltzeko 

24,8 

Aplikazio informatikoak 16,9 
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Iturria: geuk egina Irungo Udaleko Euskara Arloak emandako datuetatik 

abiaturik 

 

Bestalde, honakoa da euskararen presentzia eta erabilera Udalak 

sustatutako jardueretan: eskaintzen diren 17 ekimenetatik 5 (% 29) ele 

bitan dira, 4 (% 24) soilik euskaraz, eta 2 (% 11) euskaraz eta 

gaztelaniaz. Ez dakigu zein den euskararen presentzia eta erabilera 

ludoteketan (guztira 5 dira) eta gazteentzako udal lokalean. 

Euskara eta 

kultura 

Irunen badira hainbat kultur jarduera edo esparru euskaraz 

gozatzeko:  

• Museoak eta bisita gidatuak: Ama Xantalen Museoa, Munduko 

Tximeletak erakusketa, Izokinen Haztegia, bisita gidatuak 

Bidasoa ibaiaren inguruan, bisita gidatuak Plaiaundiko parke 

ekologikora, Oiasso Erromatar Museoa, Menchu Gal erakustokia, 

etab. 

• Liburutegiak eta beste zerbitzu batzuk: Ikust-Alaia udal 

Liburutegia, auzo elkarteetako liburutegiak, Gazte 

Informaziorako Bulegoa, Kontsumitzaileen Bulegoa, 

Martindozenea Gaztelekua, Martindozeneako Aterpetxea. 

• Kultura jarduerak: hitzaldiak, zinea eta zikloak (antimilitarista, 

arkeologikoa,...), antzerkia, literatura (liburuaren astea,...), 

musika, dantza. 

• Beste batzuk: Irunabar, Irungo Bertsoaren Bilgunea, kultur 

asteak, mendi astea, Hirugarren Munduaren Aldeko Astea, 

Kabigorri Bidasoako Ateneoa. 

• Aisia eta uda: Solas Jolas udako saio irekiak, San Migeleko 

ludoteka, Gaztedi Berria, San Martzial Skout Taldea, Lapitzeko 

Ludoteka, Tximista Taldea, Tandanacui Taldea, Gazte Pastorala, 

Dunboako Ludoteka, udalerriko udalekuak, aisiarako bestelako 

planak, denbora libreko taldeak. 

• Urteko jaiak: Ongi etorria Olentzerori, Errege Magoentzako 

gutun bilketa, Erregeen Kabalgata, Inauteriak (kaldereroak, 

Zanpantzar,...), Sagardo Eguna, Alardealdia, San Pedro eta San 

Martzial, Euskal Jira, erromeriak, merkatuak eta azokak, 

auzoetako jaiak, etab. 

 

Era berean, “Ahotsak” ekimenaren baitan, Irungo euskaran jasotako 8 

elkarrizketa transkribatu eta kodifikatu dira (www.ahotsak.com). 
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KULTURA 

Kultur 

ekipamendua

k eta haien 

erabilera 

Honako kultur ekipamendu hauek dauzka Irunek herritarrek 

erabiltzeko:  

• Oiasso Erromatar Museoa. Titularitatea: udala 

• Ama Xantalen Museoa. Titularitatea: udala. 

• Menchu Gal erakustokia.  

• Plaiaundiko Parke Ekologikoa eta bertako interpretazio zentroa 

(Txingudi Ekoetxea). Titularitatea: Eusko Jaurlaritza. 

• Amaia Kultur Zentroa: Titularitatea: udala. 

• Mendibileko Kontserbatorioko Auditorioa: Titularitatea: udala. 

• Irungo Udal Kontserbatorioa  

• Irun Factory. Irungo Udalak eta Artitadetó artisten Elkarteak 

kudeatzen dute egun. 

• Udal Marrazki eta Pintura Akademia. 

• Ikust-Alaia Udal Liburutegia 

• Arkeolan historia ikerketarako zentroa. Titularitatea: pribatua 

(Arkeolan kultur elkartea).  

• Udal artxiboa 

• Udal ludotekak (2) –Katea eta Lapitze–. 

• Kokoska arte galeria. 

• Beste ekipamendu batzuk: Auzo Elkarteen lokalak, auzoetako 

liburutegiak, saioak egiteko eta kontzertuak emateko aretoak, 

etab.  

 

Hirian badira, era berean, erlijio, kultur eta aisialdirako jarduerak 

garatzeko beste ekipamendu mota batzuk (Junkaleko Ama Birjinaren 

parrokia, San Martzialeko baseliza,...)  
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Irudia: Junkaleko Ama Birjina parrokiako erretaula nagusia. Eusko Jaurlaritzaren 

hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

 

Gizarte eta kultura interes handiko bi bide igarotzen dira Irundik:  

• Santiago edo Done Jakue Bidea: Santiago Nazioarteko Zubitik 

San Juan Harria plazaraino luzatzen da (1.150 metro). Gero 

aurrera egiten du Errege Bidearekin bat eginik. 

• Errege Bidea: Behobia Auzotik San Juan Harri Plazaraino 

luzatzen da (2.850 metro). Gero, hirigunean barrena, Oiartzungo 

Elizalde auzoraino egiten du (5.000 metro).  

 

Ez dago hiriko ekipamendu eta instalazioen herritarren erabilera orokorrari 

buruzko daturik. 

 

Bestalde, udal titularitateko kultur ekipamenduen eskaintza handitu 

egingo da epe ertainera: 

• San Juan-Etxeandiako liburutegi eta kulturgune berria: 1. 

solairuak liburutegi bati egingo dio leku (ikasteko gelekin eta 

ordenagailuak askatasun osoz erabiltzeko espazioekin hornitua), 

eta geroago, kultur erabilerarako areto balio anitz batzuei. 

• Palmera Monteroko ekipamendu publikoak eta zentro 

zibikoak espazio komun batzuk jarriko ditu herritarren eskura, 

erabilera askotako aretoekin eta Irungo kultur, gizarte edota 

kirol elkarteak biltzeko topalekuarekin.  

 

Aipagarria da Irungo Udalak akordio bat iritsi izana Luis Mariano 

artista irundarraren oinordekoekin haren ondarea 30 urteko epean 

eskuratzeko eta erakusgai jartzeko.  
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Elkarteek garatutako kultur ekitaldiek, Irungo jaiek eta auzoetakoek, arte 

eta kultur ekitaldiek, zineak, kontzertuek, Tren Berdeak eta beste batzuek 

osatzen dute Irungo museoek eta kultur ekipamenduek eskaintzen duten 

kultur eskaintza. Hala eta guztiz ere, esan beharra dago, Irungo 

Agenda 21en II. Ekintza Planari begira, hobetu egin daitekeela 

hiriko kultur eta aisiaren eskaintza (horixe izan zen Hiritarren Kalitatea 

Plana egiteko prozesuan zehar Udalak burututako azterlanean parte 

hartutako pertsonek udal prestazioen alorrean identifikatutako arlo hobetu 

beharrekoetatik bat). 

 

 
 

Irudia: San Juan plazako etorkizuneko liburutegia eta kulturgunea. www.irun.org 

 

Bestalde, HAPNaren Behin-behineko Onarpenak zehazten ditu Ibarrola 

errekaren Haranaren Plan Berezia egiteko oinarrizko irizpideak. Plan Berezi 

horrek zehaztuko ditu, besteak beste, kultura eta arkeologia intereseko 

eremuak, esate baterako, garai bateko meategiak eta oletako labeak, eta 

ekipamendu, interes komunitarioko azpiegitura, ibilbide eta beste 

batzuetan esku hartzeko muga zehatzak ezarriko ditu. Era berean, Plan 

Bereziak zehaztuko du alde honetan non kokatuko den Aiako Harria 

Parke Naturala Interpretatzeko Zentroa.  

 

Irungo Udalak Udalsarea 21 sarera biltzen diren udalerrientzako Mugi 21 

tresnaren bidez 2012an egindako iraunkortasunari buruzko txostenaren 

arabera, herritarren % 54 kulturguneetatik 300 metrora edo 

gutxiagora (oinez 15 minutura baino gutxiagora) bizi dira (Ihobe 

elkarte publikoak 2008an egindako Udal Ekobarometroak eskaintzen du 

datu hori; 310 inkesta egin ziren hirian bizi ziren 15 urtetik gorako lagunen 

artean).  

 

Bestalde, 2008ko Ekobarometroa egiteko xedean galdetutako % 60k dio 

oso pozik edo aski pozik daudela kultur eta aisiarako zerbitzuen 

hornidurarekin eta kalitatearekin. 
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Herritarren 

kultur 

dinamika 

Kirol elkarteekin batera, kultur elkarteek osatzen dute Irungo 

elkarteen multzo handiena: 

• Argoiak kultur elkartea 

• Betti-Gotti 

• Irun-Bidasoako Done Jakue Elkartea 

• Aldabe Gastronomia Elkartea 

• La Salle San Martzialeko Ikasle Ohien Elkartea  

• Gipuzkoako Artisten Elkartea 

• Irungo Kasinoa Elkartea 

• Embrujo Andaluz Kultur Zentroaren Elkartea 

• Flamenco del Norte Kultur Elkartea 

• Artitadetó Artisten Elkartea 

• i-Romi Emakume ijitoen Elkartea 

• Irungo Argazki Elkartea 

• Irungo Luis Mariano Elkarte Lirikoa 

• Arter eszenikoen Gela 

• Irungo Hiria Musika Banda 

• Bidasoako Euskal Kultur Taldea 

• Bidasoako Txaranga Elkartea 

• Anakako Kasinoa 

• Urantzuko Dultzaineroak 

• Egoipar Meaka Euskal Dantza Taldea 

• Irun XXI Foroa 

• Hazia Kultur Taldea 

• Ibarla Meaka dantza taldea 

• Irun Iruten euskara elkartea 

• Irunabar bertsolarien bilgunea 

• Irungo Euskal Jira 

• Irungo Txalapartariak 

• Irungo San Martzial jaietako alarde tradizionaleko buruzagien 

batzordea 

• Kabigorri 

• Kemen Dantza Taldea 

• Labrit, Irungo Nafarren Elkartea 
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• Lagun Artean 

• Luis de Uranzu kultur elkartea 

• San Vicente de Paul ikastetxeko majorettak 

• URE Bidasoa irratizaleak 

• Aldapa Kultur Elkartea 

• Santiagoko Deabruak Kultur Elkartea 

• Irungo Atsegiña 

• Ametsa Abesbatza 

• Danok Artean 

• Ugalde 

• Elatzeta Elkartea 

• Bidasoako Filatelia eta Numismatika Elkartea 

• Jostallu elkartea 

• Buenos Amigos Ornitologia Elkartea 

• Txingudiko bertso eskola 

 

Hirian kultur izaerako era askotako elkarteak daudela ulertzen da 

(Irungo elkarteen % 21), baina ez da haien dinamismo maila 

ezagutzen. 

KIROLA 

Misioa, 

ikuspegia eta 

helburu 

orokorrak 

Udal egituraren baitan ari da egokitzen Kirol Zerbitzua 

(www.irun.org/irunkirol) 2012an hartutako erabaki garrantzitsuen ostean: 

Kirol Patronatua desagerraraztea, Kultura eta Kirol Arlora biltzea, 

kiroldegien zeharkako kudeaketa, prezioen politika berria, beste 2 

instalazio berri,... 

 

Hala eta guztiz ere, oinarriak ezarri dira udal kirol zerbitzuko misioari 

orientabide berria emateko. Ikuspegi modernoagoa da, herritarren 

beharretatik hurbilago dagoena, zeharkakoagoa eta zabalagoa, pertsona 

aktiboei nahiz aktiboak ez direnei zuzendua. Hortaz, gisa honetan 

zehazten dira Irunkirolen misioa eta ikuspegia:  

• Misioa: Irungo Udalera biltzen den erakunde publikoa da 

Irunkirol. Irundarren jarduera fisikoa sustatzea du helburu, 

kirolaren bidez osasun eta bizi kalitatea ez ezik giza harremanak 

ere hobetzen direlako. 

• Ikuspegia: Irunen lortu da irundarrentzat aukera erraza izatea 

kirol egitea, eta Europako herrialde aktiboenen pareko biztanle 

aktiboak bizi dira gurean. Era berean, udal kirol hezkuntza 
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balioetan oinarritutako benetako hezkuntza eskola baten 

moduan jardutea lortu da. 

 

Etorkizun hurbilean lan-ildo horretan sakondu nahi da, Kirol Zerbitzu 

berriaren sorrera justifikatzen duen dokumentazioan mugatu bezala. Zazpi 

lan-ildotan laburbildu litezke udal zuzendaritza berri honen helburu 

orokorrak:  

1. Aski aktiboa den biztanleriaren ehunekoa emendatzea (Aktibilik 

gutxieneko jarduera fisikoaren inguruan egindako gomendioak 

betez). 

2. Jarduera fisikoa erraztuko eta bultzatuko duen ingurune fisiko 

natural eta eraikia sortzea, garatzea eta mantentzea. 

3. Jarduera fisikoaren praktikak eta egoneko jarrerak biztanleen artean 

eragiten dituzten gizarte baldintzatzaileetatik eratorritako 

berdintasunik eza murriztea. 

4. Egunean zehar egoneko jardueretan emandako denbora murriztea. 

5. Jarduera fisikoaren aldeko sektoreen arteko ekintza sustatzea, 

integrazioan oinarriturik, hau da, sektoreen artean egin beharrekoak 

batera zehaztea.  

6. Biztanleen sektoreei zuzendutako esku-hartze egonkorrak eta 

iraunkorrak diseinatzea, burura eramatea eta sustatzea. 

7. Irungo kirola kirolaren bidez balioetan hezteko eskola gisa hartzea. 

 

IkasSasoi programak, agian, jarduera fisikoa sustatzeko beste 

modu berri bat zehazten du, beste biztanle talde batzuengana zabaldu 

litekeen modua. 

Kirol 

ekipamenduak 

eta haien 

erabilera 

Honako hauek dira Kirol Zerbitzuaren eskumeneko kirol instalazioak:  

• Artiako Udal Instalazioak eta “Ramuntxo” Trinketa: Belar 

artifizialeko zelaia, erabilera askotarako pista, gimnasioa eta 

trinketa. 

• Plaiaundiko Udal Instalazioak: Errugbi zelia, futbol zelaia eta 

atletismoa praktikatzeko pista ditu. 

• Ugalde-Kateako Udal Instalazioak: Belar artifizialeko zelaia, 

erabilera askotarako pista. 

• Pinudiko kirol eremua: belar artifizialeko 2 futbol zelai txiki, 

erabilera askotarako, eta saskibaloian aritzeko espazio bat. 

• Uranzu Udal Pilotalekua. 

• Stadium Gal: 2 futbol zelai (belar naturalekoa bata, belar 

artifizialekoa bestea), gimnasioa, bulegoak eta gelak.  

• Larreaundiko San Jose Udal Futbol zelaia. 
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• Arrauna eta piraguismo Udal Instalazioak: piraguismoa eta ur 

bizietan ibiltzeko pista du, banku mugikorreko arrauna egiteko, 

uretako turismoa egiteko, piraguismo eskolak jasotzeko, 

arraunean egiteko egiturak eta biltegiak, gimnasioa eta sauna 

ditu. 

• San Martzialeko Udal Tiro Instalazioak  

• Artalekuko Udal Kiroldegia (Karrika Nagusia, 30): erabilera 

askotarako pista, igerilekuak, frontoia, trinketa, spa, squashean 

egiteko 4 pista, fitness aretoa, 3 gimnasio, rokodromo eta bulder 

bat, ziklo-indoor egiteko aretoa, aldagelak eta komunak dauzka.  

• Azken Portuko Udal Kiroldegia (Juan Thalamas Labandibar kalea, 

39): erabilera askotarako pista, gimnasioa, kirol aretoa, 

erabilera askotarako aretoa, igerilekuak, hiriko spa, aldagelak 

eta komunak dauzka leku guztietan.  

 

  
 

Irudia: www.irun.org 

• Sonia Etxezarreta Mahai Tenisaren Teknifikazio zentroa. 

• Mendipeko Udal pilotalekua 

• Kateako Udal pilotalekua 

• Santiagoko Udal pilotalekua 

• Behobiako pilotalekua 

• Elatzetako Kirolgunea 

• Antzarango Kirol instalazioak 

• Mahai Teniserako instalazioa 

• Skate-park bat 

 

Adierazitako instalazio guztiak zuzenean kudeatzen dira IrunKirol 

zerbitzutik, baina batzuk kontzesioaren bidez kudeatzen dira: 

• Artalekuko Udal Kiroldegia 

• Azken Portuko Udal Kiroldegia 

• Sonia Etxezarreta Mahai Tenisaren Teknifikazio zentroa.  

• Larreaundiko San Jose Udal Futbol zelaia. 
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Eta beste batzuk hitzarmenaren bidez:  

• Stadium Gal 

• Arrauna eta Piraguismoa Udal Instalazioak 

• San Martzialeko Udal Tiro Instalazioak 

 

Kirol ekipamendu eta eremuetako batzuk ez dira estaliak, eta 

horregatik, batzuetan baldintzatua dago haien erabilera:  

• Plaiaundiko Udal Instalazioak 

• Stadium Gal 

• Ugalde-Kateako Udal Instalazioak. 

• Artiako Udal Instalazioak (estalia du trinketa) 

• San Martzialeko Udal Tiro Instalazioak 

• Mendipeko Udal pilotalekua 

• Kateako Udal pilotalekua 

• Pinudiko Kirolgunea 

• Elatzetako Kirolgunea 

• Antzarango Kirol instalazioak 

• Larreaundiko San Jose Udal Futbol zelaia. 

 

Estalitako kirol espazioen (kirol askotarako pista estalia, frontoi estaliak, 

etab) muga horrek baldintzatu egiten du jarduera batzuen garapena 

eguraldi txarra denean. Komenigarria litzateke kirol ekipamendu 

estalien kopurua emendatzea bai kirola egiteko bai beste esparruko 

ekitaldietarako erabiltzeko. 

 

Era berean, bada izaera pribatuko kirol instalazioen eskaintza. Besteak 

beste, honakoak dira aipagarri:  

 

- Gateway Fitness Center 

- Curves gimnasioa 

- Kirola gimnasioa 

- Olaketa gimnasioa 

- Anayca Zentroa 

- PADMA Yoga zentroa 

- Kimen Zentroa 

- Jaitzubiako Hipika kluba 

- Bidasoa Padel Indoor 

- IMtraining zentroa 

- Dantza Tatiana 

- Pilates zentroa 

- Sarkanda zentroa 

- Ainhoa dantza akademia 

- Carlos Zapirain dantza eskola 

- Pauso-k 

- Nae system Pereira 

- Kirol Lagun zentroa 

- Bunkai karate kluba 

- Esther Pereira yoga zentroa 

- Tzigana danza 

- Miren Gómez dantza estudioa 

- Dantzaka 

- Juncal dantza estudioa 

- … 

 



 256 

 

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Eskualdeko Kirol Bulego bat du 

Irunek. Bulego honek eskaintzen dituen zerbitzuen artean aipagarri dira 

kirol eragileei ematen zaien arreta, eskola kirola egiteko kudeaketa lanak, 

diru-laguntzak kudeatzeko lanak, etab. 
 

IrunKirolek 2012ko abenduan 600 inkesta egin zien Artaleku eta 

Azken Portuko kiroldegietako erabiltzaileei (300 inkesta kiroldegi 

bakoitzean) instalazio hauen aurreko asetasun maila neurtzeko 

xedean. Balorazioa positiboa da oro har, 5 puntutatik 3,5 puntu 

eman baitzizkieten. Positiboa izan zen eskainitako jardueren balorazio 

orokorra, 5 puntutatik 4,2ko puntuazioa eman baitzieten. Hala eta guztiz 

ere, aski heterogeneoa da zerbitzu eta instalazio zehatzei buruzko 

balorazioa: parkingaren zerbitzuak jaso zuen baloraziorik apalena (5etik 

2,8), eta gainerako instalazioek gainditu egin zuten 3,5eko puntuazioa, 

denetan altuena begiraleentzat (4,1) eta ondoren igerilekuarentzat, 

sparentzat eta arreta emateko bulegoarentzat (4 puntu).  
 

Kiroldegien erabilerari dagokionez eta ondoko grafiko honetan ikus 

daitekeenez, 2012. urte hasieran nabarmena izan da abonatuen 

kopuruaren jaitsiera, egoera 8.800 abonatu ingururekin egonkortu dela 

ematen badu ere. Horietatik % 44 emakumeak dira. 

 

Iturria: Irungo Udaleko Kirol Zerbitzua 

 

Irungo bi kiroldegietan izandako sarrerari dagokionez, 2012ko martxoaren 

eta 2013ko otsailaren artean 236.626 sarrera erregistratu dira Azken 

Portun, eta 291.963 sarrera Artalekun, urtean eta guztira 528.589 sarrera 

beraz; hau da, hilabetean 44.050 sarrera batez beste. 
 

Irungo Udalak Udalsarea 21 sarera biltzen diren udalerrientzako Mugi 21 

tresnaren bidez 2012an egindako iraunkortasunari buruzko txostenaren 

arabera, herritarren % 62 kiroldegietatik 300 metrora edo 

gutxiagora (oinez 15 minutura baino gutxiagora) bizi dira (Ihobe 

elkarte publikoak 2008an egindako Udal Ekobarometroak eskaintzen du 

datu hori; 310 inkesta egin ziren hirian bizi ziren 15 urtetik gorako lagunen 

artean). 
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Halaz ere, auzoetako kirol guneetan esku hartzeko beharra ikusi da. 

Era berean, komenigarria litzateke hirigintza aktiboa sustatzea, hau da, 

kirol jarduera garatzeko hiri espazioaren erabilera ahalbidetuko duen 

hirigintza aktiboa bultzatzea. 

 

Premia hori gainditu egin daiteke HAPNaren Behin-behineko 

Onarpenean jasotako proposamenak garatuta, garapen berriak edo 

egungo ekipamenduen aldaketak aurreikusten baititu. Bi alternatiba 

aintzat hartzen ditu egun Zubietan dagoen zalditegia lekuz aldatzeko: 

Ibarrola eta Igiñitz, baina Plan Berezi baten mende dago lehengoa eta 

Olaberriako Plan Bereziaren baitan bigarrena. Era berean, bi aukera 

planteatzen dira estali gabeko kirol pistei begira, Puiana da bata eta EAEko 

Burdinbide tailerrei leku egiten dien lursaila bestea.  

Irunen izango diren kirol ekipamenduen artean honako hauek 

nabarmentzen ditu HAPNaren Behin-behineko Onarpenak: Behobiako futbol 

zelaia, Zubietarako proposaturiko kirol instalazioak, Stadium Galen 

kokaleku berria, Arbeseko kirol instalazioak, Azken Portuko kiroldegia 

handitzea, GALeko pilotalekua, Kostorbeko Kirol Jauregia eta Puianako kirol 

eremua. 

Kirol 

jarduerak eta 

parte hartzea 

Zerbitzu publikoak eskaintzeaz gainera, Irungo Udalak erraztasunak 

ematen ditu irundarrek kirola egin dezaten, eta kontuan hartzen ditu 

eskaintza pribatuak eta norberak kudeatutako jarduerak.  

 

Udaleko Kirol Zerbitzuak hainbat programa eta jarduera garatzen 

ditu herritarren artean kirola sustatzeko: 

• Urban-Sasoi programa: kirola egitea erraztuko duen hirigintza 

aktiboaren sorreran eragina duten faktoreei buruzko hirigintza, 

Irungo udalerriarentzat berariazko izaera izango duen hirigintza, 

diseinatzeko irizpideak eta urratsak zehaztea bila du batik bat. 

• Ikas-Sasoi programa: Irungo Udalak sustatutako ekimena da. 

Udal arlo ezberdinek eta komunitateko eragileek parte hartzen 

dute, eta Irunen DBH egiten ari diren ikasleen artean kirola 

sustatzea eta egoneko portaerak saihestea bila ditu. Udalerriko 8 

ikastetxek parte hartzen dute, eta udal zerbitzu ezberdinek ez 

ezik (kirol, hezkuntza, euskara, berdintasuna eta beste arlo 

batzuk) beste gizarte eta ekonomia eragile batzuek (kirol 

elkarteak, kirol zerbitzuetarako enpresak, osasun zentroak, 

etab.) ere parte hartzen dute. Inkestak egin zaizkie 1.800 

neraberi. 

• Ugande-Sasoi programa: Irungo familien artean kirola egiteko 

ohitura osasuntsuak izatea bila du ekimen honek. Pertsona 

guztiek egiteko moduko jarduera sorta ireki bat proposatzen du 

igande goizetan eta hiriaren erdialdean. 2013an gutxi 

gorabehera 2.400 lagunek parte hartu zuten.  
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• Artsasoi programa: Eremu narriatuak edo behar beste 

erabiltzen ez direnak modu aktiboan erabiltzeko esku-hartzeak 

hiri espazioetan, seinaleak edo markak ipiniz. 

• Beste jarduera edo ekimen osagarriak:  

- Herritar guztientzako Bide Osasungarrien diseinua (une 

honetan 6 dira seinalez hornituriko ibilbideak: Santiago, 

Behobia, Plaiaundi, Katea, Ibarla, Soroxarta). Ibilbide horiek 

baliatzen dira baita Tipi-Tapa programan ere. 

- Jarduera fisikoa bultzatzeko gomendioen zabalkundea. 

- Badiako bidea: Bidasoa-Txingudi Mugaz gaindiko Partzuergoak 

garatutako ekimena. 14 km luze da Hendaiako Abadia Gaztelutik 

Hondarribiko Higer Itsasargiraino, bidean hondartza, badia eta 

ibaia inguratu ostean eta erromatarren garaiko Irun, padurak, 

Hondarribiko Erdi Aroko hiribildua, portua eta hondartza atzean 

utzi eta gero.  

- Scoot&skate eguna: Neska eta mutilei skate parkea hobe 

erabiltzen irakasteko jarduera da, eta aldi berean scooterrak 

muntatzen eta desmuntatzen irakasteko tailerrak antolatzen 

dira. 80 lagunek parte hartu dute lehenengo edizioan.  

- Feelfutnes Azoka: Kirol Zerbitzuak stand bat jarri zuen Ficoban 

izandako Fitnessari buruzko Konbentzioan eta Erakusketan, 

baina udal espazioak ez zuen jende asko erakarri. 

- Irun Sasoian Profesionalen Foroa: 2013an egin zen gisa 

honetako lehenengo foroa. Irungo kirolaren esparruko sektore 

profesionaleko eragileak identifikatzea eta haien arteko 

harremanak erraztea bila ditu, negozioa egiteko aukerak ematea 

eta hirian jarduera fisikoa sustatzeko programak garatzeko 

lankidetza publiko-pribatuari ateak zabaltzea. 

- Juanma Garate Bizikleta Festa: aurten laugarren edizioa izan 

duen proba zikloturista da. 300dik gora lagunek parte hartu 

dute, cyclig proban 60 parte hartzaile izan ziren bitartean. 

- Jarduera fisiko eta osasun ikastaroa: Udalerri Biziak. 

Aurreikuspenen arabera, sektoreko 80 profesionalek parte 

hartuko dute ekimen honetan. 

- SportJam Azoka: urtean behin egiten den azoka da, kirol mota 

ezberdinei leku egiten diena. Era askotako kirol produktuak topa 

daitezke: moda, teknologia, ibilgailuak, osagarriak,... 7.000 

bisita inguru izan zituen 2012an. 

- Hasi korrika: Udalak antolatutako ekimena, Comarca Aldea 

Kirol Elkarteak koordinatua. Ekimen honen bidez, pertsonak 

elkartu egiten dira taldean korrika egiteko, astean hiru aldiz eta 

45 minutu eta ordu bete bitartean irauten duten korrikaldietan 

(www.ponteacorrer.com). 
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Kirol Zerbitzuak, zeharka bada ere, hainbat proiektutan esku hartu du:  

• Eskolara Oinez programa 

• Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Aste Europarra 

• Kaleko hezitzaileen kirol jarduerak 

• Emakumeak ahalduntzeko kirol jarduerak 

• Tipi-Tapa programa: adineko pertsonen ongizate fisiko eta 

mentala hobetzea bila du Eusko Jaurlaritzaren ekimen honek. 

Adineko pertsonen elkarteen eta Osakidetzaren osasun 

Zentroetako Lehen Laguntzak emateko Zerbitzuen 

laguntzarekin, Irunen sei ibilbide egokitu dira nagusiki oinez 

ibiltzeko. Bideak udalerrian barrena banatuta daude (Katea, 

Soroxarta, Plaiaundi, Ibarla, Santiago eta Behobia). 3,9 km luze 

da ibilbide luzeena, eta 1,8 km luze laburrena; guztietan 

ibilbideak koordinatzen dituzten arduradunak daude. 

 
 

Irudia: www.irun.org 

 

Urtean zehar garatzen diren kirol jarduerez gain, IrunKirolek kirol 

jarduera sustatzen du udalerriko elkarteek eskaintzen dituzten 

jardueren bidez. 

• Herri lasterketa gauez 

• Areto futboleko Errege Kopako finala 

• Eskubaloiko Ohorezko Mailara Igotzeko fasea 

• Euskadiko Trialsin txapelketa 

• Lehiaketak eta erakustaldiak skate parkean 

• Elkarteen foroak 

• Kineesis Zentroko Hitzaldia 

• Irungo Maratoi erdia 

• Behobia-Donostia Maratoi erdia (Irungo kale nagusietatik 

igarotzen da). 
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• Txingudi Korrika 

• Eta abar. 

 

Bestalde, neguko ikastaroen eskaintza bat egiten du Udalak, harrera 

bikaina duena. 2012. urte hasieraz geroztik gora egin dute eskainitako 

plazen guztizkoak eta ikastaroetan izena eman duten pertsonen kopuruak. 

2012 eta 2013 bitarteko lau hilekoen artean 79 matrikula gehiago egin 

dira, eta hori oso positiboa da.   

 

NEGUKO IKASTAROEN BILAKAERA 

 

 1. hiru. 

2012 

2. hiru. 

2012 

4. hiru. 

2012 

1. hiru. 

2013 

2. hiru. 

2013 

4. hiru. 

2013 

Eskaintzaren 
guztizkoa 

4.000 3.889 4.324 4.372 4.464 4.587 

izen-emateak 2.654 2.629 2.842 2.848 2.815 2.921 

Okupazioa (%) 66,3 67,6 65,7 65,1 63,1 63,7 

Iturria: Irungo Udaleko Kirol Zerbitzua 

 

Bukatzeko, herritarrek egiten duten kirolari dagokionez, aipagarria 

da Irungo Udalak Irungo DBHko ikasleen ohituren inguruan egindako 

azterlana. Era berean, aipagarriak dira azterlan hartatik ateratako 

ondorioak: 

• Ikasleen % 60k astean gutxienez 2 ordu eta erdi ematen dute 

kirola egiten.  

• Egoneko bizimodua handiagoa da emakumeen artean gizonen 

artean baino (% 53 eta % 27 hurrenez hurren). 

- Kirola egitea zailtzen duten oztopoak edo eragozpenak topatu 

ohi dituzte nesken % 75ek (mutilen kasuan gutxi gorabehera 

erdiek –% 55– topatu zituzten kirola egiteko zailtasunak).  

- 11 urtetik aurrera areagotzen da egoneko bizimodua udalerriko 

neska ikasleen artean. 17 eta 18 urteko neska ikasleen 

artean gertatzen da egoneko bizimoduaren tasarik 

handiena (% 76 eta % 67 hurrenez hurren). 

- Mutilen kasuan kirola egiteko ohitura areagotu egiten da 

pixkana-pixkana 10 eta 13 urte bitartean, % 70etik % 83ra 

egiteko (10 urte dutenen artean % 31k daramate egoneko 

bizimodua, 13 urte dutenen artean ehuneko hori 17ra jaisten 

den artean). Hala eta guztiz ere, 13 urtetik aurrera (% 17k 

egoneko bizimodua darama) gora egiten du mutilen artean 

egoneko bizimoduak, eta Irungo ikasleen artean % 54ko 

portzentajera iristen da (18 urte dutenean berriz ere behera 

egiten du, eta % 20 dira kirola egin ohi ez dutenak).  

• Kirola egiteko zailtasun nagusiak: denborarik ez, kirola lagunik 

gabe egitea gustatu ez, estresa eragiten du, mingarria zaie. 
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• Nesken % 33k eta mutilen % 18,3k diote ez direla aski 

aktiboak, baina hurrengo hilabetean kirola egitea pentsatzen ari 

direla edo erabaki hori hartua dutela.  

• Nesken % 21,3k eta mutilen % 18k kirola egiten zuten, 

baina gaur egun ez hainbeste edo dagoeneko ez dute 

egiten. 

Interesgarria da haur eta gazteen artean kirola sustatzeko 

ekimenei jarraipena ematea.  

 

Ez dugu Irungo biztanleriaren beste sektoreek kirolaren esparruan egiten 

dituzten ekintzen datuen berri.  

Herritarren 

kirol 

dinamika 

Gutxi gorabehera 62 kirol elkarte daude (udalerriko elkarteen % 35 

kirol elkarteak dira udal web orrian jasotako informazioaren arabera). 

Garatzen duten esparruaren edo kirolaren arabera taldekatu daitezke:  

 

ELKARTEEN KIROL ESPARRUAK 

Atletismoa Halterofilia Rallyak 

Xakea  Hipika  Arrauna/Piraguismoa 

Saskibaloia  Karatea/Judoa Softbolla+Beisbola 

Eskubaloia Mendia  Squasha 

Urpekaritza  Igeriketa  Tenisa 

Txirrindularitza  Surfa Mahai Tenisa 

Herri kirola  Errugbia Tiroa 

Futbola  Pilota Hegaldia 

Gimnasia 
erritmikoa  

Petanka  

Iturria: Izadi 21ek egina elkarteak.irun.org udal web orrian jasotako informaziotik 

abiaturik 

 

Arloko planak 

eta 

programak 

Eusko Jaurlaritzak 2011n onartutako Aktibili Euskadiko Jarduera 

Fisikoa Sustatzeko Plana da Kirol Zerbitzuarentzako azken erreferentzia. 

Jarduera fisiko erregularra areagotzeko eta pertsonek egoneko jardueretan 

igarotzen dugun denbora murrizteko eta, hala, EAEko herritarren osasuna 

eta bizi-kalitatea hobetzeko xedea du. 

 

Hala eta guztiz ere, une honetan esku hartzeko plan bat prestatzen ari da 

Eusko Jaurlaritza Aktibili ekimena oinarri hartuta.  

 

Kirol Zerbitzuak ez du bere kirol planik. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 

 

2. IE. ELKARTASUNEZKO BIZI KALITATEAREN ETA IRUNDARREN ONGIZATEA SUSTATU. 

 

2.4. P. Hezkuntza, kultura eta kirol ekipamenduen eskaintza-eskaera egokitzeko programa. 

2.8. P. Euskararen erabilera sustatzeko programa 

 

7. IE. HEMENGO ONDAREARI BURUZ GIZARTEAK DUEN EZAGUTZA, BALORAZIOA ETA PARTE HARTZEA 

ZABALDU ETA ONDARE HORRETAN ESKU HARTZEKO EKINTZAK BURUTU. 

 

7.1. P. Tokiko ondareari (natura, kultura eta historia ondarea, etab.) buruzko ikaskuntza eta ikerkuntza 

sustatu 

7.2. P. Tokiko ondarearen balioak eta udalerriarentzat interesgarriak diren beste alderdi batzuk ezagutarazi 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

Irungo Tokiko Agenda 21en I. Ekintza Planean ez da garatzeke dagoen ekintza garrantzitsurik identifikatzen. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• Irungo Udal Kontserbatorioa antolatzeko eta funtzionatzeko araudia 

• Irunen Euskararen Erabilera Normalizatzeko Udal Ordenantza (2003) 

• Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (2013-2017) 

• Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana (2013-2017) –Plangintzaren araberako V. 

Aldia–. 

• Euskarako Aholku Batzordearen araudia 

• Udal Euskaltegiko Barne Erregimeneko Araudia 

• Kulturako Aholku Batzordearen araudia 

• Ikust-Alaia udal liburutegia erabiltzeko araudi orokorra. 

• Udal Kiroldegiko Erabiltzaileen araudia. 

 

 

EAEn 

• Euskararen Erabilera Sustatzeko Plan Orokorra 

• Kirolaren Euskal Plana 
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JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 
 
HEZKUNTZA 

• 0 eta 2 urte arteko hezkuntza publikoaren eskaintza hobetzeko beharreko esku hartzeak aurrera eraman.  

• D hizkuntza ereduko matrikulazioak bultzatu familiei zuzendutako kanpainen bidez. 

• Helduen Hezkuntzan matrikulazioak murrizteko arrazoiak aztertu eta erantzuna eman, behar izanez gero. 

 

EUSKARA 

• Euskara ikasteko matrikulazioak bermatzeko beharreko neurriak hartu hiriko prestakuntza esparru 

guztietan.  

• Udal zerbitzuetan euskara bultzatu, herritarrekiko arretari dagokionean bereziki. 

• Euskarako Aholku Batzordearen jarduerekin jarraitu, parte hartze organo horrek bideratutako lana 

indartuz. 

• Udalak bultzatutako beka eta ekimenekin jarraitu, euskararen sustapena eta hizkuntzaren normalizazioa 

bultzatzeko. 

 

KULTURA 

• Hartu-emana eta elkarlana bultzatu Irunen jarduerak sustatzen dituzten kultur elkarteekin. 

• Herritarren sektoreei eskainitako kultur eta aisia eskaintzak hobetu. 

 

KIROLAK 

• Udalaren kirol instalazioetan eta ekipamenduetan eskainitako zerbitzuen kalitatea etengabe hobetzeko 

lan egin.  

• Kirolgune eta ekipamendu estaliak areagotzeko aukera aztertu. 

• Udalak sustatutako “sasoi” ekimenekin jarraitu eta, behar izanez gero, zabaldu. 

• Kirol Zerbitzuaren ikuspegi berrirako finkatutako helburuak lortzeko aukera emango duten jarduerak 

bideratu. 

• Kirol elkarteen eta Udalaren arteko harremanak indartu, hirian kirola egiten duten pertsonen kopurua 

areagotzeko jarduera eskaintza egin ahal izateko herritarrei. 

• Haurren eta gazteen artean jarduera fisikoa bultzatzeko ekimenekin jarraitu. 
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GAIKAKO ESPARRUA: ETXEBIZITZA 

 

Atxikiriko Aalborgeko konpromisoak:  

 

9. BERDINATASUNA ETA GIZARTE JUSTIZIA 

 

DIAGNOSTIKOA 

AZPI-EREMUA DIAGNOSTIKOAREN OINARRIZKO ALDERDIAK BALORAZIOA 

Etxebizitza 

multzoa 

ezaugarritzea 

UDALMAPen 2012ko datuen arabera, Irunek 67,56 etxebizitza/Ha-ko 

etxebizitza-dentsitatea du bizitegi lurzoruan, eskualdekoa (48,68 

E/Ha-ko) eta Gipuzkoakoa (60,61 E/Ha-ko) baino handiagoa 

horrenbestez. 

 

Azken urteetan urtetik urtera apur bat handitu da dentsitate 

hori, 2005ean 63,40 etxebizitza baitziren hektareako. 

 

1991n 19.734 etxebizitza zeuden Irunen, eta 2011n 26.678, gutxi 

gorabehera % 35eko hazkundea izan da beraz. Biztanleria kopuruaren 

hazkunde txikiaren (azken 30 urteetan biztanleen kopurua % 12an 

handitu bada ere, azken 5 urteetan % 5,7 baizik ez da handitu) eta krisi 

ekonomikoaren ondorioz, epe laburrerako aurreikuspena da etxebizitza 

multzoaren hazkunderik ez izatea. 2011n hasiera batean onartutako 

HAPNaren berrikuspenak (behin-behineko onarpena emango zaio luze 

gabe) aurreikusten du gehienez ere 7.100 etxebizitza eraikiko 

direla, eta horiei hutsik daude 485 etxebizitza gehitu behar zaizkie, hots 

guztira 7.585 etxebizitza (iturria: HAPN berriko 2013ko Iraunkortasun 

Txostena). Beraz, ondo asko estaliak egongo lirateke epe erdian eta 

luzean etxebizitza premiak. 

 

Etxebizitza 

hutsa 

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailaren datuen arabera, Etxebizitza 

Hutsei buruzko 2009ko Estatistikaren arabera, Irungo 25.961 

etxebizitzetatik % 6 desokupatuta zeuden (etxebizitza horietatik % 19,6 

sasoiko etxebizitzak dira eta beste % 80,4 hutsik dauden etxebizitzak), 

Gipuzkoan baino gutxiago (% 8,9 2009an). Udalmapen islatutako datuei 

erreparatuz gero, hiriko guztizko etxebizitzen % 10,18 

desokupatuta zeuden 2011n (Gipuzkoako datua –% 12,77– eta 

EAEkoa –% 11,49– baino txikiagoa da datu hori). Estatistikako Erakunde 

Nazionalak 2011n emandako datuen arabera, 2.626 etxebizitza 

desokupatu kontabilizatu ziren Irunen (2001ean baino 229 etxebizitza 

gutxiago), eta horietatik gehienak (% 76 –1.986 etxebizitza–) hutsik 

zeuden (gainerakoak –640 etxebizitza– bigarren etxebizitzak ziren). 
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Etxebizitza 

multzoaren 

antzinatasuna 

eta 

eraberritzea 

EUSTATen datuen arabera, 2011n guztizkoaren % 19,62 ziren 50 

urte baino gehiagoko familia etxebizitzak, % 42ko hazkundea izanik 

1991. urteaz geroztik, orduan% 11,30 baitziren 50 urte baino gehiagoko 

familia etxebizitzak.  

 

Familia etxebizitzen batez besteko antzinatasuna 37,30 urtekoa 

zen 2011n, 1991. urtekoa baino handiagoa, ordu hartan 28,32 urtekoa 

baitzen. Hiriko etxebizitzen erosotasun indizea % 75ekoa zen 

2006an, eta etengabe handitu da 1999. urteaz geroztik, % 65era iritsi 

baitzen urte hartan. 

 

 

www.irun.org/pgou 

Irungo Udalak sustatutako Alde Zaharra Birgaitzeko Plan Bereziarekin 

bat etorririk, 2012ko abuztura arte 10 komunitatek eta partikular batek 

eskatu dituzte BIE (Birgaitze Integraleko Eremuak) laguntzak alde 

horretako higiezinak birgaitzeko. Bestalde, Irungo Energia iraunkorraren 

Planean jasotako neurrien artean, oztopo arkitektonikoak 

desagerrarazteko eta hiriko etxebizitzetan eta dendetan 

energiaren eraginkortasuna hobetzeko laguntzak ematea 

aurreikusten du Udalak. 

 

Higiezinen 

eskaintza: 

etxebizitzen 

eraikuntza 

2013. urterako 100 etxebizitza libre eraikitzea aurreikusten da, 

itundutako preziokoak. 

 

Esan beharra dago Udalak azken 10 urteetan Babes Ofizialeko 700 

Etxebizitza inguru eraiki dituela, erosketa erregimenean.  

URTEA PROMOZIOA 
PARTE 

HARTZAILEAK 
ERAIKITAKO BOE 

2003 Palmera-Montero 1409 171 

2006 Bekoerrota, Auzolan, Arretxe 1763 46 

2007 Altzukaitz 1716 74 

2008 Andrearriaga 1707 22 

2011 Oñaurre I 1995 172 

2012 
Porcelanas Bidasoa, 

Zubeltzu 
1643 90 

2013 Oñaurre II 759 124 
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Iturria: geuk egina IrunVik (Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa) emandako 

datuetatik abiaturik 

 

Azken promozioei dagokienez (2012 eta 2013koak) Porcelanas Bidasoa-

Zubeltzun 7 dira esleitzeko dauden etxebizitzak, eta dagoeneko esleitzen 

ari dira Oñaurreko II. faseko etxebizitzak (oraingoz 85 eskaera onartu 

ditu IrunVik, eta beste 30 etxebizitza daude esleitzeko). Aipagarria da 

erosketa erregimenean esleitutako BOEen ratioa, une honetan 

etxebizitzako 5,35 lagunekoa baita.  

 

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak 2012ko uztailean San Migel-Anaka aldean 

erregimen orokorrean babes ofizialeko 447 etxebizitza eraikitzeko 

lehiaketa zabaldu zuen, baina 2013an bertan behera utzi zuen hura. 

Esparru horretan 1.034 etxebizitza (haietatik 781 BOE), kirolguneak, 

merkataritza espazioak eta aisialdirako eremuak eraikitzea eta Lekaenea 

ikastegiari leku egitea aurreikusita bazegoen ere, Udala proiektua 

berrikusten ari da egungo etxebizitzen errealitateari eta premiei 

egokitzeko.  

 

Etxebideren (Eusko Jaurlaritza) babes ofizialeko etxebizitza 

(BOE) amaituak azken bost urteetan mila biztanleko 2,33koa da 

(Udalmapen 2011ko datua), Gipuzkoako baino txikiagoa (mila biztanleko 

‰ 7,59koa) 

 

Alokairu erregimeneko BOEen eraikuntzari dagokionez, bere garaian 

Oñaurren etxebizitzak egiteko eta Alberto Larzabal kalean gazteentzako 

etxebizitzak (alokairuan era berean) egiteko erabakia hartu zuen Eusko 

Jaurlaritzak. Hala eta guztiz ere, oraingoz ez dirudi Eusko Jaurlaritzak 

jarduera horiek garatuko dituenik. 

Etxebizitza 

premiak eta 

eskaria 

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Sailak emandako 

datuen arabera, 2014ko urtarrilean etxebizitza babestuen 2.354 

eskatzaile zeuden Etxebiden. Eskatzaile gehienak (% 80) Irunen 

erroldatutako pertsonak dira eta eskari handiena alokairu 

erregimenean da (% 66), erosketa aukeraren aurrean. Etxebizitzaren 

Euskal Behatokian argitaratutako azken datuen arabera, 2012ko 

bigarren hiru hilekoan etxebizitza eskaera gehiago egin ziren Etxebiden, 

3.968 eskaera hain zuzen. Hortaz, urte eta erdian behera egin du 

espedienteen kopuruak (1.614 eskaera gutxiago) .   

 

IrunVi elkarte publikoak etxebizitza babestuetan egindako promozioei 

erreparatuz gero, 2011tik aurrera egindako promozioetan parte 

hartu dutenak gero eta gutxiago izan direla ikus dezakegu. 
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Iturria: geuk egina IrunVik emandako datuetatik abiaturik. Oharra: erosketa 

erregimenean esleitutako BOEak dira. 

Azken urteetan BOEak erosketa erregimenean lortzeko eskariak behera 

egiteko arrazoi nagusietako batek zuzeneko harremana du bankuen 

finantzaketa ezarekin. Ondorioz, babestutako etxebizitza erosketa 

erregimenean eskatzen zuten askok eta askok alokairuaren hautua 

egiten dute egun. Irunvik etxebizitza babestuen 1.169 eskaera ditu 

erregistratuak alokairu modalitatean, eta lehen ere azaldu dugun 

bezala, Eusko Jaurlaritzaren Etxebide elkartean batez ere alokairuaren 

modalitatean eskatzen dira BOEak.   

Eskaintza-

eskaria 

balantzea 

Gaur egun, oso txikia da etxebizitza libreen eskaera eta dagoen 

eskaintzak erantzun egiten dio.  

 

Desfase handia etxebizitza babestuetan gertatzen da, horretan 

historikoki beti ere handiagoa izan baita eskaria eskaintza baino, baina 

azken urte hauetan desfase hori areagotu egin da etxebizitza libreen edo 

itunduen eskatzaileak izan zitezkeenak tipologia honetara pasa direlako. 

Ildo honetatik, Udalmapen datuen arabera, Etxebiden BOEetan 

egindako eskaerak 27/28 izan dira 1.000 biztanleko 2007tik 

aurrera.  

 

Bestalde, etxebizitza babestuen eskaera gehien-gehienak 

alokairuaren erregimenean egiten badira ere (Etxebiden egiten 

diren eskaeren % 66 gisa honetako etxebizitzak dira, eta IrunVik 1.169 

eskaera dauzka erregistraturik modalitate horretan), erakunde 

eskudunek une honetan zailtasun handiak dauzkate eskaera 

horri erantzuteko. 

 

2003 2006 2007 2008 2011 2012 2013

Participantes 1409 1763 1716 1707 1995 1643 759

Viviendas adjudicadas 171 46 74 22 172 90 124
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Etxebizitzen 

prezioa 

Etxebizitza libre berrien batez besteko prezioa 3.872,20 €/m2-koa zen 

Gipuzkoan 2011n, eta 3.769,50 €/m2-koa EAEn. 2000. urtetik aurrera 

hazkundea etenik gabea izan da urtetik urtera eta lurralde bietan, eta 

lehen aldiz jaitsi egin zen 2011. urtean. 

 

Etxebizitza babestu berrien batez besteko prezioa 1.504,70 €/m2-koa 

zen Gipuzkoan 2011n, eta 1.532,20 €/m2-koa EAEn. 

 

Alokairu librearen batez besteko prezioa, berriz, 993,80 €-koa izan zen 

Gipuzkoan 2011. urtean, EAEko hiru lurraldeetako altuena beraz, EAEko 

batez besteko prezioa 896,30 €-koa izan zen bitartean. 

 

Instituzio 

esparrua 

HAPNa Berrikusteko erabakia hartu zen 2008/01/24an. Data horretan 

1999ko Planean aurreikusitako 4.000 etxebizitza inguru zeuden oraindik 

eraikitzeko. Joan den hamarkadaren hasieran, urtean 400 etxebizitzakoa 

zen eraikuntza erritmoa, eta azken urteetan urtean 250 etxebizitza 

baino gehiago ez izatera jaitsi da. (2010. urtean 100 izan ziren 

emandako lizentziak).   

 

Egungo egoera ekonomikoa kontuan izanik, epe labur eta ertainera ez 

da eskaera (erosketa erregimenean) handitzea aurreikusten.  

 

 

www.irun.org/pgou 

 

2011n hasiera batean onartutako eta luze gabe behin-behinean 

onartuko den HAPNaren berrikuspenak gehienez ere 7.100 

etxebizitza eraikitzeko gaitasuna jasotzen du etorkizuneko 

eskaerari erantzun hala izateko eta HAPN berriaren ustezko iraunaldia 

gaindituko duten soberakinak eduki ahal izateko. Era berean, 

aurreikusitako etxebizitzen % 50ek babes motaren bat izatea dago 

aurreikusita aipatu planean. 
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LEHENGO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Ildoak eta atxikiriko programak 

 

2. IE. ELKARTASUNEZKO BIZI KALITATEAREN ETA IRUNDARREN ONGIZATEA SUSTATU. 
 

2.7. P. Etxebizitza izaten laguntzeko programa. 

 

Gaur egungo ekintzak eta garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak 

• 2.7.2. E. Etxebizitza partekatzeko programen diseinua; gazteak/ikasleak – adineko pertsonak, etab. 

• A 5.1.6. Hutsik dauden etxebizitzak merkatuan jartzeko politikak sustatzea. 

ATXIKIRIKO PLANAK ETA ARAUDIAK 

Udalerri mailan 

• HAPN. Behin-behineko onarpena. 

 

EAEn 

• 4/2013 legea, ekainaren 4koa, etxebizitzak alokatzeko merkatua malgutzeko eta sustatzeko neurriei 

buruzkoa. 

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

• Etxebizitza Legearen Aurreproiektua. 2011/01/20an onartua. 

• Etxebizitza Plan Zuzentzailea 2013-2016. 

• Etxebizitzak Birgaitzeko Renove Plana 2013-2016. 

• Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana. 

• 43/2012 Dekretua, martxoaren 27koa, merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzako ASAP 

programa sortzeko dena (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).  

• BOEen erregimena. 39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide 

juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza neurriei buruzkoa (2008ko martxoaren 

28ko EHAA, 59. zenbakikoa). 

• 2011ko irailaren 14ko Agindua, 39/2008 dekretuaren 19.2 artikulua garatzeko xedea duena Euskadiko 

Autonomia Erkidegoan babes ofizialeko etxebizitza lortzeko aurreikusitako diru-sarreren mugak 

eguneratu ahal izateko.  

• 2012ko urriaren 15eko Agindua, etxebizitza eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak 

nahiz araubide autonomikoko hornidura bizitokiak esleitzeko prozedurari buruzkoa. Erregistro hori 

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko 

hornidura bizitokiak esleitzeko prozedura erregulatzeko xedean egin zen.  

• 2012ko abenduaren 12ko Agindua, babes ofizialeko etxebizitzak erosteko aukerarekin alokatzeari 

buruzkoa. Agindu horrek erosleei jabetza osoan edo azalera eskubidean esleitutako babes ofizialeko 

etxebizitzak eskuratzeko aukera arautzea bila du.  
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• 2012ko uztailaren 26ko Agindua, azalera-eskubidean eraikiriko etxebizitzetarako lurzoruaren salmenta 

arautzen duena.  

• 2010eko azaroaren 3ko Agindua, babes ofizialeko etxebizitzen gehienezko salmenta prezioak eta urteko 

gehienezko errentak zehazteko eta hornidura bizitokiak okupatzeagatik hilero ordaindu beharreko kanona 

zehazteko xedea duena.  

• Etxebizitza premiak. 2002ko abenduaren 30eko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuarena, 

etxebizitzaren premiaren inguruko egoerei buruzkoa (EHAA 249. zk., 2002ko abenduak 31). 111/2005 

dekretua, maiatzaren 17koa, babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta 

lurzoruaren inguruko finantza neurriei buruzko Dekretuaren hirugarren aldaketa (EHAA 94. zk., 2005eko 

maiatzak 20). 

• Udalei zuzendutako neurriak. Lurzorua kostu bidez eskuratzeari buruzko finantza neurriak BOEak egiteko 

ondare publikoak osatzeko. 2006ko abenduaren 29ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 

Sailburuarena, etxebizitza erosteko finantza neurriei buruzkoa (EHAA 18.zk., 2007ko urtarrilak 25). 

2003ko irailaren 3ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte gaietako Sailburuarena, irisgarritasun planak 

egiteko eta hobekuntza obrak burutzeko eta hiri ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko 

ekipamenduak erosteko Udalei, herri izaerako gainerako Toki Erakundeei eta irabazi asmorik gabeko eta 

onura publikoko erakunde pribatuei diru-laguntzak ematea arautzen duena eta diru-laguntzak jasotzeko 

eskabidea aurkezteko epea eta lekua zehazten dituena (EHAA 176. zk., 2003ko irailak 10). 

• 2008ko azaroaren 7ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuarena, babes publikoko 

etxebizitzak sustatzeko laguntzei eta alokairua bultzatzeko neurriei buruzkoa. Tresna arauemaile honek 

partzialki garatzen du 39/2008 Dekretuaren 41. artikulua, eta babestu daitezkeen jarduerak burura 

eramateko finantza neurri zehatzak arautzen ditu. 

• Bizigune Etxebizitza hutsaren programa. 316/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, “Etxebizitza Hutsaren 

Programa” sustatu eta bultzatzen duena, programa horren araubide juridikoa ezartzen duena eta 

“Vivienda y Suelo de Euskadi S. A. / Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E. A.” (Visesa) Baltzu Publikoari 

programa kudeatzeko ardura ematen diona eta 2003ko apirilaren 22ko Agindua, “Etxebizitza Hutsaren 

Programaren” lagapen baldintzei eta esleipen prozedurari buruzkoa. 

JARDUTEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Udal eskumena 

• Etxebizitza zaharren birgaitzea sustatu, bertako biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko. 

• Alde Zaharrean etxebizitza berrien eraikuntza edo/eta eraikin zaharren berritzea bultzatu. 

• Etxebizitzen berritzea bultzatzeko laguntzekin jarraitu, eta baita etxe horietan eraginkortasun 

energetikoa hobetzeko lanarekin ere.  

• Gizarte egituretan izandako aldaketak aintzat hartu (familien osaera, gazteen emantzipatzeko beharrak 

eta abar) etorkizuneko etxebizitzak diseinatzeko. 

• Alokairuko etxebizitza babestua sustatu, diru-sarrera txikiak dituzten pertsonen beharretara egokitu ahal 

izateko. 

Udalaz gaindiko eskumena 

• Instituzioen arteko koordinazioa bultzatu hirian etxebizitza babestuak eraikitzeko. 

 


