
Hiria gara

HIRI 
BARRUTI 
BERRITZAILEA



Madril eta Paris arteko 
ardatzean eta Bilbo eta Bordele 
artekoan kokatua, Gipuzkoako 
udalerrietan bigarren handiena da 
Irun, biztanleriari dagokionez 
–Gipuzkoan, Donostia hiriburu 
bakarrik da handiagoa–, eta 
Euskadi osoan seigarrena.

Bidasoko eskualdean, 
kokaleku estrategikoan dago, 
mugan. Lurralde aproposa da 
Irun mugaz gaindiko kokaleku 
baten berezko lehiakortasun 
faktoreak baliatzen eta sendotzen 
dituzten ekimenak garatzeko.



Nazioarteko
geltoki berria

Aduana zaharra
Lehenengo fasea

Abiadura handiko trena 
Aldiriko trena 
EuskoTren
Autobusak

65.000 m² hiriko erdialdean, 
ezagutzarako, jardun ekonomiko 
berritzailerako, eragile 
teknologikoentzako, ekipamendutarako, 
ekintzailetzarako, etxebizitzetarako eta 
merkataritzarako.

200 enpresa 
kokatzeko eta 
2.000 lanpostu 
sortzeko tokia



Euskadin 
intermodalitate mailarik 
handiena (autobusa, 
Donostialdeko metroa, 
aldiriko trena, distantzia 
luzeko trena) duen eta 
hirigunean hobekien 
kokatuta dagoen 
enpresa munduko jardun 
berritzailerako gunea. 

Enpresa munduko jardun berritzailerako guneen proiektuen ezaugarriak hiriguneetarako distantziaren eta guztizko azalera 
eraikigarriaren aldetik:
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Millennialak 
kaletarrak dira, eta 
haiengan datza 
talentua.

Giltza mistotasunean datza 
(mistotasun sozialean eta 
erabileren mistotasunean)

Hiriak, 
living lab-ak

Hiri barruti berritzaileak 
proiektu erakargarriak 

dira, teknologia 
parkeen osagarriak.

Via Irun proiektuaren eta enpresa munduko jardun berritzailerako gainontzeko 
euskal guneen arteko aldea, hiritartasuna eta intermodalitatea



ZERGATIK DA BERRIKUNTZA LANTZEKO 
HIRIGUNE APROPOSA?

Zer dela-eta itzultzen
dira negozioak hirira?

Hainbat soziologok ondorioztatu dutenez, “hirigunera aldatzen zarenean, egiaz, 
eragile mota gehiagorekin bizi zara, eta ideia eta topaketa berri gehiago 
sartzea dakar horrek; era berean, horren ondorioz, aukera eta soluzio berriak 
sortzen dira”.

Bezero eta 
hornitzaileen 

metaketa handiagoa

Erakundeen
laguntzak/
pizgarriak

Inbertitzaileak 
eta �nantzaketa 

iturriak lortzeko aukera

Askotariko
eragileekiko
elkarlana

Konektibitatea 
eta hirigunera 

joateko erraztasuna

Talentua 
erakartzeko eta 
lortzeko aukera

Gizarte
zerbitzuak

Negozio
zerbitzuak 

(administrazioa)



Proiektuaren esparruan bertako 
aktiboetan oinarritzen den 
espezializazio politika argiaren 
alde egiteko asmoz (sektore 
baten alde edo elkarrekin 
harreman estua duten 
sektore gehiagoren alde 
egiteko asmoz) , lau 
sektore hauek hartu dira 
lehentasunezkoak izan 
daitezkeen 
sektoretzat:

Enpresa traktore 
handiak eta 

udalerriaren 
apustu irmoa 

garraio publiko 
elektrikoaren 

alde.

Irunen tradizioa 
erreferentziazko 

gune logistiko gisa, 
sektoreko enpresa 

handiak eta 
garapen 

intermodalerako 
auekra.

FAKTORE BEREIZGARRIAK
Irungo tradizio historikoa.

Enpresa handien egoitzak Irunen.

Sektore traktoreak, gizarte osoan eragin 
handia dutenak.

Hiriarekin oso harreman estua duten sektoreak.

Haien arteko eta Gipuzkoako eta Euskadiko 
ehun ekonomiko osoarekiko erlazio handia.

Epe labur eta ertainean hazteko aukerak.

e-Mugikortasuna Logistika
aurreratua

Irunen bokazio 
historikoa 

kalitateko 
merkataritza 

gune gisa, 
sektoreko 

enpresen ehun 
zabala eta 

enpresa traktore 
handi bat.

Retail 4.0

Ingeniaritza enpresa eta 
ekintzaile txikien ehun aktiboa, 

espezializaziorako joera argia eta 
jardun indartsua sorkuntza 

artistikoaren eta harekin lotutako 
jarduera ekonomikoen esparruan.

   Zerbitzu aurreratuak
 Turismoa eta ekonomia 
sortzailea

SEKTOREAREN BARRUKO INTERRELAZIO HANDIA



Bultzada eta babesa ematen dutenak:

Irungo Udala

Bidasoa Bizirik

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Estatua

Beste batzuk (Frantziako, EBko erakundeak)

Dagoen prestakuntza-ehunaren 
parte-hartzea, bai 
Unibertsitatearena (Mondragon 
Unibertsitatea, Kunsthal) bai 
Lanbide Heziketarena.

Erreferentziazko entitateak sartzea 
(UPV/EHU, Deustuko 
Univertsitatea…) .

Enpresa traktoreen parte-hartzea

ETE ehuna sartzea

Ekintzailetzarako sentsibilizazioa eta 
ekintzaileei laguntza integrala ematea

Irunen, Bidasoan, Gipuzkoan, 
Euskadin, Iparralden-eta dagoen 
ehunarekin kolaboratzea.

BULTZADA PUBLIKOA EMATEKO ETA TEKNOLOGIAKO ETA 
EZAGUTZAKO ERAGILEEN SEKTORE PRIBATUA BATZEKO PROIEKTUA

Ikerketa- eta teknologia-zentroekin 
kolaboratzea lehentasunezko 
sektoreetan eta zerbitzu 
teknologiko transbertsaletan.

Erakunde
publikoak

Ezagutzaren
eragileak

Enpresa 
pribatuak

Eragile 
teknologikoak
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