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Dokumentu honek izaera estrategikoa du eta Udaleko Hirigintza eta Ingurumen Arloaren 
IRUN HIRI ATSEGINA ekimena azaltzea du helburu, Irunen hirigintza garapen iraunkorrerako 
estrategiaren oinarriak finkatu ahal izateko.

Horretarako, honako era honetan egituratu da edukia:

1_SARRERA

Hitzaurrea, garapen iraunkorraren estrategia globalaren bidez Irun Hiri Atsegina ekimenean 
sartzen gaituena.

2_AURREKARIAK

Aurrez egindako planen esperientzia, IRUN HIRI ATSEGINERA eraman gaituena. 

3_IRUN HIRI ATSEGINA

IRUN HIRI ATSEGINA udal ekimenaren, izaeraren eta kontzeptuaren definizioa.

4_GAUZATZE ESTRATEGIA

Instrumentalizazioaren definizioa, helburu estrategikoak eta etorkizuneko ekintza eta 
proiektu guztiak gauzatzeko bideak finkatzea.

Atal batean bereiz azaltzen da 2015. urte honetako Ekintza Plana.
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1_SARRERA

Irungo Udaleko Hirigintza eta Ingurumen Arloaren ekimena da IRUN HIRI ATSEGINA eta udal 
hirigintzan esku hartzeko bide berri bat sendotzea du xede. Irungo udalak ere parte hartu 
du iraunkortasun globalaren aldeko mugimenduan, kontzientzia hartze hori mundu mailan 
ezarri den heinean. 

Urte hauetan zehar, ikusi da esku hartze estrategiak garapen iraunkorraren ingurumen 
alderdietan oinarritu direla batik bat. Lurzoru eta hirigintzaren alorreko legeria da horren 
isla garbia, garatzen joan den ingurumena babesteko legeria espezifikoaz gainera. Hiri 
plangintzaren ingurumen eraginen analisia, eta eraikuntzena edo jarduerena ere, ezinbesteko 
baldintza dira edozein gauzatze lanetan, edo haren plangintzan ere. Horri begira araberan 
jarduten du udalak, hirigintza ingurumenarekin parekatzen du udal arlo bakarra osatuz, eta 
baliabide teknikoak eta ekonomikoak erabiltzen ditu etengabean xede horretarako.

Azken urte hauetan indarra hartu du garapen iraunkorraren alderdi ekonomikoak. 
Plangintzek justifikatu egin behar dute esku hartzearen ekonomia-finantza bideragarritasuna, 
hauxe da, proiektatzen dena ekonomikoki arrazoizkoa dela justifikatu behar dute. Gainera, 
iraunkortasun ekonomikoa justifikatu behar da, hauxe da, udal kutxek denboran onartzeko 
modukoa izan behar du esku hartzeak, eta baita gauzatu denaren mantenuaz etorkizunean 
arduratuko denarentzat ere. Horrenbestez, ekonomia mailan iraunkorra izango den udalerria 
planifikatu behar du hirigintzak, eta ildo horretatik Irungo hiri plangintzak eutsi egiten dio 
irizpide horri, tramitaturiko dokumentuek erakusten duten bezala.

Ez da ahantzi behar, ordea, hiru ardatz dituela iraunkortasunak, eta kasu honetan gizarte 
iraunkortasunarena da hirugarrena. Lurzoru eta hirigintza alorreko erregulazioari 
dagokionean, erreferentziaren bat aurki dezakegu derrigorrez bete behar diren alderdietan 
babes ofizialeko etxebizitzei, hornidura bizilekuei edo ekipamenduei dagokienean. 
Gainera, esan behar da legeriak jende aurreko erakustaldiak arautzen dituela hirigintza 
dokumentuetan, eta Plangintzako Aholku Batzordearen irudia sortu du hirigintzan parte 
hartze publikoa bultzatzeko. Ezin bestela izan, udalerri honetako hiri plangintzak bete egiten 
ditu legeak eskatzen dituen estandar guztiak eta Plangintzako Aholku Batzordea osatu du.

Hala eta guztiz ere, Irungo hirigintza arloak uste du gizarte mailan iraunkorra izango den 
hirigintza bultzatzeak ez duela mugatu behar garapen berriak gutxieneko batzuk beteta 
antolatze hutsera, edo jende aurrean jartzera, edo Plangintzako Aholku Batzordea izatera, 
herritar askok eta askok ezin baitituzte dokumentu horiek ulertu. Azken urte hauetan 
hirigintza arloak gizarte eragileekin lan egin du hainbat proiektutan, eta horiek erakutsi dute 
egungo gizartera egokitu daitekeela hirigintza, gizarte honen eguneroko jardueraz arduratuz. 
Argi daukagu hirigintzak ez duela espedienteak legearen arabera tramitatzera mugatzen 
den diziplina bat izan behar, eta horrexegatik, udal hirigintzan beste bide bati ekin nahi 
zaio hirigintzaren alorrean gizarte iraunkortasuna indartzeko eta harekin batean garapen 
iraunkorraren hiru ardatzak maila berean jartzeko.
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2_AURREKARIAK

TOKIKO AGENDA 21

2000. urtean hasi ziren Irungo udalerriaren garapen iraunkorraren aldeko eztabaida eta 
apustua Irungo Agenda 21 abian jarrita. Urte horretako irailaren 27an Europako Hirien Karta 
Garapen Iraunkorraren bila (Aalborg-eko Karta) ekimenari atxikitzea erabaki zuen Irungo 
Udalak. 

2004. urtean, Irungo Udalak, Hondarribikoarekin eta Bidasoa Bizirik erakundearekin batera, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Garapen Iraunkorrerako Sailaren eta IHOBE, Ingurumen 
Kudeaketarako Sozietate Publikoaren laguntzaz, iraunkortasunaren alde lan egiteko lan 
taldea osatu zuten Udaltalde 21 Txingudi izenarekin.

Esparru horretan lan egin da Irungo udalerrian, hala Diagnostikoa egiteko nola geroko 
Ekintza Plana bideratzeko. 2007ko otsailean Agenda 21eko I. Ekintza Plana onartu ondoren, 
Udalsarea 21en (Iraunkortasunaren aldeko Udalerrien Euskal Sarea) barruan sartu zen Udala 
eta dokumentu horretan jasotako ekintzak garatzen hasi zen.

Gero, Ekintza Plana eraginkortasunez kudeatzeko eta haren gauzatze mailaren gaineko 
jarraipena egiteko, Udalsarea 21en “Tokiko Ekintza Planak Ebaluatzeko eta haien gaineko 
Jarraipena egiteko Programan” parte hartu zuen Udalak 2010ean eta 2011n. Programa horrek 
aukera ematen die atxikiriko udalerriei Ekintza Planeko ekintzak urtero ebaluatzeko eta 
programatzeko, eta Planaren helburu estrategikoekin zerikusia duten tokiko iraunkortasun 
adierazleak kalkulatzeko.

Gaur egun, bigarren Ekintza Plana prestatzen ari da Irungo Udala.

HIRI MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN PLANA

Instituzio publikoek eta gizarteak, oro har, gero eta interes handiagoa dute hiri mugikortasuna 
areagotzeko, eta hartatik etorritako eragin kaltegarriek udalerrirako Mugikortasun 
Iraunkorraren Plana egitera bultzatu dute Irungo Udala.

Irungo HMIPak plangintza tresna egokia eskaini dio Udalari, eta hari esker garatu ahal 
izango ditu mugikortasun iraunkorragoa, ingurumenarekin errespetutsua eta energia mailan 
eraginkorra lortzeko neurriak.

Nabariak dira Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Plana aplikatuz egiten ari den lanaren 
emaitzak; 30 Hiria da Irun, Ciudad que Camina 2014 saria jaso du, eta urtetik urtera hobeak 
dira garraio publikoaren datuak. 
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HIRIGINTZA GENERO IKUSPEGITIK BEGIRATUTA

Udal hirigintza generoaren ikuspegia sartu zen Hiri Debekatuaren Mapa (HDM) egin zenean 
2010. urtean, eta hark erakutsi zuen hiri plangintzak eta haren ondoko gauzatzeak hiriaren 
erabilera desberdina ekar diezaiekeela herritarrei.

Hiri Debekatuaren Mapa egitean, kontzientziazioa bultzatzeaz gainera, lortu da urtero jartzea 
mapan adierazitako puntu beltzak kentzeko udal aurrekontua, eta lortu da, era berean, 
beharreko neurriak hartzea, aurrera eramaten diren urbanizazio jardueretan puntu beltz 
berririk sor ez dadin.

Gainera, udal hirigintzan genero ikuspegia Hiri Debekatuaren Mapa egite hutsera mugatzetik 
urrun, Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuspenaren testuinguruan, 
maila handiagoko udal plangintza Diagnostikoa egin zen udal hirigintza araudiak, hala hiri 
diseinuan nola araudi horien arabera eraikitzen diren eraikinetan, desberdintasun egoerak 
nola eragin ditzakeen sumatzeko, eta ondoren zuzendu ahal izateko.

Gaur egun, Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berriak berdintasun irizpideak jasotzen 
ditu, eta herritar guztiak berdintasunean aintzat hartzen dituen hiria garatzeko zehaztapenak 
erantsi zaizkie udal plangintzarako arauei.

HIRI BIZIA: URBAN SASOI - ART SASOI KODEA

2014. urtean zehar, Irungo Udaleko Kirol Arloaren laguntzarekin, ariketa fisikoa 
bultzatzen duen hiriaren aldeko Hiri Kodea egin da. Hiri plangintzarako eta urbanizazioak 
eta eraikuntzak egiteko adierazleak jaso dira dokumentu horretan, hirigintza diziplinak 
herritarrek ariketa fisikoa egin dezaten nola bultzatu esaten duten adierazleak, hain 
zuzen ere.

Azken urte hauetan lehen mailako arazo bilakatu da ariketa fisikoa ez egitea, eragin handia 
baitu herritarren osasunean, ekonomian eta ongizate orokorrean. Zientziak eta nazioarteko 
erakundeen gomendioek diote premiazkoa dela ariketa fisikorako inguru egokiak sortzeko 
esku hartzeak bultzatzea. Urban Sasoi kodea aurrerapen handia izan da udal esparruan 
ariketa fisikoa bultzatzeko neurriak sartzeko. Kontua da, pertsona aktiboa izateko aukera, 
erraza izatea irunen. [II1]

Horrek garbi asko erakutsi du udal hirigintzak, eta hirigintza hori egiteko moduak, eragina 
dutela herritarren jokamoldean; hirigintza eragina izan dezakeela iraunkortasunean, 
ingurumenean, gizartean eta ekonomian.
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3_IRUN HIRI ATSEGINA

Irungo Udaleko Hirigintza eta Ingurumen Arloak bultzatu du IRUN HIRI ATSEGINA ekimena. 
Garrantzitsua da esatea IRUN HIRI ATSEGINAZ mintzatzea Hirigintzaz mintzatzea dela.

Udal hirigintzak onartu berri du Irungo Hiri Antolamendurako Plan berria. Esperientzia 
luze eta nekeza izan da, tramite ugari egin behar izan dira eta horrenbestez irakurtzeko 
tresna zaila bilakatu da herritar gehienentzat. Sektore aeronautikoko nahiz trenbide, kosta, 
ur... sektoreetako arauak bete behar izan dira. Hiri honen garapenerako proiektua jasotzen 
duen dokumentua bada ere, etxebizitzen, jarduera ekonomikoen, ekipamendu publikoen eta 
abarren garapena jasotzen duena, egia da ez dela, oro har, herritar guztiek uler dezaketen 
dokumentu bat.

Hala eta guztiz ere, Irungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusiak bere arauetan jaso ditu 
ingurumenaren babesean, hiri mugikortasun iraunkorrean, genero berdintasunean eta 
osasun publikoan ere eragin zuzena duten neurriak. Aurrekarietan azaldu den bezala, egin 
diren lanen emaitza izan da hori guztia, eta hiri honetan hirigintza iraunkorra garatzeko 
oinarria ezarri da, inolaz ere. Horrenbestez, eguneroko bizitzako irizpideak sartu dira 
hirigintza dokumentuan. 

Sendotu egin behar den inertzia bati ekin dio Irungo hirigintzak. IRUN HIRI ATSEGINA ekimen 
honek gaurkoa ez bezalako gizarte batean sortu ziren hirigintza irizpideen gainean esku 
hartzeko beharra du oinarri, gaur egun bizi garen gizarte konplexu honetako beharretara 
egokitu ahal izateko irizpide horiek.

Urte hauetako eskarmentuak eman digun ikaskuntzak dio, alde batetik, herritarrentzako 
hirigintzari heldu behar zaiola herritarrek ulertzeko moduko eta parte hartzeko moduko 
proiektuekin. Horixe da lehenbiziko urratsa gizartea eta hiria jasaten ari diren eraldakuntzak 
ulertzeko. Bestalde, oso argi eduki behar dugu hiria ez dela bakarrik ekimen publikotik 
eraikitzen, hartan parte hartzen duten eragile pribatuek egiteko garrantzitsua baitute inolaz 
ere, komunitatearen interesen aurrean norbere interesak jarri dituen merkatu bateko 
nahikari logiko eta legezkoekin. 

Plangintzarekin, parte hartzearekin, adimen kolektiboarekin, berdintasunean eta 
elkartasunean oinarrituta, herritarren eta hirian bizirauten duten eragile publiko eta 
pribatuen interesak orekatzeko udal hirigintza aukera da IRUN HIRI ATSEGINA.
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4_GAUZATZE ESTRATEGIA

Lau Helburu Estrategiko definitzen ditu IRUN HIRI ATSEGINA ekimenak. Helburuetako 
bakoitza lortzeko egiten den lana izango da IRUN HIRI ATSEGINA ekimenaren arrakastaren 
adierazlea. Helburuetako bakoitza bi jarduera ildotan planteatu da: Elkarrizketa eta Sormena; 
Elkarrizketaren ildotik parte hartzea, interes kolektiboak mahai gaineratzea eta prestakuntza 
landuko dira; Sormenaren ildotik, berriz, proiektuen diseinua eta gauzatzea eta hiriko eragile 
eta kolektiboekiko jarduerak landuko dira.

HELBURU ESTRATEGIKOAK / JARDUERA ILDOAK  

1 Helburua: Udal hirigintzan bide berria sendotzea

2 Helburua: Ingurumenari begira iraunkorra izango den hirigintzan aurrera egitea

3 Helburua: Ekonomia mailan iraunkorra izango den hirigintza bideratzea

4 Helburua: Hirigintza gizarte iraunkortasunarekin indartzea

IRUN HIRI ATSEGINAREN helburuetako bakoitza bi jarduera ildorekin proposatzen da:

1 Jarduera ildoa: 

ELKARRIZKETA

 

2 Jarduera ildoa: 

SORMENA
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INSTRUMENTALIZAZIOA

Parte hartzea

Elkarrizketetara, jardunaldietara, hitzaldietara, tailerretara eta gainerako jardueretara joateko 
aukera irekia eta doan izango da eta deialdi bakoitzean arautuko da, IRUN HIRI ATSEGINA 
ekimenari web orriaren bidez atxiki ondoren.

Koordinazioa

IRUN HIRI ATSEGINA ekimenak talde bat izango du jarduera guztiak koordinatzeko, eta 
Udaleko Hirigintza eta Ingurumen Arloko talde teknikoko kideek osatuko dute. 

Topalekua

IRUN HIRI ATSEGINAREN elkarrizketarako nahiz sormenerako topalekua Irun Factory izango 
da, Udaleko Kultura arloak kudeatzen duen zerbitzua


