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ASTIGARRAGAKO GIZARTE, EKONOMI ETA
INGURUMEN ARLOETAKO DIAGNOSTIKOA
LABURPEN DOKUMENTUA
Astigarragak gizarte, ekonomi eta ingurumen arloei buruzko diagnostikoa bat egin du,
Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Plan berria egiteko lehenengo pausu gisa. Prozesu
hau EAE-ko udalerrietako Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planak berrikusteko Gida
Metodologikoan oinarrituta egon da.
Diagnostiko honetatik ateratzen diren ondorioak datozen 8 urteetan udalerriko helburu

estrategikoak lortzen lagunduko dituzten ekintzak definitzeko abiapuntu dira.
Jarraian Diagnostikotik ateratako ondorio nagusienak azaltzen dira, non udalerriko indarguneak eta ahulguneak identifikatzen diren.

Ingurumen arloak

☺

Zenbatu gabeko ur kontsumoa nabarmen jaitsi da, 2010ean ur banaketaren
%15 inguru direlarik.
Udalak 2012ko ordenantza fiskalaren bidez

autokonpostajea %40rekin hobaritzen

du.
argiteria publikoaren kontsumoa 206 kWh/biztanle/urte da. Datu honek
%29ko murrizpena izan du 2009az geroztik.
Biztanleko

Aire kalitate ona edo onargarria

erregistratzen den egunen
portzentajeak goranzko joera erakusten du, 2010ean %100 lortuz.

2013ko apirilean aurreikusten da hiri hondakinen atez ate sistemaren bidez
kudeatzea. Horretarako, 2012 urtean hainbat kanpaina egin dira eta “Atze
Ateko informazio bulegoa” jarri da udaletxeko beheko solairuan.
Kontsumoen kontrol handiago bat izateko eta energia eraginkortasuna
hobetzeko, udala Inerdatu Astigarraga proiektua ari da ezartzen. Proiektu
honekin, udal instalazio guztien kontsumoak denbora errealean monitorizatu
nahi dira, ondoren, kontsumoa optimizatzeari begira energia ekintza plan bat
egiteko.
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Udalerrian energia berriztagarrien ustiapenaren ekarpena oso baxua
(gehienbat eguzki energia). Udalerrian kontsumitutako energia elektrikoaren
%0,4 sorkuntzaren baliokidea soilik da.

energiaren aurrezpena, eraginkortasuna eta/edo
berriztagarrien ekoizpena bultzatzen duen udal araudirik.
Ez

dago

energia

Tokiko administrazioak ez du klima aldaketaren aurkako ekimen espezifikorik
aurrera eraman eta ez du eremu honetarako inolako planifikazio espezifikorik.

Lurzoru kutsatuen edo zarataren gaian ez dira inolako sentsibilizazio,
informazioa edo/eta formazio saiorik egin.
Udalerrian iraunkortasunarekiko konpromisoa hartu dela identifikatu arren,

Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen ezarpen maila hasiberria da
oraindik.

Lurralde eremuak

☺

Hiriguneko berdeguneen artean azken urteetan garrantzia hartu du Murgia

Parkeak, herritarren artean aisialdi eta gozamenerako gune bihurtu baita.
Astigarragan zirkulazio istripuen kopuruak behera egin du azken urteetan.

Baratza-parkea proiektua lantzen ari da Astigarragako Udala Ekogunerekin
batera.

Azken urteetan Ergobiako biztanleria asko hazi da, eta nahiz eta zerbitzu
aldetik oraindik eskasa
aurreikuspena badago.

izan

auzoa,

zerbitzuak

hurbilean

garatzeko

Azken urteetan, udalerriaren barruan oinezkoen ibilbideak hobetzen joan dira
eta Kale Nagusia oinezkoentzat bihurtzeaz gain, oinezkoentzako ibilbide
atseginak eta kulturalak sortu dira hiri gunean. Hala ere, oraindik lana dago
egiteko.
Nahiz eta Astigarragako paisaia gizakiarengatik oso eraldatuta azaldu,
garrantzi ekologiko eta naturalistikoa daukaten guneak ere badaude. Ongi

kontserbatutako harizti baso batzuk aurki daitezke; Markesbaso inguruko
basoak, Epele edo Landarbaso erreken mendi-hegaletako basoak eta
Santiagomendi eta Txoritokieta mendietan.

Etxebizitza hutsak %22 dira Astigarragan. Zifra hau Gipuzkoak duen batez
bestekoa baino dezente altuagoa da (%16,4).
Astigarragako biztanleak gehienbat auto pribatuan mugitzen dira inguruko
udalerrietara joateko eta Astigarragako bertako auzoetako joan-etorriak egiteko.
Egun ibaiertzetako haltzadiak gero eta urriagoak dira.
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Gizarte eta ekonomiari buruzko arloak

☺

Astigarragako biztanleriak azken 30 urteetan etengabeko hazkunde positiboa
izan du. 2006az geroztik %2,2 inguruko urteko batez besteko hazkundea
izatera heldu delarik.
Egun indarrean dagoen Berdintasun Plana amaitzear dago eta udaletik

emakumearen egoera aztertzeko diagnosia martxan jartzea bultzatu da,
genero desberdintasun ikuspuntutik.

Euskararen Barne Erabilera Plana aurten burutzen hasi da, zeinaren helburu
nagusia udal jardunean euskararen erabilera bultzatzea izango den.
Udalerrian kultur elkarte ezberdinak daude, eta hauek oro har herriko kultur
jardunaren antolaketan parte hartzen dute, bai euren kabuz, bai udalarekin
elkarlanean. Beraz, parte hartze kultura bat dago, elkarlan publiko-pribatua
errazten duena.

Astigarragako errenta mailari dagokionez, biztanle bakoitzak batez beste
19.646€ko errenta zuen 2009 urtean, Gipuzkoako mailaren parean kokatzen
delarik.

Ostalaritza eta turismo arloan diharduten establezimenduak nahiko egonkor
mantendu dira azken urte hontara arte. 2011 urtean behera egin duten arren,
establezimenduen kopurua biztanleko Gipuzkoako batez bestekoaren gainetik
kokatzen da.

Atzerritarren asentamendu bat dago udalerrian, gehienak Errumaniar
jatorrikoak. Administrazio desberdinen arteko elkarlanaren talde hau
gizarteratzen laguntzeko bost urteko iraupena duen Plan bat jarri da martxan.
Astigarragako biztanleriaren euskalduntze maila oso altua da.Baina, azkeneko
datuen arabera, familietan euskararen presentzia galtzen ari dela ikusten da.

Kultur etxean dauden lokalen erabilera ia erabatekoa da. Hala ere, kultur
etxeak hainbat muga ditu. Areto hau ez dago behar bezala egokitua eta
hainbat ekimen antolatzeko ez ditu beharrezko baldintzak betetzen.

Enpresa sarearen bilakaera azken urte honetan negatiboa izan da, krisiak,
2010 arte izan zen igoera egonkorra gelditu baitzuen. 2011 urtean beherantz
egin du 43 establezimendu gutxiagorekin (%4,6ko galera).
Lehen sektoreak izan duen bilakaera negatiboa izan da Astigarragan azken
urteetan. 1999 eta 2009 urteetan egindako errolden arabera, nekazal
ustiategi kopuruak beherakada garrantzitsua izan zuen, %45,5ean murriztuz.
Bestetik, Nekazal arloan ondorengotza geroz eta arazo larriagoa da; nekazal

Orrialdea |3

ustiategietako titularren %61 inguruk 55 urtetik gora dituzte eta ustiategien
%6tan baino ez ditu titularrak 35 urtez azpitik.
Astigarragan 2012 urtean 286 langabetu daude erregistratuta guztira, 2011
urtean baino 56 gehiago (%24,3ko hazkundea) eta 2008an krisia hasi zenean
baino 154 gehiago (%116,7ko hazkundea).

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) zentrorik ez dago udalerrian,
gazteek egunero Donostiara joan-etorria egin behar dutelarik. Egun, guztira
30 bat gaztetxori eragiten die egoera honek.
Astigarragako biztanleriaren heziketa maila Gipuzkoako eta EAEko
biztanleriak duena baino nabarmen baxuagoa da, batez ere goi-mailako
ikasketei dagokienez.

Parte-hartzea, komunikazioa eta barne koordinazioa

☺

Astigarragan ikastola bakar bat dago, Arantzazuko Ama, non Eskolako Agenda

21 ezarrita dagoen 2007tik.
Astigarragan ingurumen heziketan urte askoetako ibilbidea dago. Izan ere,
1993. urtean Santiagomendi natur eskola martxan jarri zen. Ordutik honuntz,
lurralde osoko ikasleak han antolatzen diren jardueretan parte hartu dute.
Indarrean dagoen Ekintza Planaren zeharkakotasun maila positibotzat jotzen
da. Hoberen baloratzen dena udal eragileen sustapen teknikoa da.

Sagardotegi denboraldian bizilagunekin sor daitezkeen arazoei irtenbidea
emateko helburuarekin eta guztion interesak adostu eta bateratzeko
asmoarekin, txotx-mahaia sortu zen. Azken urteetan txotx-mahaiak indarra
galtzen joan dela ikusita, organo honen inguruko hausnarketa eta
birplanteamendu bat egitea beharrezkotzat jotzen da.
Astigarragako Tokiko Agenda 21 bere alkateak lideratzen du eta gainontzeko
politikariek ere beraien onespena eman diote prozesuari. Hala ere, Ekintza
Plan berriari begira, Planaren izaera estrategikoa indartzeko, Ekintza
Planaren ezarpenean Alkatearen esku-hartzea indartu beharko litzateke.

Gaur egun udalerrian ez da parte-hartze mekanismo finkorik existitzen.
Indarrean dagoen Ekintza Planaren diseinurako foro bat sortu zen baina,
denborarekin, hau indarra galtzen joan da eta, azkenean desagertu egin dela
aipatu daiteke.
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1. SARRERA
1.1 EAEko Tokiko Agenda 21en ezarpen, kudeaketa eta jarraipen eredua
EAEn Tokiko Agenda 21eko prozesuak gauzatzeko garaian, 1.1 irudian adierazita dauden
lanfaseei jarraitzen zaie: Martxan jartzea, Diseinua (diagnostikoa eta plangintza barne), eta
Ezarpena eta jarraipena. Azkeneko fasea aurreratuta dagoenean, Berrikuspena egin
beharda, Diagnostikoa eguneratzeko eta Ekintza Plana berritzeko

1.1 irudia: Tokiko Agenda 21eko prozesuaren eskema
Ereduaren ezarpena errazteko, Udalsarea 21ek, Iraunkortasunerako Udalerrien Euskal Sareak,
bertako kide diren udalerri guztietarako komunak diren metodologiak definitzen ditu.
Hartara, herriek sarean lan egingo dutela bermatzen da, eta era berean, EAEn gauzatzen
diren prozesuen homogeneotasuna bermatzen da.
Udalerrietako TA21eko Ekintza Planak modu eraginkorrean ezar daitezen sustatzea du helburu
Udalsarea 21ek, eta horretarako, udalerriei laguntzeko zerbitzu ugari eskaintzen ditu, hala
nola Ekintza Planen urteroko ebaluazioa eta programazioa, tokiko iraunkortasun adierazleen
kalkulua, eta

EAEko udalerrietako

TA21eko Ekintza Planak

Berrikusteko Gidaliburu

Metodologikoa (dokumentu hau gidaliburu horretan oinarritu da).

1.2. Kudeaketa publikorako eredu berriak
Administrazioak, bere maila guztietan, eraldaketa sakonak egin behar izaten ditu efikazia
(helburuak zein neurritan lortzen diren), eraginkortasuna (erabilitako baliabide publikoak
lortu beharreko helburuei dagokien gastu publikoa murrizteko) eta kalitatea (herritarrek
esperotako betetzea) etengabe areagotzeko.
EAEko Tokiko Agenda 21ak kudeatzeko eredua, herritarrengana eta emaitzengana
bideratuta dagoen kudeaketa publiko berri baten sustapenarekin erabat erlazionatuta
dago. Gainera, proiektu hau kokatuta dagoen Ekintza Planen berrikuspen prozesua eredu
honen baitan dago.
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Kudeaketa publikoa helburuz helburu egitean, ondoren aipatuko ditugun alderdiei behatzen
zaie besteak beste. Alderdi horiekin batera, EAEko Tokiko Agenda 21en kudeaketa ereduaren
barruan dauden elementuak erantsi ditugu:

ALDERDIA
Kudeaketaren emaitzak
eta etekina

Erantzukizuna eta
kontuak ematea

Antolakuntza eta
kudeaketa egituren
aldaketa

EAEko TA21eko ELEMENTUAK, HELBURUKAKO KUDEAKETA

-

Erdietsi beharreko xede eta helburu estrategikoak formulatzea

-

Tokiko iraunkortasun txostenak lantzea eta argitaratzea

-

Herritarrentzako parte-hartze jarduerak egitea

-

Iraunkortasun Batzordea sortzea (zeharkako tresna)

-

Kudeaketaren arduradunak izendatzea

Gauzatu beharreko ekintzen urte anitzeko plangintza egitea
Ekintza Planaren ezarpena urtero ebaluatzea
Iraunkortasun adierazleak kalkulatzea, emaitzak interpretatzea
eta helburuen betetze maila ebaluatzea

Adierazleen bilakaera aztertzea eta Planaren ezarpen maila
argitaratzea

Udalerriko eragile tekniko guztiak Ekintza Planaren ebaluazioan
integratzea

1.1 Taula. Helburukako kudeaketaren alderdi esanguratsuenak eta EAEko TA21en
ereduari lotutako elementuak
Iturria: EAEko udalerrietako TA 21eko Ekintza Planak berrikusteko Gida Metodologikoa

2
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2. AURREKARIAK ETA BERRIKUSTE PROZESUAREN HERLBURUAK
2.1.

Aurrekariak

2005. urtean Astigarraga Udalsarea 21en sartu zen eta 2006an udalbatzak Astigarragako
Tokiko Agenda 21eko lehenengo Ekintza Plana onartu zuen.
Astigarraga udalerri aitzindaria izan da, eta oraindik ere hala da, Tokiko Agenda 21 modu
aktiboan kudeatzen; Plana indarraldian sartu eta hurrengo urtetik aurrera Ekintza Planaren
urteroko ebaluazioa egiten hasi zen. Bestetik, iraunkortasun adierazleak ere kalkulatzen dira,
honela ekintzen ezarpenarekin lortzen ari diren emaitzak neurtu ahal direlarik. Eta honekin
batera, 2011an Berotegi Efektuko Gasen (BEG) inbentarioa kalkulatu zen lehenengo aldiz,
udalerriak eta udalak, erakunde bezala, klima aldaketari egiten dion ekarpena neurtuz.
2011an tak21aren lehenengo edizioa jarri zen martxan eta bertan 47 udalerrik hartu zuten
parte, horien artean Astigarragak. tak 21 Euskadiko Tokiko Agenda 21en kalitate globalaren
neurketarako eta aitortzarako sistema da.
Astigarragako lehenengo Ekintza Planak 134 ekintza ditu, eta lurralde, ingurumen eta arlo
sozioekonomikoei buruzko 16 ildo estrategikotan banatuta daude. Azkeneko urteetan ekintza
horiek gauzatzeko egin den lanari esker, udal eragileek udalerriko garapen iraunkorraren
aldeko politikak hobeto ezagutzen dituzte, eta beren inplikazioa areagotu da.
Era berean, Astigarragako Ekintza Planaren ezarpenaren urteroko jarraipenari esker, Tokiko
Agenda 21en esparruan abian jarri diren jarduerei buruzko informazio xehatua eskuratu da,
eta gainera, martxan jarri ez diren ekintzetan eragin da.
Orain, lehenengo Planaren indarraldia amaitu da eta horregatik, 2013an Iraunkortasunerako
Plan berri bat idaztea erabaki du Astigarragako Udalak, iraunkortasunari modu integralean
heltzeko, eta udal kudeaketarako tresna operatibo eta estrategiko bat eskuratzeko asmoz.

2.2.

Helburuak

Egiten ari den lanaren helburu orokorrak honako hauek dira:

•

Udalerriko ingurumen eta gizarte arloko egoeraren diagnostikoa egitea, eta bertan,
politikariei eta udalerriko funtsezko eragileei zuzendutako laburpena egitea, eta Ekintza
Plan berriko lehentasunezko jarduera arloak ezartzea.

•

Astigarragako iraunkortasunerako Ekintza Plan berria orientatuko duten helburu
estrategikoak definitzea.

•

Barneko eta kanpoko parte-hartzea bermatzea prozesuan zehar, herritarren ikuspegia
ezagutzeko eta udal langileek prozesua baliozta dezaten bermatzeko.
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3. PROZESUAREN FASEAK ETA EMAITZAK
3.1. Lan Programa
Prozesuan jarraituko den lan programa 3.1 irudian adierazita dago eta honako fase hauek
ditu:
I. Proiektua martxan jartzea
II. Informazioa biltzea eta txertatzea
III. Tokiko iraunkortasun diagnosia
IV. Formulazio estrategikoa

3.1 irudia: Astigarragako diagnostiko eta formulazio estrategikoa egiteko prozesuaren
flujograma
Proiektuan, eginkizun teknikoak eta barne koordinazioarekin, herritarren parte-hartzearekin
eta politikarien ikuspuntuarekin erlazionatutako eginkizunak uztartu dira:
-

Eginkizun teknikoak: aholkularitza taldeak egindako lana, proiektuko zuzendaritza
fakultatiboaren laguntzarekin eta udal langileen parte-hartzearekin.

-

Barne partaidetza: Udaleko eragile tekniko edota politikoekin batera egindako
koordinazio saioak, aholkularitza taldeak dinamizatutakoak.

-

Herritarren parte-hartzea: udalerriko gizarte eta ekonomia eragileekin egindako
partehartze saioak, aholkularitza taldeak dinamizatutakoak.

4

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA - 2013

4. EREMU TEMATIKOEN ARABERAKO DIAGNOSTIKOA
Jarraian, diagnostikoan aztertu diren eremuen eskema ageri da. Eremu horien edukiak,
balorazioa eta lehentasunezko esku-hartze eremuak honela egituratuta dauden fitxa
tematikoetan jasotzen dira:
LURRALDE ALDERDIAK
-

Lurraldea eta antolamendua

-

Mugikortasuna

-

Biodibertsitatea eta paisaia

BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMENAREN KALITATEA
-

Ura

-

Hondakinak

-

Energia

-

Ingurumenaren kalitatea

o
o
o

Atmosfera
Akustika
Lurzoruak

-

Arriskuaren eta jarduera ekonomikoen kudeaketa

-

Erosketa publikoa eta udal administrazioaren ingurumen kudeaketa

-

Klima Aldaketa eta inpaktu globala

SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETABARNE KOORDINAZIOA
-

Komunikazioa, sentsibilizazioa eta partaidetza

-

Barne koordinazioa eta zeharkakotasuna

GARAPEN SOZIAL ETA EKONOMIKOA
-

Biztanleria

-

Garapen ekonomikoa

o
o
o
o

Jarduera ekonomikoaren egitura eta maila
Lehen sektorea
Bigarren sektorea
Zerbitzu eta turismo sektorea

-

Enplegua eta lan merkatua

-

Gizarte ongizatea eta gizarteratzea

o
o
o
o

Ekitatea eta gizarte zerbitzuak
Berdintasuna
Bizikidetza
Osasuna

-

Hezkuntza, kultura eta euskara

-

Etxebizitza
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Diagnostiko fitxen egitura
Arestian aipatutako eremuen analisia fitxa tematikoetan egituratuta dago. Horiek errazago
irakurri ahal izateko, jaso diren alderdiak eta edukiak azaltzen dira jarraian, fitxa ereduan
oinarrituta.

EREMU TEMATIKOA
Lotura duten Aalborgeko
konpromisoak
AZPIEREMUA

Aztertutako eremuarekin lotura duten Aalborgeko
konpromisoak

DIAGNOSTIKOA

BALORAZIOA

Diagnostikoaren aurkezpen sintetikoa, eremu tematiko
bakoitzerako identifikatutako azpieremu adierazgarrienen
arabera.
Diagnostikoa ondorengoetan oinarrituta egiten da:
Eskuragarri dagoen informazio teknikoa (Udaleko eta
Udalaz gaindiko planak, Ekobarometroa, txosten
sektorialak, tokiko iraunkortasun adierazleak…)
Teknikariekin eta politikariekin egindako
elkarrizketak.
Herritarren partaidetzako bilkuretan jasotako
ekarpenak.

☺

?

Azpieremu bakoitzerako, diagnostiko teknikoaren
balorazioa irudikatzen da, ikono baten bidez. Lau
kategoria erabili dira, diagnostikatutako alderdietako
egoera eta esku hartzeko lehentasuna aintzat hartuta.

AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak(Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

Aztertu beharreko eremu tematikoarekin lotura duten Tokiko Agenda 21eko aurreko Ekintza
Planeko ildo estrategikoak eta esku-hartze programak identifikatzen dira.
Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
Plan berrian sartzeko modukoak diren Tokiko Agenda 21eko aurreko Ekintza Planeko ekintzak
biltzen dira. Horien artean, amaitu gabe utzi diren eta indarrean dauden ekintzak, ekintza
garrantzitsu jarraituak edo amaitu gabeko ekintzak dira.
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LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
Eremu tematikoarekin lotura duten Udaleko arauak eta planak identifikatzen dira.
EAE mailan
Eremu tematikoarekin lotura duten Udalaz gaindiko arauak eta planak identifikatzen dira.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikoan eta azpieremuen balorazioetan oinarrituta, lehentasunez jardutea eskatzen
duten eremuak identifikatzen dira. Horixe da Ekintza Plana prestatzeko abiapuntuko informazioa.
Udalaren eskumenekoak
Udalaren eskumeneko esku-hartze eremuak.
Udalaz gaindiko eskumena
Udalaz gaindiko erakundeen eskumeneko esku-hartze eremuak.

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA - 2013
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4.1 LURRALDE ALDERDIAK

LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
•
Aalborgeko konpromisoa:

5. HIRIGINTZA, PLANGINTZA ETA DISEINUA

Lurralde eremua
•

Astigarraga Gipuzkoako ipar-ekialdean dago kokatua, hain zuzen ere, Donostialdea
eskualdean eta mugakide da Donostia, Hernani eta Errenteriarekin. Donostialdea eta
Bidasoa Behealdea eskualdeak hartzen dituen Donostia-San Sebastian Eremu
Funtzionalaren barruan dago.

•

Astigarraga Urumea korridorean kokatutako hiri-nukleo bat da eta ezaugarri hiritarra
dauka. Hiriburuarekiko hurbiltasuna dela eta ongi komunikatutako herria da, eta
komunikazio azpiegitura hauek lurralde mailako garrantzia dute, probintzia egituratzen
duelarik.

•

Herriak dauzkan ekipamendu eta zuzkidurak direla eta, eta hiriburuarekiko hurbiltasuna
dela eta, Astigarragak epe labur/ertainean hazkunde garrantzitsua jasango duela
aurreikusten da (!). Hala ere, gaur egungo egoera dela eta, hazkunde hau moteldu egin
daitekeela pentsa daiteke.

Udal lurzoruaren egitura organikoa eta erabilerak
•

Astigarragako kotarik altuenak Txorikokieta mendiak, udalerriaren ipar ekialdean kokatua
(317m) eta Santiagomendik, herri-gunearen ekialdean kokatuak (299m) osatzen dute.
Kotarik baxuena berriz, 4 metrotan dago, Urumea ibaiaren ertzean. Desnibel honek eta
beste zenbait alderdi fisiko eta geologikoek, erliebe malkartsua osatzen dute. Udalerria
zeharkatzen duten ibai nagusiak Urumea, Landarbaso erreka eta Galtzaur erreka dira,
azken hau herrigunearen erditik pasatzen delarik.

•

Astigarragako udalerriak 12 km2ko (1.197,5 Ha) azalera dauka eta gehiengoa lurzoru
urbanizaezina da. Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren (HAPO) Testu Bateginean
aztertu denez, soilik %12,96 da lurzoru artifizializatua, hau da, hiri lurzorua eta lurzoru
urbanizagarria, eta gehiengoa jarduera ekonomikoetarako lurzoruari dagokio; batez
ere lau industrialdetan banatzen direlarik jarduera hauek: Bidebitarte, Txalaka, Zamoka
eta Ubarburu.

•

Urbanizatu gabeko lurzoruan batez ere belardi eta labore-lur atlantikoak aurkitzen
ditugu.

•

Udalerriaren iparraldeko lur eremuetan hainbat garraio eta zerbitzu azpiegitura aurki
ditzakegu, gehiengoak landa eremuetan kokaturik. Bertan, nekazaritza eta
abeltzaintzarako lurzoru aberatsak badaude eta beraz egitura hauek negatiboki eragiten
diote lur hauei.

•

Kantabriako autobideak (A-8) ekialdetik mendebaldera zeharkatzen du udalerria, hiri
gunearen iparraldetik.

•

Trenbidea udal lurraldearen iparraldetik sartzen da eta hirigunearen mendebaldetik
pasatzen da, Urumea ibaiaren pare doalarik.

•

Horrez gain, hiri zein landalurretan antenak, elektrizitate kableak, telefono zutabeak eta
San Markoseko transferentzi gunea aurki daitezke.

☺a

a
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•

Hirigunea udalerriaren mendebaldean dago kokatuta, Urumea ibaiaren ekialdean.

•

Hiri lurzoruko biztanleriaren dentsitatea Gipuzkoa mailakoa baino zertxobait altuagoa
da, 404,87 biztanle/km2koa da Astigarragan eta 371,65 biztanle/km2koa Gipuzkoan,
baina hala ere, Eremu Funtzionala osatzen duten gainontzeko udalerri gehienak baino
baxuagoa da.

•

Astigarragako biztanle gehiena alde zaharrean eta bere inguruan kontzentratzen da, baita
Ergobia eta Santiagomendi auzoetan ere, eta eskala txikiago batean Bentak eta Oialumen.

•

Gaur egun Astigarragako udalerrian begi inpaktua sor dezakeen harrobi bat dago, baina
betelana egiten ari dira jadanik; Rofer-Buenaventura harrobia, Astigarragako Arkaitz-txiki
eta Buenaventura guneetan aurkitzen da.

Hiri lurzorua
Lurzoru urbanizagarria
Lurzoru urbanizaezina

Iturria: Astigarragako Udala. Lurzoruaren sailkapena

a

Hiri egitura eta ehundura
•

Astigarragako herrigunea Bidebitarte eta Zamoka eta Txalaka industrialdeen artean eta
Santiagomendiren magalean kokatuta dago.

•

Familia anitzeko blokeak dira nagusi alde zaharrean eta inguruan baita Ergobia auzoan
ere. Santiagomendi, Bentak eta Oialume auzoak berriz herrigunea duten landa auzoak
dira eta batez ere bizitegirako lurzorua da. Oialume eta Bentatan gainera jolasgunea ere
badago.

•

Lurzoruaren erabileraren intentsitatea 7.790,4 biztanle bizitzeko lurzoruaren Km2ko
da, udalak kalkulatutako 2010eko Tokiko Iraunkortasun Adierazleen arabera, eta azken
urteetan joera positiboa ikusi da, izan ere datu hau urtetik urtera handituz doa. Hala ere,
datua Udalsarea 21eko batez besteko balioarekin alderatuz gero, 10.373 bizt/Km2,
baxuagoa dela ikus daiteke, baina biztanle kopurua antzekoa duten Udalsarea 21eko
udalerriekin konparatuz pixka bat altuagoa dela esan daiteke (1.000 eta 5.000 biztanle
bitarteko Udalsarea 21eko kide diren udalerrien batez bestekoa 6.44 biztanle/bizitzeko
lurzoruaren km2)
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Iturria: Norberak sortua Udalak emandako datuetan oinarrituz

•

Etxebizitza dentsitatea bizitzeko lurzoruan berriz, 39,73 etxebizitza hektareako da
(Udalmap 2011), Gipuzkoa eta EAEkoa baino baxuagoa.

Iturria: Norberak sortua UDALMAPen datuetan oinarrituz

•

Etxebizitza hutsak %22 dira Astigarragan, Gipuzkoako Foru Aldundiko biztanleen udal
erroldako 2011ko datuen arabera. Datu honek igoera bat egon dela adierazten digu, izan
ere, 2010ean etxebizitza hutsak %14,97 ziren, eta gainera, Gipuzkoako datua (%16,40) eta
Donostialdeakoa (%13,24) baino altuagoa da (!).

•

Herri garapen berrienak Arrobitxulo auzoan, Murgi errota inguruan eta Ergobia eta bere
zabalgunean daude. Etxebizitza dentsitatea handia da, baina zerbitzu aldetik eskasak
dira, zerbitzu gehienak alde zaharrean kontzentratzen baitira.

•

Lehen esan bezala, Astigarragako alde zaharrean eta Murgia inguruan kontzentratzen da
biztanleriaren gehiengoa baita zerbitzu, merkataritza eta ekipamendu publiko guztiak
ere. Hala ere, azken urteetan Ergobiako biztanleria asko hazi da, eta nahiz eta zerbitzu
aldetik oraindik eskasa izan auzoa, zerbitzuak hurbilean garatzeko aurreikuspena badago
(!).

•

Sagardotegiek berezitasun eta indar nabaria dute udalerrian, gehiengoak herrigunetik
nahiko urrun aurkitzen direlarik.
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☺a

Hiriko eta hiri inguruetako berdeguneak
•

Azken urteetan Astigarragan hainbat etxebizitza eraiki dira eta horrekin batera, modu
proportzionalean, parke, lorategi eta berdeguneak ere eraiki dira. Horrela, Arau
Subsidiarioetan adierazten den bezala, hiri-lurzoruaren %14a gune hauei dagozkie, eta
hauek biztanleko 32,70m2 hartzen dute (Udalmap 2009). Azken datu hau Erkidegoko eta
Gipuzkoako batez bestekoaren ia bikoitza da.

•

Hiriguneko eta landa auzoetako biztanleen %98,1 gune publiko irekietatik 300 metrora
edo gutxiagora bizi dira.

•

Hiriguneko berdeguneen artean azken urteetan garrantzia hartu du Murgia Parkeak,
herritarren artean aisialdi eta gozamenerako gune bihurtu baita.

•

Donostiako Eskualde Egiturako Lurraldearen Plan Partzialak (LPP) bi parke periferiko
proposatzen ditu Astigarragarako: Bata Lau-Haizeta Parkea, Errenteria eta Donostiarekin
elkarbanatua eta Astigarragako Bentak Parkea bestea, Urumea eta Oarsoaldea eskualdeen
lotura gunea (!).

•

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren (HAPO) Testu Bateginean, Urumea ibaiertzean
oinezkoentzako eta bidegorriarentzako Ergobia ibilbidea eta Alde Zahar eta Zarkumendi
arteko ibilbidea egitea proposatzen da (!).

☺a

Hiri paisaia eta gune andeatuak (ESP)
•

Astigarragako Alde Zaharrean eta Ergobia auzoan hainbat etxebizitza birgaitu dira.

•

Utzitako industriguneak badaude Astigarragan, baina Abiadura Handiko Trenaren
proiektuarekin lur hauek desjabetzea eta beste erabilera bat ematea aurreikusten da.

•

Landa lurrei dagokienez, begi inpaktua sor dezaketen elektrizitate kableak, telefono
zutabeak, antenak, errepideak… aurki daitezke, batez ere udalerriaren iparraldean
kokatzen direlarik. Baina hemen aipatzeko garrantzitsuenak San Markos zabortegia, gaur
egun berreskuratze prozesu batean aurkitzen dena eta harrobiak dira. Txoritokieta eta
Buenaventura inguruan harrobien jabetza berreskuratzeko asmoa dago bertan aisialdi
gune bat osatzeko helburuz, Lau Haizeta Parkean (!).

☺a

Ondare arkitektoniko eta kulturala (COM)
•

Astigarragako kultur ondarea
arkeologikoa ere.

•

Euskal Kultura Ondareko Kultura Ondasunean Ondare Historiko-Arkitektoniko moduan eta
Monumentu Multzo gisa deklaratuta Donejakue Bidea aurkitzen dugu Astigarragan,
Jasokundeko Andre Mariaren Eliza, Murgia jauregia, Santiagomendiko ermita eta Pikotak,
udalerri gurutzeak eta iturriak eta Zubigaingo zubia, Ergobia auzoan.

•

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko monumentu edo monumentu multzo
deklaratzeko proposatutako beste bi ondasun higiezin (Plaza-etxea (Santiagomendi) eta
Udaletxea) eta herri mailan babesteko proposatu diren 6 ondasun higiezin ere badaude.

•

Gune arkeologikoei dagokienez, monumentu multzo kategoriaz, balio arkeologikoa izan
lezaketen elementuak eta monumentu multzo izendatzeko proposatzen diren 18 gune
aurkitzen ditugu; horien artean aipatzekoak: Txoritokietako eta Igoin-Akolako estazio
megalitikoak (monumentu multzo izendatuak) Kontzeju Zarra, Makazarrane errota eta

oso

oparoa

da, bai

historiko-arkitektonikoa

baita
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hainbat baserri (balio arkeologikoa izan dezaketen elementuak) eta Santiagomendi
(monumentu multzo izendatzeko proposamena).
•

Aipaturiko ondare guzti hau Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legearen bidez
geratzen da babestu eta defendatua eta Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean ere
zerrendatuta dago.

•

Astigarragako udalak lana egin du ondare arkitektoniko eta kulturala herritarren artean
zabaltzen, bai plano eta argitalpenen bidez baita panel informatiboak jarriz herrian.

•

Aipatzeakoa da ere, nahiz eta Errenteriako Udalaren eskumenekoa izan, Txoritokietan
kokatuta dagoen gotorlekua.

Lurralde eta sektore antolamendua
•

Donostiako Eskualde Egiturako Lurraldearen Plan Partzialak (LPP) ingurumenari
buruzko proposamenen artean bi parke periferiko proposatzen ditu Astigarragarako: LauHaizeta Parkea eta Astigarragako Bentak Parkea. Garraio eta komunikazio arloan honako
proposamen hauek egiten ditu beste batzuen artean: Donostiako 2.ingurabidea, Urumeako
Autobia eta abiadura handiko trenaren geltokia, azken hau, alde batera utzi delarik. Eta
azkenik, hiri finkatzeari buruzko arloan Astigarraga 2.ingurabide eta Urumeako
autobiaren lotunea izango denez, zuzkidura eta hirugarren nukleo moduan sailkatzen da.

•

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak, Urumea
ibaiaren eta Galtzaur errekaren ezaugarriak zehazten ditu, ingurumen- eta hirigintzaosagaiak eta osagai hidraulikoak kontuan hartuz, eta osagai hauen arabera, erreken
tratamendu egokiago bat izateko arau batzuk ezartzen ditu. Galtzaur errekaren goi
tramuak hirigintza garapen berrietarako eremu bezala sailkatuta daude plan honetan,
erdi tramuak landa gune bezala eta komunikazio azpiegiturez hartuta daude eta azkenik,
hirigunean sartzen denetik bere bokalera arte garatutako gune bezala.

•

EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean aurreikusten
denaren arabera, abiadura handiko trenak Irun eta Andoain artean egiten duen bidea
Urumea ibaiaren haranetik igarotzen da, eta beraz Astigarragako udal barrutitik igaroko
da, gaur egun dagoen trenaren ibilbidea erabiliz.

•

Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamendua Sortzeko
Lurraldearen Arloko Planak Donostia eta Bidasoa Beherea arteko eremuak Jarduera
ekonomikoen eta logistikoen gune nagusi bezala identifikatu ditu. Planak garraio- eta
komunikazio-azpiegitura nagusiak sendotzeko aurreikuspenak egiten ditu zona
horietarako. Gune horrez gain, Planak eskualde-egituran hiriko jarduera ekonomiko eta
hirugarren sektoreko jardueren garapenerako Urumeako korridorea “lehentasunezko
esparrutzak” identifikatu du.

•

EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planaren arabera, Astigarragan Landarbaso
putzua babestu beharreko eremu da eta inbentarioan urtegiekin lotura duten hezegune
artifizial bezala dago sailkatuta.

•

EAEko Errepideko Bigarren Plan Orokorraren Berrikuspenaren Aurrekinean
Astigarragarako bi azpiegitura berri eta galtzadaren bikoizketa bat proposatzen da, jada
gauzatuta daudenak, eta Astigarragako:
o

Urumeako Autobia (azpiegitura berria)

o

Donostiako 2. Ingurabidea (azpiegitura berria)

o

GI-131an Andoain-Urnieta-Hernani saihesbidea.

a
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•

EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren arabera,
Astigarragako Nekazaritzako eta abeltzaintzako balio estrategiko handiko guneak
Bentatan aurkitzen dira. Lur gehiena Nekazaritza eta abeltzaintzako landa-paisaiak eta
basogintzarako lurrek hartzen dute. Gainera, ingurumena hobetzeko guneak, eta Azaleko
urak babesteko guneak mugatzen ditu Astigarragarako.

•

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana, Donostia eta Beasain arteko
ibilbidea proposatzen du, zeina Urumea eta Oria ibaien haranetatik igarotzen den
Astigarragako herrigunea zeharkatuz. Bigarren fase batean, Astigarraga eta Oiartzun
lotzeko plangintza bat ere badago.

a

Hiri antolamendua
•

Astigarragako Hiri Antolaketarako Plan Orokorraren Testu Bategin Egokitua 2010ean
onartu zen behin betiko.

•

Astigarragako udalak Arau Subsidiarioak ia bere osotasunean bete ditu hiri garapenari
dagokionean.

•

HAPOak bizitegirako guneen garapena proposatzen du Ergobia ibilbidean, Mendi Aundi
Anibar eremuan, Oialumen eta Santiagomendi auzoetan. Ergobia auzoan plaza bat dago
aurreikusita merkataritzarako eta ekipamenduetarako gune bezala proposatzen dena.
Mendi Aundi Anibar eremuan eta Oialume auzoan dentsitate baxuko eraikinez osatutako
bizitegi gune berrien garapena proposatzen du eta Santiagomendi landa-auzoan dauden
partzela hutsetan dentsitate baxuko bizitegiak eraikitzea onartzen da.

•

Ekonomia jarduerari dagokionez, hiri lurzorua ia bere osotasunean beteta dago eta
beraz, industriguneen hirigintza-, hobekuntza- eta osatze-jarduerak proposatzen dira.
Zarkumendegi industrigunea garatzea aurreikusten da eta gainera, jarduera
ekonomikoetarako lurrak gordetzen dira Ubarburu eta Zarkumendegi industriaguneen
handipena eta zabalpena garatzeko.

•

Aipatzekoa da HAPOan tratamendu berezia egiten zaiela sagardotegiei, azken urteetan
asko hazi baitira. Gehienetan nekazaritza jarduerak baino industria eta hirugarren
sektoreko jarduerak betetzen dituzte, trafiko astuna sortuz, hondakinak, aparkatzeko
beharrak, ostalaritza zerbitzua…

Antolamenduan eta eraikuntzan iraunkortasun irizpideak sartzea
•

Astigarragako HAPOan ez da ezarri garapen berrietan eta eraikinak birgaitzeko garaian
energia kontsumoari eusteko helburu espezifikorik, hau da, ez da ezarri aurrezpen neurri
aktibo ezta pasiborik ere, lege orokorrak eskatzen dituztenetik at (!).

Herritarren parte hartze bileran egindako ekarpenak
•

a

a

Azken urteetan Astigarragako hiri antolamendua erabat aldatu da, auzo berriak sortu
direlarik. Honek bere alde onak ditu, izan ere, zenbat eta biztanle gehiago izan, gero eta
zerbitzu gehiago izateko aukera dago. Baina, beste eraginak ere aipatzen dira. Esate
baterako, bizilagunen arteko erlazio modua aldatu egin da, gero eta jende gutxiago
ikusten da kalean eta kohesio-maila nolabait ahuldu egin dela sumatzen da. Bestalde,
hizkuntzen erabilera ere aldatzen doa, kalean euskara gero eta gutxiago entzuten delarik.
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•

Enpresa arloan, Bidebitarte poligonoa oso zaharkituta eta nolabait abandonatuta dagoela
aipatzen da. Itxura hau aldatzearren, udalak zerbait gehiago egin dezakeela esaten da.

•

Eremu berdeak falta direla aipatzen da. Sortu berri diren auzoetan ere, haurrentzako
tokiak egokitu dira baina eremu berderik ez da jarri. Oiartzunera doan errepidearen
parean oinezkoentzako ibilbide bat egitea oso aproposa izango litzatekeela esaten da.

•

Adineko pertsonak ere ez dira kaletik ikusten. Beraientzako eremuak ez direla egokitu
aipatzen da. Zentzu honetan, belaunaldi ezberdinen arteko dinamika birsortu beharko
litzateke.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

9. HIRI ESPAZIOAREN KALITATEA BERRESKURATU

•

9.2 Ondare historiko arkitektonikoa kontserbatu

•

9.3 Herrigunean aisialdi guneen defizita konpondu

•

9.4 Arau subsidiarioak sortzeko orduan eta garatzeko momentuan ingurumen irizpideak
aplikatzeko udal ordenantzak sortzea.

•

9.5 Etxebizitzen politika integrala bultzatu

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

9.3.5 Udalerriko gune berdeak diseinatzeko herritarren kontsulta bat egin

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Astigarragako Hiri Antolaketarako Plan Orokorraren Testu Bategina-Egokitua (2010)

Probintzia mailan
•

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (Hasierako onarpena 2009)

•

Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2007-2017 (2006)

•

Lau-Haizeta Parkearen Antolamendurako Plan Berezia (1999)

EAE mailan
•

4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa

•

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa

•

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen Aldaketaren Hasierako Onespena (2012)

•

Donostiako (Donostialde-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala
(Hasierako Onarpena 2010)

•

EAEko Errepideen Bigarren Plan Orokorraren Berrikuspena 2005-2016 (Aurrerapena 2010)

•

EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurralde Arloko Plana (Behin behineko onarpena
2010)

•

Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamendua Sortzeko
Lurralde Arloko Plana (2004)

•

EAEko Garraio Sare Intermodal eta Logistikoaren Lurralde Arloko Plana (Aurrerapena, 2003)

•

EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurralde Arloko Plana (2001)

•

EAEko Kantauriko Isurialdeko Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Arloko Plana
(1998)
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Astigarragaren hazkunde aurreikuspena ikusirik, urbanizazioaren mantentzea bermatzea,
mugatutako nukleoetatik haratako joan ez dadin.

•

Etxebizitza hutsen ehunekoa murriztea, hauek merkatura ateratzea erraztuz.

•

Ergobia auzoan, zerbitzuetarako jarduera ekonomikoetarako espazioak sustatzea.

•

Berdeguneen sistema orokorra taxutzea bai herrigunean baita landa eremuan ere, gaur
egungo berdeguneak osatzeko.

•

Herrigunea adinekoentzat egokitu

•

Energia eraginkortasunerako neurriak bultzatzea egoitza erabilerako
ekipamenduetan eta gune publikoetan, birgaitzearen edo eraikuntzaren bidez.

•

Bidebitarte poligonoaren itxura aldatzea aztertu eta beharrezkoa ikusten bada dagozkion
jarduerak aurrera eraman. (PH)

(PH)

eraikinetan,

Udalaz gaindiko eskumena
•

Lurralde plangintzan eta plangintza sektorialean aurreikusita dauden bide eta trenbide
azpiegituretan, paisaiaren integrazioa eta lehengoratze ekologikoa kontuan hartuta.
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MUGIKORTASUNA
•

6. MUGIKORTASUNA HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA
Aalborgeko konpromisoa:

MURRIZTEA
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

a

Ohiko mugikortasun beharraren ezaugarriak
•

Astigarratar langileen % 73,40ak eta 16 urtetik gorako ikasleen %93,83ak kanpora
atera behar dute bai lanera baita ikastetak burutzera ere (EIN 2001eko udal errolda).
Langileak gehienbat Hernani eta Donostiara mugitzen dira. Ikasleen kasuan, esan behar
da, Astigarragan 16 urtera arte burutu daitezkeela ikasketak, eta ondoren, ikasleen
gehiengoa Hernani edo Martutenera joaten direla.

•

Astigarragako biztanleak gehienbat auto pribatuan mugitzen dira inguruko udalerrietara
joateko eta Astigarragako bertako auzoetako joan-etorriak egiteko. Mugikortasun azken
datuen arabera (EIN 2001eko udal errolda) herritarren %59 autoz mugitzen da.

JOAN-ETORRIAK GARRAIO-MODUAREN ARABERA (2001)

Oinez
13,9%

Bizikletaz
0,7%

Bestelakoak
0,2%

Motoz
3,5%
Metroz edo
trenez
1,4%

Autobusez
21,4%

Autoz
59,0%

Iturria: Norberak sortua 2001eko erroldako datuetan oinarrituz (EIN)

Mugikortasunaren kudeaketa eta antolaketa
•

Astigarragako udalerrian ez dago mugikortasun iraunkorrerako planik.

•

Mugikortasun astearen barruan, 2008tik 2011era arte, Oinbusa antolatu da, ikastolako
umeak ikastetxera oinez joateko ekimena. Ekimen hau soilik aste batez burutzen da eta
ez du jarraipenik izaten urte osoan zehar. Hala ere, Ikastolaren aldetik interesa azaldu
da eta eskola bideak aztertzea eskatu zaio udalari. Udalaren aldetik, interesgarria
ikusten da ekimen hau abian jartzea, baina lehenik eta behin, ikasleen jatorria aztertu
beharko litzake (!).

Garraio publikoa
•

a

a

Garraio publikoak garrantzia dauka bai bertakoentzat baita Astigarragara etortzen
direnentzat ere, nahiz eta lehen aipatu bezala joan-etorriak egiteko ez den gehien
erabiltzen den modua.
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•

Nahiz eta Renferen trenbidea Astigarragako udaletik igaro udalerrian ez dago
geralekurik. Gaur egun geltoki hurbilenak Hernanikoa edo Martutenekoak dira. Hala ere,
Astigarragako
udaletik
eskaera
luzatu
zaio
Adif
Trenbide
Azpiegitura
Administratzaileari aldioroko trenaren geltokia Astigarragan bertan egiteko, aztertuko
dela erantzun da eta orain arte ez da ezezko erantzunik jaso (!).

•

Astigarragako biztanleen % 77,9a garraio publikoaren lineetatik 300m-ra edo
gutxiagora bizi da, eta lineak maiz igarotzen dira (ordu erdiro) (2010eko Tokiko
Iraunkortasun Adierazlea datua Mugi 21).

•

Astigarragako udalak azken urteetan lana egin du hiriarteko autobus zerbitzua hobetzeko
asmoz, eta 2009an linea berri bat jarri zen martxan. Inguruko 4 udalerriekin dago
komunikatua Astigarraga, eta gaur egun dauden zerbitzuak ondorengoak dira, guztietan
izanik erabilgarri Txartel Bakarra edo Lurraldebus:
o

A1-Hernani-Astigarraga-Martutene-Donostia zerbitzua astelehenetik igandera
30 minutuko maiztasunarekin.

o

A2-Hernani-Astigarraga-Donostia zerbitzua, hau ere astelehenetik igandera
360 minutuko maiztasunarekin.

o

E70-Usurbil-Lasarte-Hernani-Astigarraga, astelehenetik larunbatera 30 eta 60
minutuko maiztasunarekin eta igande eta lanegunetan 60 minutuko
maiztasunarekin.

•

Gainera, udaletik beste konexio berri bat egiteko eskaera egin da, Astigarraga
Ospitaleekin eta Donostiako Unibertsitatearekin lotuko duena.

•

Gainera, gaueko zerbitzua eskaintzen duen linea bat ere badago. Zerbitzu hau urte osoko
larunbat gauetan ematen da orduroko maiztasunarekin, baita sagardotegi eta udan
garaian ostiraletan ere.

•

Bidez-bide zerbitzuaren bitartez, Astigarragako udalak Behemendi Landa Garapen
Elkartearekin batera, baserri edo etxe isolatuetan bizi diren biztanleen bizi kalitatea
hobetzea du helburu. Gaur egun ordea, zerbitzu hau ez da oso erabilia Astigarragako
herritarrengandik, eta kentzeko asmoa dago, horren ordez taxi zerbitzuarekin akordio
batera iristeko asmoa dagoelarik (!).

•

Taxi zerbitzua handitzeko lanak egin dira Astigarragako udaletik, horrela 2007an
Eskualde mailako taxi batzordea sortu zen, Astigarragako kasurako taxi lizentzia berri bat
lortzeko helburuarekin. Izan ere, Astigarragako udalari dagokionez, biztanle kopuruaren
arabera soilik taxi bat dagokio, baina ez ditu herritarren betebeharrak asetzen (!).

•

Astigarragan 8 autobus geltoki daude, horietako bat berritu egingo da irisgarritasun
baldintzak bete ditzan, gainerakoek betetzen dituzte. Gainera, autobus geltoki berri bat
egitea ere aurreikusita dago.

•

Geltoki guztiak ordutegi eta ibilbideen informazioa dute eta gainera, informazio honen
berri udalaren web-gunearen bidez eta udaletxean eskuragarri dauden triptikoen bidez
ematen da herritarrei. Horrez gain, udalerriko 3 geltokitan autobusak iristeko falta den
denboraren berri emateko panelak jarri dira.

a

Oinezkoen eta bizikleten sareen ezaugarriak
•

Azken urte hauetan zehar, udalerriaren barruan oinezkoen ibilbideak hobetzen joan
dira eta Kale Nagusia oinezkoentzat bihurtzeaz gain, oinezkoentzako ibilbide atseginak
eta kulturalak sortu dira hiri gunean. Azken ibilbide hauen adibidea Goiko Iturri
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iturriaren ibilbidea eta honen lotura Kultur Etxearekin, Udaletxeko plazarekin eta
Kiroldegiarekin izango litzake.
•

Ergobia auzoan oinezkoek dute lehentasun osoa, eta hirigunea autorik gabeko gune
bihurtua dago.

•

Oinezkoen kanpo loturei dagokienez Astigarraga eta Martutene arteko oinezkoen
ibilbidea existitzen da.

•

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planak Donostia Beasainekin lotzeko
proposamena dauka 3. Ibilbidearen bidez. Ibilbide hau Urumea ibaiertzean zehar
garatzen da Donostiatik Hernaniraino eta ondoren Oria harana hartzen du Andoain eta
Beasain artean. Martutene Astigarragarekin eta Astigarraga Hernanirekin lotzen duen
bidea jada eraikita dago, baina Astigarraga udalbarrutitik pasatzen den tramuaren
gehiengoa eraikitzea falta da (Oialumetik Martutenera herri barrutik dago aurreikusia).
Urumeako bidegorriaren tramu bat eraikita dago eta industriguneetarako bidegorriaren
eta oinezko bidearen tramu bat ere (!).

•

Bizikleta Bideen planak gainera, 8,2 km-ko adar bat proposatzen du Astigarragako
herrigunea, Bentak, Orereta (Listorreta) eta Oiartzunekin lotzeko.

•

2010eko datuen arabera 10.000 biztanleko 5 km bidegorri eraikita daude Astigarragako
udalerrian (Tokiko Iraunkortasun Adierazleak Mugi 21).

•

Astigarragan 2003ko Irisgarritasun Plana badago. Plan honetan bide publikoak, eraikin
publikoak eta garraioa lantzen dira. Honi lotuta, udal eraikinen % 60ak irisgarritasun
baldintzak betetzen dituzte (2009ko Udalmapeko datua). Horrez gain, Astigarragako
hainbat auzoetako espaloiak zabaldu egin dira irisgarritasun baldintzak betetzeko.

Bide sarea
•

Udalerriaren iparraldetik, ekialdetik mendebalerako noranzkoan, Donostiako 2.
Ingurabidea igarotzen da. Hau Urumeako bailaratik igarotzen den Oiartzun eta
Lasarteren arteko autopista tramu berria da.

•

GI-131, Urumeako Autobiak Astigarragako udalerriaren mendebaldetik igarotzen da,
iparraldetik hegoalderanzko noranzkoan, eta beraz, Astigarraga Donostia eta
Hernanirekin komunikatuz.

•

Bi errepide hauek lurraldearen konfigurazioa markatzen dute eta udalerriak pairatzen
zuen trafiko intentsitatearen arazoa txikiagotzen lagundu du baina landa eremuetan
inpaktu bisuala eta kutsadura sortzen dute.

•

GI-2132 Donostiako 2. Ingurabidearen paralelo doan errepidea da eta Astigarragako
herri gunera iristen zen, baina egindako saihesbidearekin herrigunerako errepide hau
hiribarruko bide bihurtu da. Astigarraga, Bentak, Orereta eta Oiartzunekin lotuko duen
bidegorria hiribarruko bihurtu den errepide tramu honen paralelo joango da eta
beharrezkoa ikusten da bertan abiadura mantsotzea eta trafiko mota murriztea (!).

Lurraldeko loturak eta irisgarritasuna
•

Oinarrizko errepide sarearen bidez, udalerriaren eta lurraldearen arteko konexioa oso
ona da.

•

Astigarragak garraio publikoaren bidezko lotura eskasa du oraindik probintziako
hiriburuarekiko eta EAEko beste hiriburuekiko baita probintziako beste udalerriekiko ere.

☺a

a
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Hiriarteko autobus zerbitzuak Astigarraga 4 herrirekin konektatzen du (Donostia, Usurbil,
Lasarte eta Hernani).

a

Aparkalekua
•

Aparkalekuei dagokienez Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko datuen arabera,
2004ean 1.560 aparkaleku zeuden Astigarragan. Aparkaleku kopuru honekin herritarren
eskaera beteta geratzen da. Gainera, atez ateko hondakin bilketaren zerbitzua martxan
jartzean, geratuko diren hutsunetan (kontenedoreak kentzeagatik) aparkalekuak egitea
aurreikusten da, 12 bat aparkaleku berri sortuz.

•

Industriguneetan aparkalekuen gabezia bat badagoela ikusten da udaletxetik, baina
gaur egungo krisia dela eta ez da nabarmena gabezia hau (!). Hala ere, etorkizunari
begira aparkalekuentzako lekua utzi beharko litzake, edo eta pabeloi berrietan lurpekoak
eginarazi

a

Motorizazioa eta ibilgailuen atala
•

Nahiz eta herrian dauden ibilgailu-parkeak gorabehera batzuk agertu azken urteetan,
2005etaik 2010era bitartean %12,48an igo da ibilgailu kopurua (Udalmap 2010).

•

Astigarragan 930 ibilgailu daude 1.000 biztanleko (Udalmap 2010). Motorizazio tasa hau
Gipuzkoako batez bestekoaren eta EAEkoaren oso gainetik dago (620 ibilgailu 1.000
biztanleko Gipuzkoan eta 590 EAEn).
IBILGAILU-PARKEAREN EBOLUZIOA
4.500
4.000
3.500

Ibilgailuak

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2005

Autoak

2006

Motozikletak

2007

2008

Kamioiak eta forgonetak

2009

2010

Beste batzuk

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz

☺a

Istripuak
•

Astigarragan zirkulazio istripuen kopuruak behera egin du azken urteetan. 2011an
7,06 istripu gertatu ziren 1.000 biztanleko, Gipuzkoako batez bestekoaren azpitik
kokatzen delarik istripu tasa (10,09 istripu 1.000 biztanleko) (Udalmap).

•

Ibilgailuek harrapatutako oinezkoen kopuruak ere joera berdina erakusten du eta
2011an 2,08 istripu 1.000 biztanleko izan dira. Kasu honetan ere, Gipuzkoako batez
bestekoaren azpitik kokatzen da kopurua (Gipuzkoako batez bestekoa 5,05 istripu/1.000
biztanle).

24

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

Salgaiak
•

Udalerria inguratzen duen errepide sarean salgaien zirkulazioa handia da, gehienbat
Donostiako 2. Ingurabidean eta Urumeako autobidean. Errepide hauek herri, GI-2132an
egin den saihesbidearekin batera, herri barrutik igarotzen ziren salgaiak saihestu ditu
eta inpaktua asko murriztu da.

•

Zamalanak egiteko guneak badaude Astigarragako herrigunean, baina hauek ez daude
egoki kokatuta edo/eta ez dira errespetatzen (!).

Bide hezkuntza
•

a

2008.urtetik mugikortasun astea antolatzen du Astigarragako udaletxeak. Mugikortasun
aste honen barruan, hainbat ekintza burutzen dira, hala nola, Oinbusa (umeak ikastolara
oinez joateko), Bide heziketa ikastolako ikasleekin, bizikleta konpontzeko ikastaroa, 3.
adinekoentzako gimnasia eta Energiaren Euskal Erakundearen (EEE) bidez antolatutako
“Eraginkortasunez gidatzeko” ikastaroa. Hala ere, 2012an ez da Mugikortasun astea
antolatu, ez baitzen oso eraginkorra.

Herritarren parte hartze bileran egindako ekarpenak
•

a

a

Eremu berdeak falta direla aipatzen da. Sortu berri diren auzoetan ere, haurrentzako
tokiak egokitu dira baina eremu berderik ez da jarri. Oiartzunera doan errepidearen
parean oinezkoentzako ibilbide bat egitea oso aproposa izango litzatekeela esaten da.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

9. HIRI ESPAZIOAREN KALITATEA BERRESKURATU

•

9.1 Herria iraunkorrago egin

•

10. MUGIKORTASUN MODU IRAUNKORRAGOAK SUSTATU ETA GARRAIO PUBLIKOA BULTZATU

•

10.1 Garraio publikoa eta zirkulazio fluxua hobetu herrian

•

10.2 Mugikortasun mugak dituzten taldeen irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetu

•

10.3 Inguruko herriekin eta udalerrian bertan mugikortasun sistema alternatiboak, bizikleta
eta oinezkoen ibilbideak sustatu.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

10.1.6 Herrigunean garraio astuna pasatzea debekatu eta saihesbidera desbideratu (kaleko
garraioa behar dituztenei norabideak zehaztu, sarrera irteerak seinalizatuz)

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Astigarragako Hiri Antolaketarako Plan Orokorraren Testu Bategina-Egokitua (2010)

•

Astigarragako Irisgarritasun Plana (2003)

Probintzia mailan
•

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (Hasierako onarpena 2009)

•

Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2007-2017 (2006)

EAE mailan
•

Donostiako (Donostialde-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala
(Hasierako Onarpena 2010)

•

Euskal Herriko Errepideen 2. Plan Orokorraren berrikuspena 2005-2016 (2010)

•

Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2007-2017 (2006)

•

EAEko Garraio Sare Intermodal eta Logistikoaren Lurraldearen Arloko Plana (Aurrerapena,
2003)

•

EAEko Garraio Iraunkorraren Plan Zuzentzailea (2002)

•

EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana (2001)
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Herritarren mugikortasun ohiturak eta garraio publikoaren eskaera aztertzea udalerriko
mugikortasun iraunkorrerako plan bat egiteko (bideragarri ikusten baduzue).

•

Ikastolarekin batera, Oinbusa eraginkorra izatea eta urte osora zabaltzea aztertzea.

•

Baserri edo etxe isolatutan bizi diren eta mugikortasun urria duten biztanleen garraio
moduak bermatzea.

•

Astigarragako taxi zerbitzua handitzeko kudeaketak egitea.

•

Bidegorrien eta oinezkoen sarea garatzea, erabiltzaileen segurtasuna bermatuz, herritarren
eta kanpotik datozen eguneroko joan etorriak eta aisialdirako desplazamenduak suspertuz
(adibidez Oiartzunera doan errepidearen parean oinezko eta bizikletentzako ibilbide bat
egitea oso aproposa izango litzake)(PH).

•

Industriguneetako aparkalekuak modu eraginkorrean kudeatzeko eta eskaintza behar bezala
dimentsionatzeko beharrezkoak diren hobekuntzak aztertzea.

•

Zamalanak egiteko herri barruko guneen kokapena aztertzea eta modu eraginkorrean
kudeatzea.

•

Mugikortasun astea berreskuratzea

Udalaz gaindiko eskumena
•

Herriarteko garraio publikoaren eskaintza hobetzea, zerbitzuen osagarritasuna areagotuz
bai hiriarteko autobusei dagokienez baita taxi zerbitzuari dagokionez.

•

Aldiroko tren geltokia Astigarragarako egitea.
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BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA
•
Aalborgeko konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Natura eta paisaia balioak
•

Nahiz eta Astigarragako paisaia gizakiarengatik oso eraldatuta azaldu, garrantzi ekologiko
eta naturalistikoa daukaten guneak ere badaude.

•

Interes handiko habitaten artean gehienbat haritz kandudunez (Quercus robur)
osatutako harizti azidofiloa eta harizti-baso misto atlantikoa aurki daitezke
Astigarragan, lurrazal osoaren %27 betetzen dutelarik gutxi gorabehera (EAEko baso
inbentarioa 2005).

•

Nahiz eta Astigarragako landaredi potentziala hariztia eta pagadia izan, gaur egun, baso
mota hauek gehienbat belardi eta nekazaritza eta abeltzaintzarako labore-lur
atlantikoz daude ordezkatuak, lurrazal osoaren %35 osatzen dutelarik gutxi gorabehera
(EAEko baso inbentarioa 2005). Astigarragan nagusi da trantsizio landa paisaia, baina balio
estrategiko altuko eremu bat ere azpimarra daiteke.

•

Herriak sagardoa egiteko duen tradizioak ere, hainbat lur sagarrondo laborantza
bihurtzea ekarri du.

•

Koniferoz osatutako basoak ere bertako landare potentzialaren ordez agertzen dira,
nahiz eta belardi eta nekazaritza eta abeltzaintzarako labore-lurrak baino hein txikiagoan
izan. Astigarragan, Gipuzkoako gainerako herrietan bezala, gehien landatu den koniferoa
intsignis pinua (Pinus radiata) da, eta daukan azaleragatik azpimarratzekoak dira
Santiagomendi inguruko pinu-basoak.

a

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza Nekazaritza eta Arrantza saila
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•

Urumea ibaia, eta Astigarragan batez ere Lardarbaso erreka bisoi europarra (Mustela
lutreola) eta ur satorrarentzako (Galemys pyrenaicus) interes bereziko eremu daude
izendatuta. Animalia hauen biziraupenerako garrantzitsua da erreka bazterreko
haltzadiak kontserbazio egoera onean mantentzea. Bi espezie hauek Habitat
Arteztaraueko II eta IV. Eranskinetan sarturik daude eta EAEko espezie mehatxatuen
zerrendan “Galzorian” moduan izendaturik eta beraien kudeaketa plana dute. Gainera,
Astigarragako ur-sareak ere garrantzia dute izokinaren (Salmo salar) kontserbaziorako.
Espezie hau Habitat Arteztaraueko II. Eranskinean dago interes komunitarioko espezie
moduan.

•

EAEko Espezie Mehatxatuen Katalogoan aurkitzen diren hainbat fauna espezie aurki
daitezke udalerrian. Narrastien artean bi daude “Interes berezi” moduan sailkatuta,
eskulapioen sugea (Zamenis longissimus) eta suge berde-horia (Hierophis viridiflavus).
Ugaztunen artean muxar grisa (Glis glis) aurkitzen da Astigarragan “Kaltebera” moduan
sailkatua. Eta azkenik, hegaztien artean, bi daude “Interes berezi” moduan sailkatuta,
okil txikia (Dendrocopos minor) eta lepitzulia (Jynx torquilla), beste bi “Bakan” moduan,
zuhaitz belatza (Falco subbuteo) eta zapelatz liztorjalea (Pernis apivorus) eta bakarra
“Kaltebera” bezala sailkatua, antzondobi kaskagorria (Lanius senator).

•

EAEko Espezie Mehatxatuen Katalogoan aurkitzen den flora espezie bakarra dago
Astigarragan, gorostia (Ilex aquifolium) da eta “Interes berezi” bezala sailkatutako dago
katalogoan.

•

Astigarragan interes geologikoko bi puntu daude: alde batetik, Santiagomendin jurasiko
garaiko hainbat fosil arrasto aurki daitezke, eta bestetik, San Marko-Txoritokietako
diapiroa eta diskordantzia.

•

Ingurumen eta paisaia balioagatik, Landarbaso ingurua azpimarratu daiteke. Inguru
honetan baserri bakar batzuk daude eta ustiaketa modu tradizionalean daramate. Baso
autoktonoa nahiko egoera onean mantentzen da bertan.

•

Lau Haizeta parkeak ere natura balio garrantzitsuak ditu, bertan aurkitzen baitira ongi
kontserbatutako bertako basoak.

•

Herrigunean aisialdirako baina baita biodibertsitatea aldetik garrantzitsuak diren bi parke
aurki daitezke. Bata Murgiako Herri Parkea da, bertan landare autoktonoa aurki daiteke,
hala nola, hagina (Taxus baccata) eta pagoa (Fagus sylvatica). Bestea, Apeztegi plaza da,
eta bertan dagoen putzuan hainbat ur-hegazti bizi dira; basahatea (Anas platyrhynchos),
antzarak (Cereopsis novaehollandiae) eta ahate gorrizta (Netta Rufina), gainera azken
hau Habitat Arteztaraueko II Eranskinetan aurkitzen da.

Sistema naturalen eta paisaien kontserbazio egoera
•

Baso autoktonoek gizakiaren eraginez aldaketa nabarmena jasan dituzte Euskal Herri
osoan bezala. Astigarragaren kasuan, baso autoktonoen ordez, gehienbat konifera basoak,
larreak eta sagarrondo laborantzak agertzen dira. Urumea ibaiaren ertzean berriz,
industriguneak finkatu dira, bertako landaredia kaltetuz.

•

Harizti-baso misto atlantikoaren azalera txiki eta asaldatuak daude gaur egun
Astigarragan, hauek ordezkatuak izan baitira belardi eta labore-lur atlantikoaz gehienbat
eta hein txikiago batean landatutako konifera basoez. Hala ere, ongi kontserbatutako
harizti baso batzuk aurki daitezke, hala nola, Markesbaso inguruko basoak, Epele edo
Landarbaso erreken mendi-hegaletako basoak eta Santiagomendi eta Txoritokieta
mendietan.

a
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•

Astigarragan nekazaritza eta abeltzaintzarako lurren gehiengoa mantendu egin da
urteetan zehar, eta gaur egun, gainera, nekazaritza ekologikoa indarra hartzen ari da.

•

Lehen esan bezala, Urumeako arroak eraldaketa nabarmenak pairatu ditu urteetan
zehar gizakiaren aldetik. Aldaketa hauek ibaiertzeko landaredi potentziala, hau da,
haltzadi kantabriarra, eraldatzea ekarri du. Egun ibaiertzetako haltzadiak gero eta
urriagoak dira eta honen ordez, platanoa (Platanus hispanica), makala (Populus
canadiensis) eta sasiakazia (Robinia pseudoacacia) landaketak aurki daitezke, lehen
esandako industrigune eta nekazaritza eta abeltzaintzarako lurrez gain.

•

Landarbasoko erreka ertza Urumeakoa baino kontserbazio egoera hobean aurkitzen da,
kutsadura eta lur okupazioa gutxiago baitauka. Izan ere, Urumea kontserbazio egoera
onean aurkitzen da Hernanira iritsi arte, baina hemendik behera gizakiaren presio
nabarmena jasaten du.

•

Ibaiko faunari dagokionez, historian zehar Urumea oso aberatsa izan da arrain
populazioetan, baina industrializazio garaian, urak asko kutsatu ziren eta espezie ia
guztiak desagertu ziren. Gaur egun, esan daiteke, ibaiaren ur kalitatea ona dela eta
espezie gehientsuenak errekuperatu direla, eta horren adierazle da Izokina, Amuarraina
eta Kolakaren presentzia.

•

Lau Haizetari dagokionez, Astigarragako lurretan dauden harrobiek begi inpaktua sortzen
dute parkean, hala ere, betetze lanak martxan daude.

Jardueren eragina eta arriskuak nekazaritzan zein natur ingurunean
•

Astigarragan naturarekin lotura daukan jarduera garrantzitsuena abeltzaintza eta
nekazaritza jarduerak dira. Nabarmentzekoa da jarduera hauek normalean naturarekin
errespetagarriak direla eta ez dutela arazo nabarmenik sortzen Astigarragan.

•

Hala ere, aurrekoarekin lotuta, aipatu behar da, herri inguruko erreken ertzetako
erriberetan jarduerarako nahiz aisialdirako dauden baratzeek batzuetan ongarriak eta
pestizidak erabiltzen dituztela eta negutegietarako erabiltzen diren materialak askotan
erreketan azaltzen direla, guzti horrek errekaren kutsadura eta eutrofizazioa ekartzen
duelarik (!).

•

Azpiegiturek eta batez ere industriaguneek inguruko hainbat herrik bezala Urumea
ibaiaren arroan hainbat aldaketa eragin dituzte, hala nola, ibaiertzeko landaredi
potentziala asko murriztu dute bertan eraiki baitira industriaguneak eta ibaia zein erreka
kanalizatu dira eta enpresa askok hondakinen isurileku bezala erabili izan dute Urumea
urteetan zehar (nahiz eta orain ez den horrela), bertako fauna eta flora kaltetuz.

•

Espezie inbaditzaileei buruz daukagun datu bakarra Cortaderia selloanarena da, eta
gaur egun Astigarragako lurretan 566.787,45 m2 daude (Diputazioaren datua). Hala ere,
Urumea ibaiaren ertzean espezie honez gain Buddleja davidii espezie inbaditzaile ere
aurkitu izan da, batez ere Urumearen azken tramuan (!).

Babestutako naturguneak
•

Udalerrian ez dago EAEko sarean edo Natura 2000 Sarean izendatutako natura eremu
babesturik.

•

Aiako Harriak Parke Naturala Astigarragako udalerriaren hegoaldearekin egiten du
muga. Parkearen zonifikazio maparen arabera, babestu beharreko eremu periferikoaren
zati bat Astigarragako lurretan dago kokatua.

a

a
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•

Nahiz eta lehen esan bezala Natura 2000 Sarean izendatutako eremurik ez den aurkitu
Astigarragan, mugan dauden bi eremu aipatzekoak dira; Aiako Harriak (ES 2120016)
Garrantzi Komunitarioko Lekua (GKL) izendapenarekin eta bestea Urumea (ES 2120015),
2012an Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) moduan izendatzeko aurreikuspenarekin.

•

Astigarragako udalerriaren hegoaldeko eremua EAEko korridore ekologikoaren sarean
dago barneratuta. Aiako Harriak GKL (Garrantzi Komunitarioko Lekua) Jaizkibelgo
GKLarekin konektatzen duen eskualde mailako korridorea (R21) da eta 2,3 hektareako
azalera duen loturako korridore batez eta 490 hektareako amortizazio beste eremu batez
dago osaturik. Gainera, Aiako Harriak Aralarrekin konektatzeko eskualde mailako
korridoretik (R18) hurbil kokaturik dago Astigarraga. Aipatzekoa da ere, Landarbaso
errekak garrantzi handia daukala konektibitatean ere.

•

Astigarragako Hirigintza Plan Orokorrean beste bi korridore ekologiko planteatzen dira
tokiko korridore moduan: Txorikokieta-Landarbaso eta Telleribea-Santiagomendi (!).

Proposatutako tokiko korridore ekologikoak
Aiako Harriko babespenerako eremu periferikoa
Euskadiko korridore sarea

Iturria: Astigarragako Udala

a

Antolamendua eta kudeaketa
•

Aiako Harriak Parke Naturalak 1995. urtean onartutako Natur Baliabideen
Antolamendurako Plana eta bost urtetarako 2002an onartutako Erabilera eta
Kudeaketarako Plan Eraentzailea dauka, beraz, gaur egun agortuta dago (!).

•

Astigarragako Hirigintza Plan Orokorra naturaren eta paisaiaren balioetara egokitzeko
ingurumen helburu batzuk markatzen ditu, hain zuzen ere ingurumenaren babespen eta
kontserbazioarekin, paisaiaren mantentzearekin, ingurumenaren hezkuntza eta
komunikazioarekin eta ingurumenean aisialdirako eta turismorako jarduerekin
erlazionatutakoak.

•

Astigarragako mendi guztiak jabego pribatukoak dira.

•

Baratza-parkea proiektua lantzen ari da Astigarragako Udala Ekogunerekin batera.
Elikadura eta ohitura osasuntsuak sustatzeko, aisialdi aktiborako topaguneak sortzeko eta
baratzagintza ekologikoa bultzatzeko helburuarekin landuko da proiektu hau (!).
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•

Murgi-Basoko ehiza-barruti pribatua dago Astigarragako lurretan. Eremu honek 260 ha
ditu eta hego-mendebaldeko muturrean muga egiten du Aiako Harriak Parke
Naturalarekin.

•

Lau Haizeta parkeak 1999.urtean onartutako antolamendurako plan berezia dauka.
Astigarragako udalak bertan dauden harrobien jabetza lortzeko asmoa dauka, plan
berezian proposatzen diren jarduerak burutu ahal izateko, hala nola, basoberritzea,
larreen birsortzea, aisialdirako ekipamenduen eraikitzea…(!)

•

Espezie inbaditzaileen kasuan soilik Cortaderia selloanaren datuak daude Astigarragan.
Espezie hau ezabatzeko asmoa dago Gipuzkoako Diputazioarekin batera (!).

•

Astigarragan Santiagomendi Natur eskola dago, udalaren eskumenekoa dena eta bertan
ingurumen heziketako programak egiten dira Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako ikasleentzako.

•

Apeztegi parkeko putzuan dauden ur-hegaztiek askotan erasoak jasaten dituzte
pertsona zein beste animaliengandik. Astigarragako udalak, Ugatza Ornitologia
Elkartearen gomendioak jarraituz, hainbat neurri hartu ditu hegazti hauen babeserako eta
biziraupenerako (!).

•

Babestu eta ezagutzera eman beharreko eremuak zeintzuk diren jakiteko faltan botatzen
da Astigarragako fauna eta floraren inbentario bat egitea (!).

•

Astigarragako udalerrian seinaleztatutako tokiko ibilbideen kilometroak 4,5 dira (Tokiko
Iraunkortasun Adierazleak 2010). Ibilbide hauen eta herriko beste ibilbideak herritarren
eskura web gunearen bidez, informazio bulegoaren eta Sagardo etxearen bidez jartzen
dira.

•

Astigarragan urtero zuhaitz eguna burutzen da, aurreko urtean jaiotako haur bakoitzeko
astigarra bat landatzen delarik.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

1. INGURUMEN BALIABIDEAK, BIODIBERTSITATEA ETA UDALERRIKO PAISAIA BABESTEA

•

1.1 Santiagomendi inguruko heziketa ustiapena naiz ustiapen turistikoa bultzatzea,
ingurumen eskakizun handienak errespetatuz eta ingurumen hezkuntzaren alde eginez

•

1.2 Natura inguruko erabilpen publikoko egungo bideen sarea hobetzea baliabide ekonomiko,
materialak eta giza baliabideak ipiniz

•

1.3 Inbentariatutako bideak seinaleztatzea

•

1.4 Habitat naturalen, landarediaren eta faunaren hobetzea eta babespena

•

1.5 Ur ekosistemen hobetzea eta babespena

•

1.6 Nekazaritza eta abeltzaintzako jardueretan iraunkortasun irizpideak txertatzea

•

1.7 Espezie autoktonoekin
errekuperatzea

birpopulatzea

eta

larreak

eta

andeatutako

eremuak

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

1.1.3 Santiagomendin ariketa fisikorako eremu bat sortzea

•

1.4.1 Gure udalerrian aurki daitezken landare eta animali faunaren inbentario bat egitea

•

1.6.3 Nitrato eta beste kutsatzaileekin erlazionatuta jardunbide egokien erabilera bultzatzea
nekazaritzan

•

1.6.4 Nekazaritza eta abeltzaintza jardueretan ongarri, plagizida eta fitosanitarioen
erabilera kontrolatzea

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Astigarragako Hiri Antolaketarako Plan Orokorraren Testu Bategina-Egokitua (2010)
Probintzia mailan

•

Lau Haizeta Parkeko Plan Berezia (1999)

EAE mailan
•

EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (1997ko otsaila)

•

Donostiako (Donostialde-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala
(Hasierako Onarpena 2010)

•

EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Behin behineko
onarpena 2010)

•

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (1998)

•

“ES2120015-Urumea ibaia/Río Urumea” KBErako kontserbazio neurriak (Behin betiko
onarpenerako dokumentua 2012)

•

Aiako Harriko Natur Parkearen Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailea (EKPE) (2002)

•

Aiako Harriko Natur Parkearen Natur Baliabideen Antolamendurako Plana (NBAP) (1995)
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Aisialdirako baratzeak antolatzea, paisaia, kontserbazio edo hidrologia irizpideekin
bateragarriak izanik.

•

Udalerria zeharkatzen duten ibaien ibarrak babestea eta bertako landaredia berreskuratzea.

•

Espezie inbaditzaileen azalera txikiagotzeko lanetan jarraitu.

•

Astigarragako animalia eta landarediaren inbentarioa egin, baita landare inbaditzaileena
ere.

•

Lau Haizeta parkearen garapena aurrera eramatea.

•

Lotura ekologikoko tokiak eta korridoreak zaintzea

•

Ingurune naturalaren balioak eta balio horiek behar bezala mantentzeko jarraibidea
dibulgatzeko kanpainak egitea.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Aiako Harrietako Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailearen berrikuspena egitea eta
onartzea
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4.2 BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA
INGURUMENAREN KALITATEA

URA
Aalborgeko konpromisoak:

3. NATUR ONDASUN KOMUNAK

Ur horniketa eta edateko ura banatzeko sarea
•

Astigarragako udala Añarbeko Uren mankomunitatearen parte da. Edateko uraren goihornikuntza eta banatze zerbitzua Añarbeko Urengatik dago kudeatuta – Añarbeko
Urak, S.A. (AGASA), Añarbeko Uren Mankomunitatearen kudeaketarako erakunde
publikoa.

•

Banatutako ur guztia Añarbeko urtegitik dator. Urtegiaren hurbiltasuna eta edukiera dela
eta, hornikuntzarako buruaskitasun maila egokia dela uste da.

•

Urtegitik hartutako ura Kanal Baxuko 15 km-tan dabil, Añarbeko Uren Mankomunitateak
kudeatzen duen Edateko Uraren Araztegira (EUA) iritsi arte. Ozonizazio prozesuaren
ondoren, Kanal Altura ponpatzearen bidez, udaleko hornikuntza egiteko erabiltzen diren
gordailuetaraino doa.

•

Modu positiboan baloratzen da 2007-2010 artean, edateko uraren guztizko goi-banaketa
%19an jaitsi izana, 2010ean 530.077 m3 izan delarik.

a
☺

Iturria: Norberak sortua Astigarragako udalak emandako datuetan oinarrituz.
IGARRAGA Y AGUAS DELAÑARBE

•

Ergobiako urbanizazio berrietan ureztatzeko euri urak aprobetxatzeko ekimenak
ezartzeko aukerak aztertu ziren. Lurraldeko orografiagatik, ur horiek urbanizazioko puntu
baxu batean jaso beharko lirateke. Horrek, ur horiek aprobetxatzeko bombeo bat jartzea
beharrezkoa egingo luke. Honek dakarren gastu energetikoa dela eta, ekimena deuseztatu
egin zen.

•

2007.urtetik hobekuntza jarduera garrantzitsuak egin dira, eta hauek sarearen
eraginkortasunean eta udalerriko uraren kontsumoaren murrizpenean zuzenean eragiten
dute. Nabarmentzekoa da, 7 sektoreetan uraren banaketa sare osoaren sektorizazioa
egin izana, gutxi gorabehera, sektore bakoitza auzo batekin erlazionatuz. Gainera,
sektore bakoitzeko emariak emari-neurgailu eta kontagailuen bitartez monitorizatu
izana ere oso garrantzitsua da. Hauek, 5-15 minuturo jasotako datuak Udalera bidaltzen
dituzte modu telematikoan. Sektorizazio eta emarien kontrol honek ihes-puntuak
detektatzea baimentzen du, horietako asko jadanik konpondu direlarik.
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•

Oso positibotzat hartzen da zenbatu gabeko kontsumoen murrizpen nabarmena,
2010ean ur banaketaren %15 inguru direlarik. Balio honek, 2010erako EAEko
Ingurumeneko II. Esparru Programan definitutako zenbatu gabeko bolumenak %25ean ez
pasatzeko konpromisoa betetzen du (III. Esparru Programan 2011-2014 ez da gai honen
inguruko erreferentziarik egiten).

Iturria: Norberak sortua Astigarragako udalak emandako datuetan oinarrituz.

•

Sarearen eta edateko uraren hornikuntza azpiegituren estaldura maila nahikoa dela
aipatu daiteke, udalbarrutiaren osotasunari erantzuten diolarik.

•

Edateko uraren hornikuntza zerbitzuaren kudeaketa zuzena da.

•

Udalerrian banatutako uraren kalitatea onargarritzat hartzen da eta dagokion araudia
betetzen du, kalitate maila egonkorra eutsiz.

Iturria: Udalmap (Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko Zuzendaritza Nagusia. EAEko Edateko Uraren
Informazio Sistema (Ekuis): 3 Ona; 2 Onargarria; 1 Eskasa; 0 Zehaztu( gabea)

☺

a

Eskaera eta kontsumoa
•

Añarbeko Urak udalari udalerriaren goi-eskariaren datuak ematen dizkio. Udalak
informazio honen jasotzea, azterketa eta jarraipena sistematizatua izatea positibotzat
hartzen da.
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•

Sektorekako sareko uraren kontsumoaren kontrola badago. Etxe sektoreko kontsumoa,
industriaren eta udal administrazioaren kontsumoen gainetik dagoela azpimarratu
daiteke. Argitu behar da sektore industriala zerbitzutako sektorearekin batera kontatzen
dela.

Iturria: Norberak sortua Astigarragako udalak emandako datuetan oinarrituz.

•

Etxeko ur kontsumoaren beherazko joera positibotzat baloratzen da, 2007-2010 artean
%6 jaitsi baita. Etxeko ur kontsumoa Udalsarea 21eko udalerrien batez bestekoa, 2009an
135 l/bizt/egun, baino baxuagoa da (Iturria: EAEko 2010/11 Iraunkortasun Txostena).

Iturria: Norberak sortua Astigarragako udalak emandako datuetan oinarrituz.

•

Udal eraikin guztietan kontagailuak egotea positibotzat hartzen da. Kontagailu
eramangarri baten bidez gainera, ureztatze eta bide garbiketa jardueretan uraren
kontsumoa ere kontrolatzen da.

•

Udal administrazioa eredu izan dadin, udal instalazioetan uraren kontsumoa
eraginkorra izateko eta aurrezpena handitzeko neurriak hartu dira, adibidez, ura
41

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

aurrezteko dispositiboak ezarri dira zisternetan. Ekintza hauek ez dira prebentzio
helburuekin egiten, baizik eta, konpontze eta mantentze lanak beharrezkoak diren
neurrian gauzatzen dira. (!)

☺

a

Saneamendua eta arazketa
•

Behe saneamendu-sarea udalak kudeatzen du, eta goi saneamendu-sarea Aguas del
Añarbe - Añarbeko Urak, S.A. kudeatzen du.

•

Uren saneamendurako sare eta azpiegituren estaldura maila egokitzat jotzen da,
%92koa delarik. Gainerako %8 sakabanatutako landa guneei dagokio, ur zikinak fosa
septikoen bidez arazten dituztenak.

•

Saneamendu sare ia osoan euri uren banatze sarea egotea positibotzat hartzen da,
honek energia aurreztea ekartzen baitu, baita ur zikinen arazketaren kalitatea hobetzea
ere.

•

Saneamendu sarearen urteroko prebentzio mantentzea badago. Sarearen eremu
baxuko zati zailenak hamabostero garbitzen dira. Gainera, antzemandako intzidentzia
kontutan hartuz, konponketa eta aldaketa zuzentzaileak egiten dira.

•

Udaleko goi saneamendu sarea Loiolako Ur Zikinen Araztegiarekin konektatuta dago
(HUA), Añarbeko Urak ere kudeatzen duena.

•

Bertan, lohien zentrifugazioa eta lehortze termikoa egiten da. Ur araztuak itsasora
isurtzen dira lur-hustubide baten bidez.

a

Uraren zikloaren araudia eta kudeaketa
•

Udalak ez du uraren kudeaketarako eguneratutako tokiko araurik. (!)

•

Ordenantza fiskalaren arabera, edateko uraren hornidura tarifa 2 tipotan banatzen da,
kontsumo motaren arabera: Etxekoa eta ez-etxekoa.

•

Ura aurrezteko mekanismo bezala, etxeko tarifak, kontsumo bi tartetan banatzen du:
hiruhileko 35 m3 arte, eta 36m3 aurrera, azpitik eta gainetik.

a
☺

Sentsibilizazioa
•

Etxebizitzetan ura aurreztea sustatzeko sentsibilizazio kanpaina desberdinak egin dira.
Horretarako, ura aurrezteko gailuak banatu eta jardunbide egokiak zabaldu dira.

•

2008an udalerriko etxebizitza guztietara komuneko zisternetan ura aurrezteko gailuak
banatu ziren eta ur tanta batean kanpainaren azalpena eta aurrezteko moduak azaldu
ziren. 2009ko Uraren Egunean sentsibilizazio kanpaina bat egin zen, non ura aurrezteko
poltsak banatu ziren.

•

Tokiko Iraunkortasun Txosten bat egin da (2009). Txosten honek herritarrek tokiko
iraunkortasun politika publikoetako konpromisoen betetzearen gain informazioa eduki
dezaten laguntzen du, baita herritarren ekintzen sustapenean ere. Oraintsu, udalaren
web orrian Tokiko Iraunkortasun Adierazleen emaitzak zabaldu dira.
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a

Herritarren parte hartze bileran egindako ekarpenak
•

Positiboki baloratzen dira uraren kudeaketa hobetzeko azken urteetan udalak burututako
jarduerak.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotura duten ildo eta programak (Lotura duten ildo eta programen kode eta tituluen erreferentziak )
•

2. URAREN ZIKLOAREKIN ERLAZIONATUTAKO INGURUMEN INPAKTUAK GUTXITU, GALTZEEN
GUTXITZEAN EGINDAKO INBERTSIOAK ETA UR ZIKINEN SANEAMENDUA HOBETZEA LEHENETSIZ.

•

2.1. Ur hornidura sarearen kudeaketa hobetzea.

•

2.2. Ur zikinen tratamendua hobetzea eta saneatzea.

•

2.3. Ur kontsumoaren gutxitzea eta uraren erabilera eraginkorrerako programak sustatzea.

Garatzeke dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak
•

Ez daude garatzeke dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzarik.

LOTURA DUTEN PLAN ETA ARAUDIAK
Udalerri mailan
•

Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren Kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatuko
dituen ordenantza fiskala.

EAE mailan
•

1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urari buruzkoa.

•

Legegintzako Errege Dekretu 1/2001, uztailaren 20ko, Ur Legeko onartzen den testu
bategina.

Europa mailan
•

Uraren esparru zuzentaraua 2000/60/EE

LEHENTASUNEZKO JARDUKETA EREMUAK
Udal eskumena
•

Ura aurreztearen arloan administrazioa eredu izan dadin indartzea, udal instalazio guztietan
uraren kontsumo eraginkorra eta aurrezpen neurriak sartuz.

•

Uraren kudeaketarako tokiko araudia eguneratu.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Ez da udalaz gaindiko lehentasunezko jarduketa eremurik identifikatu.
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HONDAKINAK
•

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK

Aalborgeko konpromisoak:

10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

a
☺

Hiri hondakinak sortzea
•

Hondakinen sorrera 2012 urtean aurreko urtean baino baxuagoa da (2011: 1,29
kg/biz/egun; 2012: 1,14 kg/biz/egun). (Iturria: San Marko Mankomunitateak erraztutako
datuekin egindakoa). Bestalde, 2012ko datua Udalsarea 21eko batez besteko datua baino
baxuagoa da ere (1,4 kg/biz/egun. Iturria: EAE-ko Tokiko Jasangarritasun Txostena
2010/11).

HIRI HONDAKINEN SORRERAREN INDIZEAREN EBOLUZIOA
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Iturria: San Marko Mankomunitateak erraztutako datuekin egindakoa.
*Kalkulu honetan ezin izan dira garbiguneko datuak kontutan hartu.

HIRI HONDAKIN TOTALAREN SORRERAREN EBOLUZIOA
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Iturria: San Marko Mankomunitateak erraztutako datuekin egindakoa.
*Kalkulu honetan ezin izan dira garbiguneko datuak kontutan hartu.
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a

Gaikako bilketa
•

Astigarrako udalak, 2013 urtean atez ateko hondakinen bilketa selektiboa ezarri nahian,
hondakinen kudeaketa sistema hau orain arte egindako kudeaketarekin alderatzeko
azterketa bat egin zuen: Astigarragako Udalerrian Atez Ateko Hondakinen Bilketa
Selektiboa Ezartzeko Bideragarritasun Tekniko-Ekonomikoa (Azterketa egilea:
Garbitania). Bertan, kudeaketa sistema hauek zerbitzuaren ikuspuntutik eta ekonomiko
ikuspuntutik ere alderatzen dira.

•

Herri hondakin bilketaren berreskuratze eboluzioak goranzko joera du, nahasian
jasotakoa behera doan bitartean (2011: 1.658 Tn; 2012: 1.554 Tn), gaikako bilketa
gorantz doalako (2011: 633 Tn; 2012: 636 Tn). (Hemen ezin izan dira Garbiguneko datuak
kontutan hartu).

•

Gaikako bilketa Udalsarea 21eko batez besteko datua gainditzen du (%28), %28,8 lortuz.

•

Herri hondakinen gaikako bilketaren datuak kontutan hartuta, eta 2013 urtean
Astigarragan atez ateko bilketa sistema ezarriko dela eta, indarrean dagoen Hiri
Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra Gipuzkoako Lurralde Planean, 2016rako
eskatzen diren helburuekin konparatu ahal izango direla esan dezakegu. Beraz,
erreferentzia bezala, 2012ko datuekin hasteko aukera izanez gero, Astigarragan %28,8
lortu izan da, hau da, 2016an hiri hondakinen birziklapenean eskatzen den baino baxuago
da (%40,7). Bestalde, 2016rako konpostajea %4,4 izatea eskatzen da, eta Astigarragan
autokonpostajea %1 izan denez, oraindik hobetu beharko luke. Atez ateko bilketa
sistemarekin hondakin organikoaren kopurua (bilketa organikoa eta konpostajea)
handitzea hausnartzen da.

•

Hondakinei eta lur kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen arabera, 2020
urtea baino lehen, etxeko eta komertzioetako hondakinen kopurua, hau da,
berrerabiltzeko eta birziklatzeko zuzendutako gaikako biltzen diren papera, metalak,
beira, plastikoa, biohondakinak edo bestelako hondakinak, denak bateratuta, behintzat,
pisuan %50a izan beharko luke. Astigarragan 2012 urtean, gaikako bilketa %29 ingurukoa
izan denez, 2020 urterako eskatutakoaren erdiaren gertu dagoela esan dezakegu.

HIRI HONDAKINEN GAIKAKO BILKETAREN EBOLUZIOA
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Iturria: Astigarrako Udalak erraztutako datuekin egindakoa.
*Kalkulu honetan ezin izan dira garbiguneko datuak kontutan hartu.
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Hiri hondakinen kudeaketa eta tratamendua
•

Udalerriko bilketa eta kudeaketa zerbitzu gehienak San Marko Mankomunitatean
eskuordetuta daude. Mankomunitatea 9 udalerrien hiri hondakinen kudeaketaren
arduraduna da, eta haietatik Astigarraga biztanle gutxien duena da. Emandako zerbitzuak
gaikako bilketa, hondakin industrialak, komertzioetan sortutakoak zein ostalaritzan ere
barne hartzen ditu.

•

Mankomunitateak hiri hondakin hauen gaikako bilketa egiten du: beira, pilak, oihalak edo
ehunkiak, hondakin elektriko eta elektronikoak, egurrak, etxean sortutako hondakin
arriskutsuak.

•

2012an Udalak papera/kartoia eta ontzi arinen bilketa eskumenak berreskuratu zituen,
eta 2013tik aurrera organikoa eta errefusa biltzeko eskumena du ere.

•

Nahasian bildutako hondakina Udal zerbitzuak jasotzen du.

•

Olioa 2012 urte-arte garbigune mugikorrera eramaten zen edo edukiontzi laranjetan.
Gaur, Udalak kudeatzen ditu olio hondakinak Eko3R enpresaren bidez eta bi edukiontzi
berde daude kokatuta Astigarragan Barandiaran Plazan eta Tranbia Ibilbidean.

•

Ohialak eta ehunkiak jasotzeko ere badaude edukiontzi bereziak. Hauek hilabetean
bitan edo hirutan jasotzen dira. Jasotzen den materialaren arabera, berrerabili edota
birziklatu egiten da.

•

Etxeetan sortzen diren hondakin bereziak jasotzeko garbigune mugikorra bi astetik
behin hurbiltzen da. Bertan 3 ordu eta erdi egoten da: hileko bigarren ostiraletan
arratsaldez eta azken ostiraletan berriz, goizez. Bi puntutan kokatzen da: Barandiaran
plazan eta Ergobiako auzoan, txandaka.

•

Udal eraikinetan ere gaikako bilketa egiten da. Gainera, inpresio kartutxoak Bioservice,
S.Coop. enpresarekin kudeatzen dira, Eusko Jaurlaritzak kudeatzaile baimendua baita.
Bestalde, CDak eta lanparak San Markosekin kudeatzen dira.

•

2012 urte-arte Astigarragako herritarrek Donostian kokatuta dagoen Garberako
garbigunera eraman behar zituzten hondakin bereziak garbigune mugikorreraz gain.
Gaur, Hernani, Usurbil eta Oiartzunen kokatutako garbigunera ere eraman ditzakete.
Dohaineko zerbitzua eskaintzen dute herritarrentzat.

•

Astigarrako udalak FCC-rekin du hitzartuta tamaina handiko hondakinen bilketa.
Hondakin hauen bilketa astearte goizero egiten da.

•

Landa eremutan ez da hondakinen bilketa hirigunean egiten den bezala egiten. Hemen
Behemendi Landa Garapen Elkarteak 12 edukiontzi lurperatuak ditu auzo
ezberdinetan. Elkarte honek egiten du landa eremuen hondakinen bilketa eta San
Markoko transferentzi plantara eramaten dituzte.

•

Hondakin errefusa Sasieta, Lapatx edota Urteta zabortegietan isurtzen da. 2002-2016
Gipuzkoako Hondakin Kudeaketaren Plana Integralean (PIGRUG) isurtegi hauek 2014
urtean itxiera ematea aurreikusten da. (!)

•

Udalerrian kontrolatuta ez dauden isurketak landa eremutan eta industria guneetan
kokatzen dira, eta orokorrean, puntu berdinetan. Udal brigadak egunero pasatzen da
puntu horietatik eta jasotzen ditu, eta ondoren, udalean abisua uzten du jakinean
jartzeko.

•

Astigarragak ez du hondakinen bilketa eta kudeaketa arautzeko ordenantzarik.
Ordenantza hau otsailean onartzea aurreikusten da, martxoan indarrean egon ahal
izateko. (!)

a
☺
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•

Atez ateko bilketa sistemarekin frakzio ezberdinak jasotzeko nahikoa izango dela
hausnartzen da.

•

Positiboki baloratzen da Astigarragan 2011 urtean 52 familiek egiten zutela
autokonpostajea lorategi edota baratza pribatuetan, gainera, 2012 urtean konpostajea
bultzatzeko kanpainera 82 familia apuntatu ziren.

•

Udalak 2012ko ordenantza fiskalaren bidez autokonpostajea %40rekin hobaritzen du.

Iturria: Minuartia Enea 2012

•

Hala ere, 2011ko datuen arabera %1 konpostatzen da, guztia autokonpostaje bezala, eta
hau Gipuzkoako Hondakin Kudeaketaren Plana Integralean 2016rako ezarritako helmugatik
oraindik urrun dagoela esaten digu. Horrez gain, Garbitaniak egindako azterketaren
arabera, 2011 urtean 200 astigarragatar familiak dira potentzialki konpost egin
dezaketenak beraien lorategi eta baratzetan, eta 60 dira gainera Vermikonpostajea
potentzialki egin dezaketen familia kopurua.

•

2013ko apirilean aurreikusten da hiri hondakinen atez ate sistemaren bidez
kudeatzea. Horretarako, 2012 urtean hainbat kanpaina egin dira eta “Atze Ateko
informazio bulegoa” jarri da udaletxeko beheko solairuan.

a
☺

Sentsibilizazioa
•

Autokonpostajea bultzatzeko udaletik kanpainak egin ziren, non 82 familia parte hartu
zuten. Gainera, 4 ikastaro eman ziren eta baita konpostadorak banatu ere ziren,
konpostatzeko gida batekin. Sei hilabetera jarraipen tekniko bat egitea aurreikusten da.
(!)

•

Auzokonpostajea bultzatzeko asmoarekin martxoan zerrendak
autokonpontajearekin egin zen bezala, kanpainak egingo dira.

•

Astigarragan ez da auzokonpostajea martxan jarri. (!)

•

Azarotik abendura atez ate sistemaren buruzko sentsibilizazio kanpainak egin ziren 2012
urtean, baita hiritarren parte hartze bilerak. Bilerak sektoreka eta auzoka egin ziren, 25
eta 30 bitartekoak izan ziren guztira.

•

Atez ateko informazio bulegoa jarri da udaletxeko beheko solairuan hiritarren zalantzak
azaltzeko.

irekiko

dira

eta,

48

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

•

Udaletik beharrezkoa ikusten da sentsibilizazio programen diseinua komertzio eta
ostalaritza jardueretan, baita gertaera kulturalak antolatzen dituzten talde eta
enpresetan, hondakin prebentzioaren arloan. (!)

a

Hondakin industrialak
•

?

2008an 312,6 hondakin arriskutsu tona deklaratu ziren. Hemendik, %71 balioztatu zen.
Balore honek, II. Ingurumen Esparruko Programan 2010erako ezarritako helburua
gainditzen du (%65).
KUTSAGARRI DIREN HONDAKINEN KUDEAKETAREN EBOLUZIOA
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•

Industria guneko hondakinak San Markok kontratatuta duen FCC enpresak jasotzen ditu
egunero. Hondakin hauen bilketa ea Udalak egin dezakeen aztertu nahi da. (!)

Hondakinen sorreraren prebentzioa

•

Hondakinen prebentzioaren arloan tupper kanpaina egin zen 2012 urtean . Kanpaina
honetan udalak tupper-ak banatu zituen herritarren artean arrandegi eta harategietan
erosterakoan bilgarriak erabiltzea saihesteko. Tupper kanpaina bultzatzeko, 6 hilabetetan
Udalak hilero 70 euroko bale bat zozketatu zuen herriko arrandegi eta harategietan
gastatzeko.

•

Udalean hondakinaren sorreraren prebentziorako eta kontsumo ohitura iraunkorragoak
bultzatzeko kanpaina gehiago burutzea beharrezkoa ikusten da. (!)

•

Atez ateko sistema ezartzerakoan udalak atal organikoa biltzeko konpostagarriak diren
poltsak banatzea aurreikusten da.

•

Atez ateko sistema ezarri eta gero, bigarren fase batean “hondakinen sorrerarengatik
ordainketa” martxan jartzeko asmoa dago. (!)

•

Udalak edalontzi eta plater berrerabilgarriak erosi zituen 2012an, Udalak berak
erabiltzeko edota edozein herriko taldek erabiltzeko, hau da, bazkari-afari herrikoietan
eta egun berezietako festetan.

a
☺
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a
☺

Nekazaritzako hondakinak
•

Jarduera baimenetan nekazaritzan sortzen diren hondakinak kudeatzeko neurriak
ezartzen dira.

a

Eraikuntzako hondakinak
•

Jarduera baimenetan eraikuntzan sortzen diren hondakinak kudeatzeko neurriak ezartzen
dira, baina oraindik adostu gabe dago bertan nola txertatu eraikuntza eta eraispen
hondakinen ekoizpen eta kudeaketari buruzko dekretu berria (112/2012 Dekretua). (!)
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

3. HONDAKINEK INGURUMENEAN DUTEN INPAKTUA GUTXITU ETA BERAIEN BIRZIKLAPENA,
BERRERABILPENA ETA GUTXITZEA SUSTATU

•

3.1. Herritarren sentsibilizazioa eta parte hartzea handitu hiri hondakinen birziklapen eta
gutxitzean.

•

3.2. Gaikako bilketa garatzeko beharrezko azpiegiturak hobetu.

•

3.3. Sortutako industria hondakinen gaineko kontrola handitu eta beraien gutxitzea bultzatu.

•

13. INFORMAZIO SISTEMA GARDEN BAT EZARRI, ZEINEK HERRITARREN PARTE HARTZETIK ETA
EKARPENETATIK EKINTZA PRAKTIKOAK ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ESTRATEGIAK MARTXAN
JARTZEA BERMATUKO DUEN.

•

13.6. Udalerriko enpresetan sentsibilizazio eta informazio jarduerak bultzatu.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

3.1.1. Hondakin gutxiago sortzeko helburuz, iraunkorragoak diren kontsumo ohiturak
bultzatzeko kanpainak burutu.

•

3.3.1. Industrigunean egiten den jarraipenarekin jarraitu.

•

13.6.2. Energiaren eraginkortasun, hondakin kudeaketa eta aurrezpenaren sustapenean lan
egiten duten merkatari eta enpresarientzako sentsibilizazio programak diseinatu.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Astigarragako hiri hondakinak bildu eta tratatzeko Udal Ordenantza (2013ko otsailean
onartzea aurreikusita)

•

Ordenantza fiskalak. 2013ko ekitaldia.

EAE mailan
•

Hondakinei eta lur kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legea.

•

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra (2002-2016)

•

Eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpen eta kudeaketa erregimen juridikoa arautzen
duen 112/2012 Dekretua.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Atez ateko hondakin kudeaketa sistemaren bidez gaikako bilketa indartu.

•

Aurreikusita dagoen hondakinen bilketa eta kudeaketa arautzeko ordenantzaren betetzea
bermatu ezarri.

•

Sentsibilizazio programen diseinua komertzio eta ostalaritza jardueretan, baita gertaera
kulturalak antolatzen dituzten talde eta enpresetan, hondakin prebentzioaren arloan.
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•

Industria guneko hondakinak Udalak biltzea aztertu.

•

Hondakinaren sorreraren prebentzio kanpaina gehiago
iraunkorragoak bultzatzeko eta hondakin gutxiago sortzeko.

•

Atez ateko sistema ezarri eta gero, bigarren fase batean “hondakinen sorrerarengatik
ordainketa” martxan jartzeko azterketa bat egin, 2013 urtean jasotako datuetan oinarrituz.

•

Eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpen eta kudeaketari buruzko dekretu berria
jarduera baimenetan txertatu.

burutu

kontsumo

ohitura

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu.
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ENERGIA
•

3. NATUR ONDASUN KOMUNAK
Aalborgeko konpromisoak:

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKIKOTIK MUNDU GLOBALERA

Energia egitura
•

a

Astigarragako iturrika banatutako azken energia kontsumoaren egitura hauek osatzen
dute: energia elektrikoa (Iberdrolak kudeatzen du), gas naturala (Naturgas Energia, S.A.k
kudeatzen du), garraio sektoreko erregai likidotuak, eta banakako instalazioetan
erabiltzen diren petrolioaren gas likidotuak (PGL). Gehien erabiltzen den iturria erregai
likidotuak dira. Egitura energetiko honek erregai fosiletako erabilera handia ekartzen du,
eta berotegi-efektu gas isurietako ekarpen nabarmena suposatzen du, baita energia
hornikuntzarako kanpoko menpekotasun handia ere. (!)

Iturria: Norberak sortua, Astigarragako udalerriko BEG isurketen Inbentarioan oinarrituz (2010).

•

Sektoreka, energia kontsumo handiena mugikortasun sektorean ikusten da. Ondorioz,
erregai likidoen kontsumo altua ikusten da berriz ere, hein handi batean,
automozioarekin erlazionatutakoa.

Iturria: Norberak sortua, Astigarragako udalerriko BEG isurketen Inbentarioan oinarrituz (2010).
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Iturria: Norberak sortua, Astigarragako udalerriko BEG isurketen Inbentarioan oinarrituz (2010).

•

Etxeko kontsumoa (elektrizitatea eta gas naturala) 2010ean, 3.451 kWh izan zen
biztanleko. Azken hiru urteetan goranzko joera txiki bat izan dela ikusten da eta honek
etxeko kontsumoa Udalsarea 21eko udalerrien batez bestekoaren gainetik mantentzen du
(2009an 2.209 kWh/biztanle, EAEko 2010/11 Jasangarritasun Txostena). (!)

Iturria: Norberak sortua Astigarragako Udalak emandako datuetan oinarrituz.

•

2010an, Astigarragako guztizko elektrizitate eta gas naturalaren kontsumoa 54.240 MWh
izan zen (Iturria: Astigarragako Udala eta Iberdrola). Kontsumo horren %55 energia
elektrikoari dagokio eta, %45 gas naturalari.
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a

Energia berriztagarrien ekoizpena
•

Astigarragako energia berriztagarrien betez besteko tokiko ekoizpena 126,9 MWh-ra igo
zen 2011an, hau da, 25,3 kWh/biztanleko (Udalmap eta EEEko datuetan oinarritutako
estimazioa). Datu hau, 2010ean udalerrian kontsumitutako energia elektrikoaren %0,4
sorkuntzaren baliokidea soilik da. Portzentaje hau Europar Batasunak Alkateen Itunean
ezarritako helburutik oso urrun dago, bertan gutxienez energia eskariaren %20 energia
berriztagarriekin osatu behar dela esaten baitu. (!)

•

Gaur egun, Astigarragan sortzen diren energia berriztagarriak, gehien bat, eguzki
energia instalazioetatik ateratzen dira.
Potentzia
instalatua
(kW/10.000 bizt)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Eguzki
energia
fotovoltaikoa
14,0

26,1

52,4

51,4

89,2

87,2

87,2

Eolikoa

0

0

0

0

0

10,4

10,4

Hidraulikoa

0

0

0

0

0

0

0

GUZTIRA

14,0

26,1

52,4

51,4

89,2

97,6

97,6

Iturria: Udalmap

Azalera instalatua
(m2/10.000 bizt)
Termikoa

2005
232,7

2006
225,0

2007
218,3

2008
211,0

2009
210,2

2010
205,5

2011
205,5

Iturria: Udalmap

•

Udal ekipamendu eta eraikinetako energia berriztagarrien ustiapenarekin erlazioan
nabarmentzekoa da, EEErekin egindako hitzarmenei esker, jarri diren kiroldegiko
instalazio termikoa eta Ikastolako instalazio fotovoltaikoa.

•

Udalerrian energia berriztagarrien ustiapenaren ekarpena oso baxua dela aipatu
daiteke, horregatik beharrezkoa ikusten da ildo honetan sakontzen jarraitzea, bai maila
publikoan bai pribatuan ere, horrela energia autonomia maila handituz eta berotegi
efektuko gas isurien murriztapenean lagunduz. (!)

Tokiko administrazioaren energia kontsumoa eta kudeaketa
•

Astigarragako udalean ez dago energia kudeaketaren arduradunik, hala ere, positiboki
baloratzen da, udalean energiarekin erlazionatutako proiektu guztien planifikazio eta
kudeaketa modu zentralizatuan egitea Obrak eta Zerbitzuak sailetik.

•

Kontsumoen kontrol handiago bat izateko eta energia eraginkortasuna hobetzeko,
udala Inerdatu Astigarraga proiektua ari da ezartzen. Proiektu honekin, udal instalazio
guztien kontsumoak denbora errealean monitorizatu nahi dira, ondoren, kontsumoa
optimizatzeari begira energia ekintza plan bat egiteko. Egun, Ikastolako kontsumoak
optimizatu dira, baita potentzia koadro handieneko argiteria publikoaren heren bat ere.
Proiektu honekin, eraikinetako kontsumo guztiak kontrolatu ahalko dira: elektrizitatea,
eta gas naturala. (!)

•

Erabileraren araberako energia kontsumoaren banaketak zera erakusten digu: argiteria
publikoa udal kontsumo osoaren % 47 dela, eta ondoren eraikin publikoak (%32) eta udal
flota (%23) doazela.

☺a
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Iturria: Norberak sortua, Astigarragako udalerriko BEG isurketen Inbentarioan oinarrituz (2010).

Iturria: Norberak sortua, Astigarragako udalerriko BEG isurketen Inbentarioan oinarrituz (2009, 2010).

•

Iturri energetikoei dagokienez, kontsumo handiena ekipamenduen elektrizitateari eta
argiteria publikoari lotuta dago, eta udal flotan erabilitako erregai likidoek eta
ekipamenduetan kontsumitutako gas naturalak jarraitzen dio.

Iturria: Norberak sortua, Astigarragako udalerriko BEG isurketen Inbentarioan oinarrituz (2010).

56

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

Udal ekipamenduen kontsumoa
•

Udal instalazioetan energiaren azken kontsumoaren egitura iturrika, energia elektrikoa
eta gas naturalari dagokio.

•

Positiboa da 2010ean Kiroldegiko instalazioen energia eraginkortasunari buruzko
energia auditoretza egitea. Auditoretzak argiak berritzean zentratzen diren ekintzez
osatutako ekintza plan zehatz bat egitea ekarri du. Ekintza hauek ez dira prebentzio
helburuekin egiten, baizik eta, eraikuntzen konpontze eta mantentze lanak
beharrezkoak diren neurrian gauzatzen dira. (!)

•

Positibotzat hartzen da Kiroldegian egindako energia auditoretzan identifikatutako
neurri nagusiak gainerako udal eraikinei estrapolatzea. Hala ere, eraikuntzen
konpontze eta mantentze lanak egiterakoan soilik eramaten dira aurrera. Adibidez,
Ikastolan fluoreszentzia hodiak kontsumo baxuko beste batzuengandik ordezkatu dira.

Argiteri publikoaren kontsumoa
•

Positiboa da 2009an instalazioen energia eraginkortasuna eta argi kutsaduraren
prebentzioari buruzko argiteria publikoaren auditoretza egitea. Auditoretzak neurri
garrantzitsuen definizioa ekarri du, gehienak 2010ean gauzatu direnak.

•

Biztanleko argiteria publikoaren kontsumoa 206 kWh/biztanle/urte da. Datu honek %29ko
murrizpena izan du 2009az geroztik auditoretzan proposatutako neurrien ezarpenari
esker. Murrizpen garrantzitsu honen ondorioz, Astigarragako kontsumoa Udalsarea 21eko
batez bestekoaren azpitik kokatzen da (235 kWh/biztanle/urte 2009an, EAEko 2010/11
Jasangarritasun Txostena).

•

Ia udaleko argiteria guztiak fluxua murrizteko sistema dauka. Argiak “txapela” motakoak
diren eta eraginkorragoak diren ereduengatik ordezkatu dira modu progresiboan. Mota
honetako argiteriak, argia galtzea eta argi kutsadura izatea ekiditen du.

•

Argiteriaren energia eraginkortasunarekin jarraituz, 2012an auditoretzan definitutako
neurriez gain beste neurri batzuk ere egin dira, adibidez, argiterian ordu tarteen
murrizpena. Jarduera honekin, kontsumoa %5-10 artean murriztea espero da.

Udal ibilgailuen kontsumoa
•

Udal flota 6 ibilgailuz osatuta dago, eta denek erregai arruntak erabiltzen dituzte.
Negatibotzat hartzen da, beharrezkoa denean, gaur egungo ibilgailuak ibilgailu elektriko
edo mistoengatik ordezkatzea baimenduko duen erosketa berderako planifikatutako
politika bat ez izatea udaleko ibilgailuen esparruan. (!)

•

Bestalde, nabarmentzeko da EEErekin elkarlanean udaleko langileei zuzendutako
eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak egitea.

Energia kudeatzeko araudia
•

a

☺a

a

a

Ez dago energiaren aurrezpena, eraginkortasuna eta/edo energia berriztagarrien
ekoizpena bultzatzen duen udal araudirik.
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a

Sentsibilizazioa
•

2011-2012 ikasturtean zehar ikastetxeek, Eskola Agenda 21eko jarduerak gauzatzeko gaia
energia aukeratzea positibotzat hartzen da.

•

Orain arte Eskola Agenda 21aren esparruan antolatutako jarduerez at, ez da energiaren
aurrezpena eta eraginkortasuna bultzatzeko kanpaina edo ekimenik egin herritarren
artean. Hala ere, Inerdatu Astigarraga proiektuko lehen emaitzak lortzerakoan
sentsibilizazio kanpainak egiteko asmoa dago (!).

a

Eraikuntza
•

Etxebizitzen eraikuntzako proiektu berrietan, energia eraginkortasunaren eta energia
berriztagarrien alorrean, Eraikuntzako Kode Teknikoak (CTE) zehazten dituen
betebeharrak esleitzen dira.

•

Eraikuntzan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien instalazioa bultzatuko
duen ekimenik edo arau edo zerga tresnarik ez dago. (!)

Herritarren parte hartze bileran egindako ekarpenak
•

Arlo honetan, ezer gutxi egin dela aipatzen da. Beste udalerri batzuetan egindako ekimen
ezberdinen ereduak azaltzen dira. Ordenantzen bidez energiaren kontsumo
iraunkorrerako bultzada eman daitekeela azpimarratzen da, Durangon egin den bezala.
Honekin lotuta, energiaren arloan egiten diren ekimenek, eraginkortasuna eta berotegi
efektuko gasen isurketak murrizteaz gain, enplegua eta ekonomiaren dinamizazioa ere
sustatzen dutela azpimarratzen da.
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a

AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

5. ENERGIA BALIABIDEEN KONTSUMOA MURRIZTU ETA OPTIMIZATU

•

5.1 Udal energia kudeaketa optimizatu eta kontsumoa murriztu.

•

5.2 Udal instalazioetan energia eraginkortasuna eta aurrezpenaren programak.

•

5.3 Etxebizitza eta komertzio sektoreetan energia kontsumoa optimizatu eta murriztu.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

5.2.2. Udal instalazioetako obren esleipenetan energia eraginkortasunerako irizpideak sartzea.

•

5.3.1. Energia aurrezpena eta eraginkortasuna handituko duten sentsibilizazio eta dibulgazio
programen bidez energia hobekuntzak sustatu etxebizitza eta komertzioetan.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Esparru honetan ez dira identifikatu inolako udal plan edo araudirik.

EAE mailan
•

Euskadi 2010 Energia Estrategia. Energia garapen iraunkorrerantz (EEE, 2005)

•

Euskadi 2020 Energia Estrategia

Estatukoak
•

47/2007 Errege Dekretua, urtarrilaren 19koa, eraikuntza berriko
eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena.

eraikinen

energia

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Sektore desberdinetan energiaren aurrezpena eta arrazoizko erabilera sustatzea, batez ere,
etxebizitza sektorean.

•

Udalean eta udal administrazioan energia berriztagarrien ekoizpena sustatzea.

•

Energia kontsumo iraunkorra sustatzeko udal ordenantza bat egitea(PH).

•

Inerdatu Astigarraga proiektuaren barruan udal ekipamendu eta eraikin guztietako eta argiteria
publikoko kontsumoa monitorizatu.

•

Inerdatu Astigarraga proiektuan lortutako emaitzetan oinarrituz, kontsumoa optimizatuko duen
energia ekintza plan bat egitea.

•

Egindako energia auditoretzan proposatutako energia eraginkortasun hobekuntzen ekintzak
gauzatzea.
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•

Udaleko erosketa politikan erosketa berderako irizpideak txertatzea energiaren esparruan.

•

Eraikuntzan energia berriztagarrien eta energia eraginkortasunaren sustatzea ekarriko duten
ekimenak ezartzeko egokitasuna balioetsi.

•

Aurrezpen eta energia eraginkortasunean sentsibilizazio ekintzak garatu.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Iturri berriztagarrietako energien ekoizpena bultzatzea.

•

Kanpoko mendekotasuna, erregai fosilen erabilera eta lotutako berotegi efektuko gasen isurketak
murrizteko helburuarekin energia hornikuntza eredu bat ezartzea.

60

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

KLIMA ALDAKETA
•
Aalborgeko konpromisoak:

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKIKOTIK MUNDU GLOBALERA

☺a

Klima aldaketari egiten zaion ekarpena
•

Astigarragak 2009 eta 2010. urteetako udalerriko eta udaleko berotegi efektuko gasen
(BEG) isurketen inbentarioak kalkulatu ditu, EAEko Tokiko Agenda 21en ebaluazio eta
jarraipen Programen baitan.

•

Tokiko enpresetan ez da ezagutzen BEG isurien edo karbono arrastoaren kontabilitaterako
sistemen aplikaziorik.

•

Udalerriko BEG isurketak biztanleko, industria kontuan hartu gabe, %4an jaitsi dira
2009 eta 2010. urteen artean, 7,4 tCO2b/biz/urteko balioa lortuz 2010ean. Jaitsiera hau
positibotzat jotzen da, baina hala ere, Udalsarea 21eko udalerrien batez bestekoa
baino balio altuagoa da (5,3 tCO2b/biz/urte 2009.urtean, EAEko 2010/11 Jasangarritasun
Txostena).

2009

2010

21.195

21.779

Etxebizitza (tCO2b)

4.981

4.688

Bizitegiak (tCO2b)

6.227

5.461

Hondakinak (tCO2b)

2.922

2.800

Abeltzaintza (tCO2e)

625

606

Nekazaritza (tCO2b)

259

258

3.109

2.142

Garraioa (tCO2b)

Industria (tCO2b)

0

-14

Guztira (industria gabe) (tCO2b)

36.209

35.578

Guztira (industriarekin) (tCO2b)

39.318

37.721

Isuriak biztanleko (industria gabe) (tCO2e/biz)

7,7

7,4

Isuriak biztanleko (industriarekin) (tCO2b/biz)

8,3

7,8

Energia berriztagarriak (tCO2b)

Iturria: Astigarraga. Udalerriko BEG isurketen inbentarioak (2009, 2010)

•

Sektoreka, mugikortasun sektoreko isuriak dira nagusi eta bizitegi eta zerbitzuetako
sektoreek jarraitzen diote.

Iturria: Astigarraga. Udalerriko BEG isurketen inbentarioak (2010)
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•

Udal mailan BEG isurketak biztanleko 0,11 tCO2b dira. Datu hau Udalsarea 21eko
udalerrien batez bestekoaren azpitik kokatzen da (0,16 tCO2b/biz/urte 2009.urtean,
EAEko 2010/11 Jasangarritasun Txostena),
eta beraz, positibotzat hartzen da.
Azpimarratzekoa da, Udalerriko argiteria publikoaren kontsumoarekin erlazionatutako
isurien murrizketaren ondorioz, 2009 eta 2010 urteen artean isurketak biztanle
bakoitzeko %31ean jaitsi direla.

2009

2010

Udal flota (tCO2b)

114

114

Eraikuntzak (tCO2b)

166

155

Argiteri publikoa (tCO2b)

509

286

0

0

Guztira (tCO2b)

741

555

Isuriak biztanleko (tCO2b/biz)

0,17

0,11

Energia berriztagarriak (tCO2b)

Iturria: Astigarraga. Udalerriko BEG isurketen inbentarioak (2010)

Klima aldaketaren aurkako ekimen espezifikoak
•

Tokiko administrazioak ez du klima aldaketaren aurkako ekimen espezifikorik aurrera
eraman eta ez du eremu honetarako inolako planifikazio espezifikorik. (!)

•

Maila partikularrean ere, udalerriko giza eta ekonomi eragileen aldetik, ez da klima
aldaketaren aurkako tresna espezifikorik ezarri edo garatu.

•

Udalerrian ez da sortutako isurien konpentsaziorako ekimenik egin

a

Klima aldaketari egokitzea
•

a

Udal administrazioak ez du egin klima aldaketak udalerrian izan ditzakeen ondorioen
arrisku ezta zaurgarritasun ebaluaziorik ere. Gainera, fenomeno honen ondorioetara
egokitzeko ekintza programa egituraturik ere ez du Udalak. Gai honetan kudeaketa
tresnen ezarpena gutxiegi dela irizten da. (!)
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•

Astigarragan uholde arriskua handia da, Urumea ibaiaren balizko uraldien ondorioz.
Klima aldaketarekin lotutako prezipitazio erregimenaren balizko aldaketak arriskua
areagotu lezake. (!)

Klima aldaketaren gaia lantzeko sentsibilizazioa
•

Klima aldaketaren gaian herritarrek izan dezaketen sentsibilizazio maila ezagutzeko ez
dago inolako informaziorik.

•

Ez da klima aldaketan espezifikoak diren ekimenak ezta sentsibilizazio kanpainarik egin.
(!)

a
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

Eremu honetan ez dira aurreko Tokiko Ekintza Planean gai honekin lotutako lerro ezta programarik
identifikatu.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

Eremu honetan indarrean baina garatzeke dauden ekintzarik ez dira identifikatu.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutakoa udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

Klima Aldaketarako Udal Ordenantzaren eredua (“Udalerria eta Klima II” Ekitaldearen esparruan
egina)

•

Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana (2008-2012)

•

Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana (2011-2020) (egiten)

•

Klima Aldaketaren Euskal legea (egiten)

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Alkateen ituna sinatuz Europa mailan konpromisoa hartu eta Energia Iraunkorrerako Ekintza
Plan bat egin eta ezarri, edo EEErena den “Alkateen itunerantz zuzenduz” ekimenera
atxikimendua eginez.

•

Onartuko den Klima Aldaketaren Euskal Legea beteko duen Klima Aldaketaren Aurka
Borrokatzeko Tokiko Plana egin eta ezartzea.

•

Klima aldaketari
herritarrentzat.

•

Uholde arriskuaz gain, aldaketa klimatikoari lotutako beste arriskuak eta udalerriaren egungo
eta etorkizuneko zaurgarritasun maila identifikatzea, baita identifikatu diren inpaktuak
gehien jasango dituzten sektore ekonomiko eta sistema naturalak identifikatzea ere.

•

Aldaketa klimatikoak izan ditzakeen inpaktuak murriztu edo txikiagotzeko neurriak ezartzea.

buruzko

sentsibilizazio

eta

erantzunkidetasun

ekintzak

egitea

Udalaz gaindiko eskumena
•

Udalerrian uholde arriskua gutxitzeko prebentzio neurriak ezarri.
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Lehentasunezko eremu horien osagarri gisa, agiri honetako hainbat fitxatan aldaketa klimatikoa
arintzen eta/edo egokitzen lagun dezaketen jarduera eremuak gehitu dira. Jarduera eremu horiek,
lehenago aipatutakoekin batera, beren kabuz osa ditzakete aldaketa klimatikoaren aurkako tokiko
planaren oinarrizko edukiak:
Aldaketa klimatikoa ia bere osotasunean arintzen laguntzen duten jarduera eremuak barne
hartzen dituzten gaien araberako fitxak: Mugikortasuna eta Garraioa, Hondakinak (bideen
garbiketa eta emisioen kontrola izan ezik), Energia, Sentsibilizazioa eta Erosketa Publikoa.
Aldaketa klimatikoa arintzen eta/edo horretara egokitzen laguntzen duten jarduera esparruak
barne hartzen dituzten gaien araberako fitxak: Lurraldea eta Plangintza, Biodibertsitatea eta
Natura Ingurunea, Ura, Jarduera Ekonomikoen Ingurumen Kudeaketa, Udal Administrazioaren
Ingurumen Kudeaketa eta Arriskuaren Kudeaketa.
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INGURUMEN KALITATEA, ATMOSFERA, AKUSTIKA ETA
LURZORUAK
Aalborgeko konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

a

Atmosferara egindako isuriak
•

Airearen kalitatean eragina izan dezaketen isurien foku nagusiak, finko zein lausoak,
ondorengo hauek izan daitezke:
o

Ibilgailuen zirkulazioa:
A-15 Urumeako autobiak Astigarragara sarbide nagusia ahalbidetzen du
ipar eta hegoaldetik. Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2011ko datuetan
oinarrituz, Astigarragan izan zuen eguneko batez besteko intentsitatea
30.452 ibilgailu/egunekoa izan zen.
AP-8 kantabriako Autobidea. Astigarraga-Lasarte tarte-unean, 2011
urtean erregistratutako eguneko batez besteko intentsitatea 25.090
ibilgailu/egunekoa izan zen.

o

Bizitegi eta zerbitzu sektoretan berokuntza sistema, etxeko ur beroa eta
sukaldean erretako erregaietatik sortutako isuriak.

o

Industria fokuak:
Industriala izaera duten isuri foku nabarmengarrienak identifikatzea PRTP
Isuri eta Iturri Kutsatzaileen Estatuko Erregistroan (2009 urtea) dagoen
informazioan
oinarritu
da.
Inbentario
honetan
1996/61/CE
Zuzendaritzarengatik eraginpean dauden isuri foku guztiak barneratzen
dira. Zuzendaritza hau ordenamendu juridikoan txertatzen da 16/2002
Kutsaduraren, Prebentzio eta Kontrol Integratuaren (IPPC) legearen
bidez.
Beraz, atmosfera kutsaduraren ikuspuntutik
nabarmenik duten enpresarik ez dago udalerrian.

o

udalerrian

jarduera

Hiri Antolamendurako Plan Nagusian aurreikusitako urbanizazio eta eraikuntza
obretan sor daitezkeen fokuak:
Gaur egun, Ergobia auzoan urbanizazio eta eraikuntza obrak garatzen ari
dira.
Gainerakoan, Hiri Antolamendurako Plan Nagusia ia bere osotasunean
dago beteta eta aurreikusten diren urbanizazio eta eraikuntza obrak
txikiak dira.

o

Astigarragan bi harrobi daude kokatuta gaur egun ustiatzen ez direnak: RoferBuenaventura (errenteria eta Astigarraga artean) eta Arkaitz-txiki (Txoritokieta
aldean). Lehenengoa, Excavaciones Astigarraga, S.L. enpresak kudeatzen du eta
luzapenerako eta betelanerako bolumenaren handitzea eskatu dute. Bestalde,
Arkaitz-txiki harrobia, Mogilur, S.L. enpresak kudeatzen du eta eraikuntzako eta
eraispeneko hondakinen isurtegi bezala funtzionatzeko baimena eskatu du. Beraz,
berriro ustiatzen hasiz gero edo isurtegi bezala funtzionatuz gero, kontutan hartu
beharko
litzateke
harrobi
hauek
atmosferara
foku
bezala
isuri
ditzaketenarengatik.
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a

Airearen kalitatea
•

2007. urtean Buruntzaldea Eskualdeko udalerrien ekimen moduan, airearen kalitateari
buruzko azterketa bat hasi zen. Azterketa honen esparruan, gaur egun arte laginketa
kanpainak egin dira 2008, 2009, 2010 eta 2011 urtetarako.

•

Buruntzaldea Eskualdean dagoen kontrolerako estazio finko bakarra Hernanin dago eta
Eusko Jaurlaritzaren Airearen Kalitatea Zaintzeko Sarearen estazioetako bat da. Egindako
azterketaren esparruan, estazio honetan jasotako datuek, Eskualdeko udalerri bakoitzean
hiru hilabetez egondako estazio mugikorren datuak osatzen dituzte.

•

Airearen kontrolerako egiten diren kanpaina hauetan aztertzen diren parametroak
ondorengoak dira: esekidura partikulak (PM10), metal astunak, konposatu organiko
lurrunkorrak (KOL) eta kutsatzaile fisiko-kimiko. Gainera, airearen kalitatearen bilakaera
ebaluatzeko beharrezko datu meteorologiakoak ere jasotzen dira.

•

2011ko azken kanpainan, Astigarragan laginketarako bi puntu jarri ziren: puntu bat (1
puntua) Donostia Ibilbidea kalean kokatua, udalerrira sartzeko biribilgunearen eta
Bidebitartea Industriaguneraren ondoan, eta bestea (2. puntua), aurreko kanpainetan
kontutan hartu ez dena, Kiroldegian zegoen kokatua, Astigarragako hirigunean.

•

Udalerriak aztertutako parametro bakoitzerako ondorioak ondorengo hauek dira:
o

Esekidura partikulak (PM10): Neurketek egunen arteko balioen aldakortasun
handia erakusten dtue. Aurreko kanpainekin konparatuz, kontzentrazio balio
maximoak jaitsi egin dira baina gainditze kopuruak handitu. 1 puntuak urte osoan
zehar 63 aldiz gaindituko luke eguneko jartzen den muga balioa (50 µg/m3),
eta beraz, araudia ez luke beteko, izan ere, araudiaren arabera urtean 35 aldiz
gainditu baitaiteke muga balioa. 2 puntuak ez du muga balio gainditu laginketa
epean.

o

Partikulen metal edukiera: hartutako laginetan gehien azaldu diren partikulak
burdina eta zinka izan dira eta aztertutako metal guztien %90 suposatzen dute.
Aurreko kanpainekin alderatuz, 1 puntuan metalen kontzentrazioaren
txikiagotze nabarmena antzematen da. 2 puntuak metal maila oso baxuak
aurkezten ditu, konparagarriak kutsadura atmosferiko baxukoekin. Partikulen
metal edukierak ez ditu legeak ezartzen dituen mugak gainditzen.

o

Konposatu organiko lurrunkorrak (KOL): hasierako kanpainekin alderatuz,
KOLen kontzentrazioa %25ean murriztu da. Iturri nagusia garraioaren zirkulazioa
izan da, nahiz eta industrietako isuriekin erlazionatutako KOL batzuen kopuru
ezohikoak agertu diren herri ingurunean.

•

Aurreko kanpainekin alderatuz, aztertutako parametroen kontzentrazioaren murrizpen
orokorra ikusten da, aerosoletan KOLen kontzentrazioaren jaitsiera nabarmena
azpimarratuz.

•

Neurtutako parametro gehienek ibilgailuen zirkulazioaren eta industriatik eratorritako
ekarpenen eraginez hiri ingurune batek eduki dezakeen ohiko balioa erakusten dute.

•

1 laginketa puntuko esekidura partikulek legeak ezartzen duen muga gainditzen dute.

(!)
•

Datozen urteetan ez da aurreikusten azterketa honi jarraipena ematea. Aztertutako
parametro guztietan araudia betetzea bermatuko duen jarduera eta neurketen
jarraipen programarik ere ez da aurreikusten. (!)
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•

Jarduera lizentzien bidez, atmosferara isuriak dituzten jardueren jarraipena egiten da
Eusko Jaurlaritzaren kontrol eta eskakizunekin bat etortzen dena, eta hau positibotzat
hartzen da.

•

Aire kalitate ona edo onargarria erregistratzen den egunen portzentajeak goranzko joera
erakusten du, 2010ean %100 lortuz.

Iturria: Norberak sortua Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko datuetan oinarrituz. Eusko Jaurlaritza. Donostialdeako
datuak.

a

Kalitate akustikoa
•

Kalitate akustikoan eragina izan dezaketen zarata isurien foku nagusiak ondorengo hauek
dira:
o

Ibilgailuen zirkulazioa:
A-15 Urumeako autobiak
AP-8 Kantabriako Autobidea (Donostiako bigarren ingurabidea)

o

Inguruko industrialde desberdinetan dauden industriak ere zarata igorleak dira.

o

Trenaren ibilbidea. Trenbidearen azpiegitura inpaktu akustikoa sortuko duen
elementu multzoa izango da.

o

Ostalaritzako jarduerek, batez ere terraza dutenek, eta beste jarduera batzuek,
hala nola, obrek, hondakinen bilketek, banaketa kamioien zamalanek,
motozikletek, festek, etab. hirigunetan ohikoak diren eta herritarrei enbarazuak
sor ditzaketen beste zarata iturriak dira.

•

Ez dago zarata isurien foku nagusiak eta udalerriko kalitate akustikoa ezagutzeko zarata
maparik. Hala ere, esan behar da, 10.000 biztanle baino gutxiagoko herrientzat ez dela
derrigorrezkoa zarata mapa bat izatea.

•

Zaratagatik jasotako kexak batez ere ostalaritzako jarduerengatik dira. (!)

Kalitate akustikoaren kudeaketa
•

☺a

2004az geroztik Astigarragak “Zarata eta dardarak sortzen duen hots-kutsaduraren
aurkako ekintzen udal ordenantza” dauka. Ordenantza honen xedea da ingurunearen
kalitatea babestea eta hobetzea, kanpoko zein barneko guneetan sortzen diren zaratek
eta dardarek eragindako poluzio akustikoaren aurrean eta, hala, mugak ezarri eta xedea
betetzeko egoki iritzi diren teknikak erabaki dira; eta hala, besteak beste, jarduera
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gogaikarri, osasunkaitz, kaltegarri eta arriskutsuen Erregelamenduan eta otsailaren 27ko
3/1998, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorrean eta pertsonen osasunerako
edo ongizatean gogaikarri edo arriskutsu izan daitekeen beste edonolako jarduera edo
jarrera arautzen da.
•

Zaraten Ordenantzaz gain, kanpoan burututako jardueren zarata isurien muga
markatzen duten beste ordenantzak badaude: “herritarren elkarbizitza eta bide
publikoaren erabilera eta garbiketa arautzeko Udal Ordenantza, 2009” eta “Kale-plazetan
mahaitxoak eta eserlekuak jarri eta erabiltzea arautuko duen udal ordenantza” 2013an
onartzea aurreikusten dena eta bertan itxiera ordua mugatuko dena beste hainbat gaiez
gain.

•

Jarduerek sortutako zaraten kexen jarraipen jarraia egiten da, batez ere, hiri lurzoruko
instalazioetan. Isun hauen ondorioz, 2006az geroztik, ostalaritza jarduerei sortutako
zaraten gaineko kontrolak egiten zaizkie.
Udal zerbitzuen esleipen pleguetan zaraten gutxitzea baimentzen duten irizpideen
barneratzea positibotzat hartzen da. Garbiketa zerbitzu desberdinetan, lorezaintzan
etab., erabiltzen diren makinen zarata gutxitzeko, eskumena duten sail desberdinek
ahalegina egiten dute. Gainera, zerbitzu hauetarako kalean erabiltzen diren makinen
ordutegiak doitu dira.

a

Lurzoruen kutsadura
•

Gaur egun lan egiten den Kutsatuta egon daitezkeen Lurzoruen Inbentarioa
2008.urtekoa da. Hurrengo taulan udalerrian kutsatuta egon daitezken lurzoruen datuak
azaltzen dira:

Kutsatuta
egon daiteken
azalera (Ha)

Astigarraga

Gipuzkoa

EAE

12,7 ha (udalerriko
azalera osoaren
%1,1)

3.541,7 ha
(Gipuzkoako
azalera
osoaren %1,9)

8.259,8 (EAEko azalera
osoaren %1,2 eta EAEn
erabilgarri den azalera
osoaren %17,3)

Iturria: 2008ko Ihoberen kutsatutako lurzoruen inbentarioa

•

Astigarragan kutsatuta egon daitekeen lurzoruaren azaleraren proportzioa Gipuzkoakoa
eta EAEkoa baino txikiagoa da.

•

Kutsatuta egon daitezken kokalekuen banaketa geografikoa adierazi da ondorengo
irudian:
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Iturria: Geoeuskadi. EAEko potentzialki politutako lurzoruen inbentarioa (IHOBE, 2008)

•

Hiri Antolamendurako Plan Nagusiak kutsatuta egon daitezkeen lurzoruek eragindako
partzelen kokapena jasotzen du.

a

Lurzoruen kalitatearen kudeaketa
•

Lurzoruen kalitatearen kudeaketa gaiarekin lotuta, Udalak 1/2005 Legeak eta 9/2005
Errege Dekretuak markatutakoa betetzen du Lurzoruen Kalitatearen Aitorpenaren
eskaerarekin erlazioan.

•

Jarduera lizentzien tramitazioan lurzoru kutsatuen txostena tramitatzea eskatzen da.

•

Hiri Antolamendurako Plan Nagusiak
betetzearen beharra azpimarratzen du.

•

Ez daude kutsatutako lurzoruen prebentziorako burututako jarduerarik. (!)

•

Ez da lurzoru kutsaturik berreskuratu. (!)

•

Ez dira akuifero kuaternarioa babesteko neurririk ezarri. Lurzorua poluitu dezaketen
jarduera kutsatzaileek lurpeko urak ere kutsa ditzakete.

lurzoru

kutsatuen

gaian

dagoen

araudia

Komunikazioa, prestakuntza eta sentsibilizazioa
•

Udal esparruan ez dira egin formazio edo sentsibilizazio saiorik. (!)

•

Airearen kalitatearen gaian, autoaren gehiegizko erabileraren ondorioz atmosferara
isuritako gasei buruzko sentsibilizazio ekintza puntualak egin dira herritarren artean
mugikortasun astearen barruan.

•

Lurzoru kutsatuen edo zarataren gaian ez dira inolako sentsibilizazio, informazioa
edo/eta formazio saiorik egin. (!)

a
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Herritarren parte hartze bileran egindako ekarpenak
•

Zaratari dagokionez, 2. ingurabideak zarata handia sortzen duela aipatzen da, udalerriko
puntu ezberdinetatik entzun daitekeelarik. Bertaratutakoek udalak Foru Aldundiari panel
akustikoak jartzea eskatu beharko liokeela komentatzen dute.
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a

AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

4. AIREAREN KALITATEAK OSASUNEAN ETA INGURUMENEAN SORTU DEZAKEEN INPAKTUAREN
AZTERKETA ETA GUTXITZEA.

•

4.1. Atmosferako isurien kontrola handitzea, beraien gutxitzea bultzatuz.

•

6. KALITATE
HOBETZEA.

•

6.1. Udalerriko kalitate akustikoa ezagutzea.

•

6.2. Kalitate akustikoaren udal kontrola hobetzea.

•

7. LURZORU KUTSATUEN BIRSORTZEA BULTZATZEA.

•

7.1. Kutsatuta egon daitezken lurzoruen udal kontrola sustatzea.

•

7.2. Lurzoru kutsatuen garbiketa eta berreskurapen Programa.

AKUSTIKOAREKIN

ERLAZIONATUTAKO

UDAL

JARDUERA

ETA

KONTROLA

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

6.1.1. Arazo nagusiak ezagutzen lagunduko duen zaraten mapa bat egitea.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzeko udal
ordenantza. 2009

•

Zarata eta dardarak sortzen duen hots-kutsaduraren aurkako ekintzen udal ordenantza. 2004

•

Kale-plazetan mahaitxoak eta eserlekuak jarri eta erabiltzea arautuko duen udal ordenantza.
(2013an onartzea aurreikusia).

EAE mailan
•

2012ko urriaren 16ko zarataren inguruko lege EAEn

•

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, EAEko ingurumena babesteko lege orokorra.

•

1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko legea.

•

199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren
kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.

•

165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak
izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa.

•

213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa.

•

EAEko Lurzoru Kutsatuen 2007-2012ko Plana

Estatukoak
•

34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta atmosferaren babesari buruzkoa,
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gaur egungo fokuak eta isurketa mugak definitzen ditu.
•

833/1975 Dekretua, atmosfera ingurumena babesteko 1972ko 38/1972 Legetik garatzen
dena.

•

102/2011 Errege Dekretua, aire kalitatea hobetzeari buruzkoa.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Airearen kutsadura neurtzeko jarduera eta jarraipen programa bat egitea.

•

Ostalaritza jarduerekin erlazionatutako gehiegizko zaratak gutxitzeko eta ezabatzeko
beharrezko baliabideak bermatzea.

•

Lurzoru kutsatuaren prebentziorako ekintzak sustatzea.

•

Herritarrei eta udal langileei zuzendutako formazio, sentsibilizazio eta komunikazio ekintzak
burutzea, airearen kalitatea, zarata eta lurzoru kutsatuen gaietan.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu
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ARRISKUAREN

ETA

JARDUERA

EKONOMIKOEN

KUDEAKETA
Aalborgeko konpromisoa(k):

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Arrisku naturalak eta teknologikoak
•

•

a

Udalerrian intzidentzia gehien daukaten arrisku naturalak hauek dira:
o

Uholdeak

o

Baso suteak

o

Herriko suteak

Arrisku naturalen artean garrantzi handiena duena uholdea da, udalerrian gertatzen diren
maiztasunarengatik eta eraginarengatik.
o

Urumea ibaiak Astigarragatik pasatzean uholde arriskua sortzen du. Astigarragan
uholde-arrisku handiko eremu bat (ARPSI) identifikatu da: ES018-GIP17-1.

Iturria: Ur Agentziaren web orria. ARPSIa arrosa kolorean

o

Udal Larrialdi Planaren arabera, Udalerrian uholde arriskuan dauden zonaldeak
hauek dira:
Ergobiako erdigunea, Zamoka poligonoa eta Txalaka Ibilbidea, Urumea
ibaia eta Oialume errekaren gainezkatzearengatik.
Errekatxoren erdigunea Galtzaur errekaren gainezkatzearengatik.
Gainera, uholdeengatik hauek dira zaurgarri diren elementuak: Murgierrota
bideko anbulatorioa, Aguado Borea Botika (Kale Nagusia, 21), Zamoka
poligonoa, babespeko etxeak, Martindegiko, Ergobiako, Pelotari eta
Portutxoko biribilguneak eta Bidebitarteko sarrera.
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•

•

Bestalde, hurrengo hauek dira Udalerrian intzidentzia gehien daukaten arrisku
teknologikoak:
o

Arriskutsuak diren osagaien garraioa: Udalerrian trafiko gehien dituzten
errepideak AP-8 (Donostiako bigarren ingurabidea) eta A-15 (Donostia-Hernani)
errepideak dira, baina GI-2132 (Astigarraga-Oiartzun) errepidetik ere produktu
arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuen trafikoa dago. (!) Gainera,
Astigarratik pasatzen den Madril-Irun trenbidearen bidez ere garraiatzen dira
produktu kimiko arriskutsuak.

o

Ergobia-Zubigaineko trenbide pasagunea beste arrisku puntu bat da, barrera
dagoen tokian.

o

Eragin handien duen arrisku teknologikoa industria arriskutsuekin
erlazionatuta dauden jarduerak dira. Gainera, Seveso III (2012/18/UE
Zuzendaritza) sustantzia arriskutsuek eragiten dituzten istripu larrien arriskuen
kontrola arautzen du. Astigarragan ez daude araudi hau aplikatzen zaien
jarduerarik, baina Hernanin kokatuta dagoen Electroquímica de Hernani, S.A.
eta Kem One, S.A. jardueren arrisku eraginpean daude.

o

Udalerriko gasolindegiak: hauen arriskua potentziala erregai deposituenetan
dago. Astigarragan bi gasolindegi daude, bata bestearen parean GI-2132
errepidean.

o

Gainera, produktu kimiko eta erregaien garraio eta bilketarengatik arrisku
egoerak erakarri dezaketen beste jarduerak ere identifikatu eta zerrendatu dira.

Aipatutako arriskuen gain, kontutan izan behar da Astigarraga Karabel akuifero
kuaternarioan kokalekuan lokalizatuta dagoela. Unitate hau ur-hornidurarako ur-biltze
putzuen bidez ustiatzen da. Horregatik, kontutan izan behar da akuiferoen urrakortasun
altua arrisku adierazgarri bezala.

a

Arrisku naturala eta teknologikoa kudeatzea
•

Indarrean dagoen Udalerriko Larrialdi Plana 2004koa da eta berrikuspenean dago.
Planaren berrikuspena 2013an onartzea hausnartzen da. Planaren helburua udalerrian
gerta daitezkeen larrialdi egoerei erantzun egokia ematea da. Larrialdi Planaren
eguneratze maiztasuna urte betekoa ezartzea hausnartzen da, edo behintzat, legealdi
bakoitzarekin batera eguneratzea.

•

Gainera, Udal Larrialdi Planean, Udalerriko 16/2002 Legea aplikatzen ez zaien, baino
produktu kimiko eta erregaien garraio eta bilketarengatik arrisku egoerak erakarri
dezaketen jardueren zerrenda bat txertatu zen. Zerrenda hau orain eguneratu da
planaren berrikuspen lanetan. Gainera, enpresa bakoitzeko fitxa bat egin eta eguneratu
da, non biltegian dituzten produktuak eta ezarritako segurtasun neurriei buruzko
informazioa jasotzen den.

•

Bestalde, larrialdi egoerei erantzuna emateko baliabideak eta estrukturak ezartzeaz gain,
planak mantentze materian jarduera batzuk garatzen ditu:
o

Udalerriaren azpiegituren berrikustea, ura, gasa eta energia elektrikoaren
saretan, errepideetan, etab. aldaketak gehituz.

o

Krisiaren Mahaiaren partaideen berrikustea.
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•

o

Baliabide katalogoaren
egiaztatuz.

berrikuspena,

helbide

eta

telefonoen

o

Arrisku berriak identifikatu.

o

Planaren direktorio telefonikoaren berrikuspena eta eguneratzea.

aldaketak

Gainera, Larrialdi Planak prebentzio materian jarduerak jasotzen ditu:
o

Formazioko programak: larrialdi egoeren kudeaketan parte hartzen dutenei
bideratuta, adibidez, udaltzaingoari, baina, ez da horrelako formaziorik eman. (!)

o

Difusiorako programak: udalerriko herritarrei bideratutakoak. Hala ere, ez dira
egin. Udal Larrialdi Plana berrikusi eta gero egitea hausnartzen da. (!)

o

Autobabesa banako eta familientzako arauak: difusioa liburuxken bidez egin
daiteke udalerriko herritar guztiei iritsi zaien, baita ikastetxe eta lokal
publikoetan antolatutako eta programatutako konferentzien bitartez, baina ez da
oraindik horrelakorik egin. Udal Larrialdi Plana berrikusi eta gero egitea
hausnartzen da. (!)

o

Simulakroak: Udaletxean eta Ikastolan egin dira soilik. (!)

•

Suteak erakartzen dituzten arriskuak kudeatzeko, 1.986ko EAEHko baso inbentarioan
oinarrituta, Baso Sute Arrisku Mapa bat egin zen, non baso masa eta baso sutearen
indizearen arriskuen datuak integratzeko ziren, baino ez dago eguneratuta. (!)

•

Eusko Jaurlaritzaren Larrialdien Arreta Zuzendaritzatik Hernaniko Kanpoko Larrialdi Plan
berezi bat garatu zen. Plan honek ondorioak eragiten ditu Astigarragan. Kanpoko Larrialdi
Plan honek larrialdi zerbitzuen jokabidearen instrukzio zehatzak barneratzen ditu,
baita larrialdia gertatzen den momentuan zerbitzu horien formulatutako kontsignak ere.
Bertan, Kem One Hernani, S.A. eta Electroquímica de Hernani, S.A. aipatzen dira, baita
enpresa hauekin erlazionatuta daude larrialdi jarduerak, Astigarragako bideen mozketa
bezala.

•

Bestalde, Urumea ibaian uholde arriskuak murrizteko helburuarekin Astigarragako
Udalak hainbat atzeraezeko balbulak instalatu ditu saneamendu sarean urak gainezka
egiteari saihesteko saneamendu kutxatilen bidez. Udalerriko hainbat puntuetan jarri dira:
o

2011 urtean: Ergobian eta Galtzaur auzoetan

o

2012 urtean: Donostia Ibilbidean eta Pelotari Kalean

o

Gainera, 2013 urtean ere Donostia Ibilbidean gehiago instalatzea hausnartzen da.

Jarduera ekonomikoen ingurumen eraginaren arriskua
•

Astigarragan pisu gehien daukan sektorea zerbitzuena da, establezimendu kopuruaren
dagokionez. 2011 urtean Astigarragako zerbitzuen sektoreak %61,43a okupatzen zuen.
Industria eta eraikuntza antzeko proportziotan kokatzen dira, %21,61 eta %16,97 hurrenez
hurren. Sektore hauetatik kutsatzeko arrisku gehien duten jarduerak industrialak dira.

•

2011 urtean 186 jarduera industrialak zeuden lurzorua okupatuz. Jarduera industrialetatik
manufaktura industria da nagusiena, establezimendu industrial guztien %97 inguru osatuz.
Jarduera nagusien artean altzarigintza, zurgintza, metal-mekanika eta sagardoaren
ekoizpena daude.

•

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren (HAPO) Testu Bateginean aztertu denez, soilik
%12,96 da lurzoru artifizializatua, hau da, hiri lurzorua eta lurzoru urbanizagarria, eta
gehiengoa jarduera ekonomikoetarako lurzoruari dagokio; batez ere lau industrialdetan
banatzen direlarik jarduera hauek: Bidebitarte, Txalaka, Zamoka eta Ubarburu.

a
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Zarkumendegi ere lurzoru industriala bezala sailkatu da eta etorkizunean gune industriala
handitzea aurreikusten da.
•

Bidebitarte eta Txalaka idustrialdeak Urumearen ibai ertzean kokatuta daude, baina
Zamoka industrialdea Txalakaren oso gertu dago. Ubarburu industrialdea berriz, Muxal
errekaren parean dago kokatuta. Nahiz eta jardueren isurketa gehienak kolektorera
bideratuta daude, Ibai-erreka hauek kutsadura arriskua dute. Ibai kutsadura
aztertzerakoan lurzoruaren kutsadura ere kontuan hartu behar da.

Ubarburu

Putzuetako
deposituak

Bidebitarte

Zamoka

Txalaka

Zarkumendegi

Iturria: Udalmap. Urdinez industrialdeak.

•

Astigarragan, Kutsaduraren, Prebentzio eta Kontrol Integratuaren (uztailaren 1eko
16/2002 Legea, IPPC izenekin ezagutzen dena) aplikatzen zaien jarduerarik ez daude.

•

Hala ere, Udalak, udalerriko 16/2002 Legea aplikatzen ez zaien, baino produktu kimiko
eta erregaien garraio eta bilketarengatik arrisku egoerak erakarri dezaketen jarduerak
zerrendatuta dauzka.

•

Gainerako jarduera ekonomikoak, lehen adierazitako kasu puntual batzuen
salbuespenarekin (gasolindegi eta erregaien horniduretan adibidez), kutsadurapotentziala baxua dute, bai jarduera motarengatik, bai jardueren tamaina txikiarengatik.
Hala ere, kontutan izan behar da, hauek jarduera industriala garrantzizko kopurua
osatzen dutela eta horregatik, guzti hauen baterako inpaktua garrantzitsua izan
daitekeela. (!)

•

Astigarragan bi harrobi kokatzen dira: Rofer-Buenaventura eta Arkaitz-txiki. Harrobi
hauek ez dira gaur egun ustiatzen.

•

Bestalde, Udalerrian kokatuta dauden jardueren artean badaude 3 ingurumenaren
kudeaketa sistema bat ziurtatuta dutenak, konkretuki, ISO 14001aren arabera (Ihoberen
datuak, 2013aren urtarrila):
o

Almetac, S.A.

o

Astigarraga Autos, S.A.

o

Epidor, S.A.
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•

Honek esan nahi du, enpresa hauek aplikatzen zaien ingurumen legediaren eskakizunak
betetzen dituztela, ingurumenean inpaktua sortzen dituzten eragiketak kontrolatzeko
neurriak ezarriz, baita ekintza plana bat jarriz, istripu bat gertatzen den kasuetan
ingurumenean inpaktua izan daitekeenean.

•

Azken urteetan udalak zarata eta usain kexak jaso ditu. Usain kexak, bereziki, Hernaniko
papergintza enpresatik jaso dira. Baina zarata kexak hiru puntu ezberdinetik jaso dira:

•

o

Hernaniko papergintza enpresatik

o

Asteburuetako eta Txotx denboraldia, bereziki, tabernetan egindako zarataz

o

Eta puntualki, zabor edukiontziak jasotzen dituen kamioak egiten duen zarataz
eta puntu konkretu batean, ibilgailuen abiadura murrizteko jarri den
neurriarengatik, hau da, galtzadarri-zoladurarengatik.

Ez dira Astigarragako industrialdetan kokatuta dauden jardueren zarata kexak jaso.

Jarduera ekonomikoen kudeaketa
•

Jarduera lizentziak Hirigintza sailetik kudeatzen dira, Ingurumen sailarekin batera. Udala
sailkatuta dauden jardueren jakinean dago eta ezagutzen du zein den jarduera hauen
espedienteen egoera. Nahiz eta Udalak badaki jarduera ekonomikoen egoera, daukan
jarduera ekonomikoen datu basean ez dira 2010 urtetik datuak eguneratu. (!)

•

Gainera, urtero jardueren zerrenda eguneratzen da baimenik gabeko jarduerak
identifikatzeko eta erregularizatzeko.

•

Bestalde, jarduera ekonomikoen autobaesa planei buruz, ez zaie eskatzen jardueren
lizentzia kudeatzerakoan. (!)

•

Udal mailan, kiroldegiak soilik dauka autobabes plan bat. Gainera, jarduera berezietako
larrialdi plana egiten da, puzgarriak eta bestelakoak kudeatzeko. Bestalde, Udala beste
eraikinetan araudia betetzeko autobabes plana egitearen beharra dagoen aztertzen ari
da. (!)

a
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

Eremu honetan ez dira aurreko Tokiko Ekintza Planean gai honekin lotutako lerro ezta
programarik identifikatu.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

Eremu honetan indarrean baina garatzeke dauden ekintzarik ez dira identifikatu.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Astigarragako Larrialdi Pana (2004)

•

Polikiroldegiko Autobabes Plana

EAE mailan
•

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra.

•

1/1996 Legea, apirilaren 3koa, larrialdien kudeaketari buruzkoa.

•

153/1997 DEKRETUA, 1997ko ekainaren 24koa, «Larrialdiei aurre egiteko bidea-LABI»
deritzan Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre egiteko euskal
sistemak dituen integrazio- bideak arautzen dituena.

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Arrisku Sismikorako Larrialdi Plana (EHAA - 2007ko abenduak
10).

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Ziozko Larrialdiko Plan Berezia (EHAA - 2000ko
otsailak 19).

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Baso-suteetarako Larrialdi Plana (EHAA - 1998ko martxoak 23).

Estatu mailan
•

Babes zibileko oinarrizko araua.

•

1254/1999 Errege Dekretua, uztailaren 16koa, substantzia arriskutsuek eragindako istripu
larriek berezkoak dituzten arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen dituena. BOE 264,
1999/11/4, uztailaren 16koa, 1254/1999 Errege Dekretuaren lehen zuzenketa. 119/2005
Errege Dekretua, 1254/1999 Errege Dekretuaren bigarren zuzenketa.

•

948/2005 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, 1254/1999 Errege Dekretua aldatzen duena.

•

EAEko 20/2005 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, EAEn NPBren laguntza zuzenekin
erlazionatutako baldintzapekotasunari buruzkoa. Apirilaren 82/2006 Dekretuak aldatua.

•

1196/2003 Errege Dekretua, irailaren 19koa, substantzia arriskutsuek eragindako istripu
larrien arriskua kontrolatzeko eta planifikatzeko babes zibileko oinarrizko araua onartzen
duena.

•

393/2007 Errege Dekretua, martxoaren 23koa, larrialdi egoerak eragin ditzaketen
jardueretarako guneen, egoitzen eta sailen Autobabeserako Oinarrizko Araua, eta horren
aldaketa, 1468/2008 Errege Dekretua, irailaren 5ekoa.
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Arriskuak txikiagotzeko aurreikusita dauden ekintzak burutu:

•

o

Industrigunetara egunero bigarren mailako errepidetatik pasatzen diren produktu
arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuak, errepide berrietatik bideratu,
Astigarragako hiri-gunetik ahalik eta gehien aldentzeko.

o

Baso inbentario eguneratzea baso suteak saihesteko.

Aurreikusita dauden arriskuen kudeaketaren buruzko ekintzak burutu:
o

Udal Larrialdi Plana eguneratu eta martxan jarri.

o

Formazioko programak sustatu larrialdi egoeren kudeaketan parte hartzen
dutenei bideratuta, adibidez, udaltzaingoari.

o

Udal Larrialdi Plana ezagutarazi Udal mailan eta herri mailan.

o

Udal eraikin guztietan simulakroak egin.

•

Industriguneetan jardunbide egokiak eta kutsaduraren prebentziorako neurriak sustatu
ingurumen kutsadura saihesteko.

•

Jarduera ekonomikoen datu basea eguneratuta mantendu.

•

Jarduera lizentziak kudeatzerakoan autobabesa plana eskatu.

•

Udal eraikinetan autobabesa planak sustatu.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu.
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UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA
INGURUMEN KUDEAKETA
•
Aalborgeko konpromisoa:

2. IRAUNKORTASUNERA BIDERATUTAKO UDAL
KUDEAKETA

a

Kontratazio eta erosketa publiko berdea
•

Astigarragan erosketa eta kontratazio publiko berdearen arloaren (aurrerantzean
EKPB) balorazioa egiteko, Ihobek 2008an argitaratutako Erosketa eta Kontratazio
Publiko Berdearen Gida Praktikoa lanean jasotzen diren eta ondoren azaltzen diren
irizpideen arabera egin da.

•

Udalerrian iraunkortasunarekiko konpromisoa hartu dela identifikatu arren, EKPBren
ezarpen maila hasiberria da oraindik. (!)

EZARPEN
MAILA
(0–3)

IRIZPIDEA
Iraunkortasunarekiko
konpromisoa

Badago iraunkortasunaren aldeko oinarrizko
konpromiso bat eta Ingurumen eta Tokiko
Agenda 21 teknikariaren esku dago.
Ez
dago
kontratazio
prozedura
estandarizaturik.
Obra
eta
Zerbitzuko
administraria elementu komunen erosketaz
arduratzen da (esaterako, bulegoko kontsumo
gaiak) eta zerbitzu komunen kontratazioa
Idazkarian zentralizatzen da. Gainerako
Saileko teknikariek bakoitzari dagozkion
kontratazioen plegu tekniko prestatzen dituzte.
Erosketa
publiko
berdea
bultzatzeko
konpromiso politikoa dago, baina ez da
zehaztu ekintza planik.

1 maila:
Oinarrizkoa

Ekintza Plana / Estrategia

Ez dago EKPB buruzko ekintza plana berezirik.

0 maila

Erosketez eta kontratazioez
arduratzen diren langileen
prestakuntza
Langileei emaniko informazioa
(ohiturak aldatzeko)

EKPBri buruzko prestakuntza jaso duen udal
langilerik ez dago.

0 maila

Langileentzako EKPBri buruzko sentsibilizazio
edota informazio kanpainarik ez dira egin. Hala
ere, ingurumenarekin zerikusi duten kanpaina
orokorrak egin dira Udal langileei informatzeko:
o Atez ate hondakin bilketaren alorrean 2
batzar egin ziren. (2012 urtea).
o Hondakin
sorrera
prebentzioaren
alorrean, kafe makinako plastikozko
edalontziak
berrerabili
daitezkeen
edalontziekin aldatuz. (2012 urtea).
o Paper kontsumoaren murrizketaren
buruzko sentsibilizazioa, papera bi
aldetik erabiltzeko. (2013 urtea).

1 maila:
Oinarrizkoa

Produktuetarako eta/edo

Ingurumen

Erosketa eta kontratazioa
antolatzeko modua

Erosketa eta kontratazio publiko
berdearen politika

irizpideak

sartu

dira

hurrengo

0 maila

1 maila:
Oinarrizkoa

1 maila:
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zerbitzuentzat ingurumen
irizpideak

Emaitzak zein adierazleak
neurtzea eta berrikustea
Hornitzaileen katea kudeatzeko
modua

Beste administrazio publiko eta
erakunde batzuekin lan egitea
eta lankidetzaren aritzea,
sarean bitartez EKPB
sustatzeko

erosketetan edota kontratazioetan:
o Bulego papera birziklatua da
o Kale
garbiketarako
kontratazioan
(2011 urtea) zarata eta dardarak
sortzen
duen
hots-kutsaduraren
aurkako irizpideak sartu ziren, baina
adjudikazio irizpideetan ez ziren
baloratu.
Ez dira EKPB buruzko ekintzekin lortu
daitezkeen emaitzak neurtu eta ez daude
neurtzeko adierazlerik ezarrita.
Hornitzaileekin harreman informalak eta
noizbehinkakoak egon dira. Bertan beren
produktuen edota zerbitzuen ingurumen
irizpideei buruzko gaiak tratatu ziren.
Ez da EKPB buruzko gaiak tratatzen diren
inongo saretan parte hartzen.

Oinarrizkoa

0 maila

1 maila:
Oinarrizkoa

0 maila

Udal administrazioaren ingurumen kudeaketa
•

Ingurumena kudeatzeko sistema:
o

•

•

Energia:
o

Astigarragan Udal dauden instalazioetan dagoen kontsumoen kontrola eta
jarraipena egiten da Inerdatu Astigarraga proiektuaren bidez. Proiektu honekin,
udal instalazio guztien kontsumoak denbora errealean monitorizatu nahi dira,
ondoren, kontsumoa optimizatzeari begira energia ekintza plan bat egiteko.

o

Eguzki instalazio termikoak jarri dira polikiroldegian ura berotzeko eta
instalazio fotovoltaikoak ikastolan. Plaka fotovoltaikoen funtzionamenduaren
jarraipena egiten da.

o

Positiboa da 2010ean Kiroldegiko instalazioen energia eraginkortasunari buruzko
energia auditoretza egitea, eta 2009an argiteria publikoaren auditoretza ere
egitea.

o

Ibilgailu hibridoak erostea aztertu zen baina ez dira erosi. Bestalde,
nabarmentzeko da EEErekin elkarlanean udaleko langileei zuzendutako
eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak egitea.

Ura:
o

•

Ingurumena kudeaketa sistema ziurtatuta duen udal sail edo zerbitzurik ez dago.
(!)

Udal eraikinetan kontsumitzen den ura jakiten da instalatuta dauden
kontadoreen bidez. Gainera, kale garbiketaren kontsumoa ere erregistratzen da.

Udal bulegoetan kontsumitzen diren materialak:
o

Bulegoetan, erosten den paper guztia birziklatua da.

o

Paper birziklatuaz gain, ez dira bestelako bulego materialak irizpide berdeak
kontutan hartuta erosten. (!)
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a

•

Hondakinak:
o

Udal eraikin guztietan hondakinak sailkatuak biltzeko edukiontziak jarri dira.
Bertan organikoa, papera eta kartoia, ontzi arinak eta errefusa biltzen dira.
Gainera, CDak, pilak eta lanparak ere biltzen dira garbigunera eramateko.

Trebakuntza, sentsibilizazioa eta komunikazioa
•

•

a

Udaletxeko langileak ingurumen arloko formazioa jaso du:
o

2012 urtean, atez ate hondakin bilketaren alorrean 2 batzar egin ziren. Gainera,
hondakin sorreraren prebentzioaren alorrean, Udaletxeko kafe makinan
erabiltzeko plastikozko edalontziak berrerabili daitezkeen edalontziekin aldatu
ziren.

o

2013 urtean berriz, Udaletxeko langileak paper kontsumoaren murrizketan
sentsibilizatu nahian, papera bi aldetik erabiltzeko kanpaina egin zen.

Bestalde, Udal mailan ez dago erosketa eta kontratazio publiko berdean inor
trebatuta. (!)
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

2. URAREN ZIKLOAREKIN ERLAZIONATUTAKO INGURUMEN INPAKTUAK GUTXITU, GALTZEEN
GUTXITZEAN EGINDAKO INBERTSIOAK ETA HONDAKIN UREN SANEAMENDUA HOBETZEA
LEHENETSIZ.

•

2.1. Ur hornidura sarearen kudeaketa hobetzea.

•

2.3. Ur kontsumoaren gutxitzea eta uraren erabilera eraginkorrerako programak
sustatzea.

•

5. ENERGIA BALIABIDEEN KONTSUMOA MURRIZTU ETA OPTIMIZATU

•

5.1 Udal energia kudeaketa optimizatu eta kontsumoa murriztu.

•

5.3 Etxebizitza eta komertzio sektoreetan energia kontsumoa optimizatu eta murriztu.

•

11. GARAPEN IRAUNKORRA BULTZATU, EREDUZKO LAN BAT EGINEZ, AURREKONTUAREKIN
IRMOA IZANGO DENA, EUROPAKO ESPARRUAN KOHERENTEA IZANGO DENA, ETA
MOMENTUORO INPLIKATUTAKO ERAGILEEN PARTAIDETZA ERRAZTUKO DUENA.

•

11.6. Udal sail guztiek egindako jardueretan material birziklatuen erabilera pixkanaka
barneratu.

•

13. INFORMAZIO SISTEMA GARDEN BAT EZARRI, ZEINEK HERRITARREN PARTE HARTZETIK
ETA EKARPENETATIK EKINTZA PRAKTIKOAK ETA GARAPEN IRAUNKORREKO ESTRATEGIAK
MARTXAN JARTZEA BERMATUKO DUEN.

•

13.6. Udalerriko enpresetan sentsibilizazio eta informazio jarduerak bultzatu.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

2.1.3. Añarbeko Mankomunitatearekin
TA21aren oinarrietan sartuz.

•

2.3.1. Etxebizitzetan ur kontsumoa gutxitzeko bidean, jardunbide egokien informazio
kanpainak egin.

•

2.3.2. Udal instalazioetan uraren kontsumo eraginkorra eta aurrezpena bultzatzeko
neurriak sartu.

•

5.1.2. Udalaren ekipo berriak hautatzeko
eraginkortasun irizpideak barneratu.

•

5.1.3. Udal instalazioetan energia berriztagarriak ezarri.

•

11.6.1 Udal sail desberdinetan erosketa berdea bultzatu.

udal

kudeaketa

eta

hobetu,

erosteko

Mankomunitatea

momentuan

energia

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

Gobernu Kontseiluaren akordioa, Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren eta sektore
publikoaren kontratazioan gizarte eta ingurumen irizpideak eta beste politika publiko
batzuk txertatzeari buruzkoa (2008ko apirilaren 29a).
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•

Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana 2008-2012.

•

EAEko Hondakin Ez-arriskutsuen Prebentzio eta Kudeaketa Plana 2009-2012.

•

III Ingurumen Esparru Programa 2011-2014.

•

Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren Euskal Plana 2006-2010.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Udal saila guztien elkarlanean, EKPBren arloan estrategia bat diseinatu, ezarri eta
jarraipena egin. Bertan, formazioa (Udal erosketaz eta kontratazioaz arduratzen direnei
bideratuta) eta irizpide berderen txertaketa ezarri, bai kontratazio eta bai erosketetan.

•

Udal eraikinetan ingurumena kudeatzeko sistemak ezartzea eta mantentzea bultzatu.

•

Informazio eta sentikortasunerako ekintzak egin, bereziki, Udal langileei bideratuta.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik a identifikatu.
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4.3 SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN
PARTAIDETZA ETA BARNE KOORDINAZIOA

KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN
PARTE-HARTZEA
•

Aalborgeko konpromisoak:

1. GOBERNATZEKO MODUAK
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK

a

Komunikazioa
•

Udal webgunean atal bat dago non Tokiko Agenda 21ari lotutako gaiak zabaltzen diren.
Atal honetan Ekintza Planaren urteroko jarraipen eta ebaluazioaren emaitzak argitaratzen
dira, hau da, planaren gauzatze-maila eta tokiko iraunkortasun adierazleen emaitzak. Hau
positibotzat baloratzen da, izan ere, administrazio publikoaren funtzionamendua gero eta
gardenago izaten laguntzeko aurrerapauso bat bezala ikusten da.

•

Bestalde, herritarrekin komunikazioa erraztu eta irekitzeko asmoarekin, udalak teknologia
berriekiko apustu sendoa egin nahi du, besteak beste, sare sozialak erabiltzen hasi dira eta
parte-hartzea suspertzeko webgune zehatz bat martxan jartzear dago.

•

Honetaz gain, udalerriko aldizkari bat dago, modu digitalean eta paperean argitaratzen
dena. Nahiz eta aldizkari hau urtean bitan ateratzeko asmoa zegoen, momentuz 2012an
behin bakarrik atera da. Ondo legoke komunikabide tresna honi bultzada bat ematea eta
iraunkortasunarekin lotutako gaiak horren bitartez zabaltzea. (!)

•

Sentsibilizazio kanpaina puntualetan hedatze handiagoa duten beste komunikabideak
erabili izan dira, telebista, prentsa eta tokiko irratia besteak beste. Modu honetan, herritar
guztiei tokiko informazioa iristen zaiela bermatzen da.

•

Bestalde, udalak administrazioaren modernizaziorako bidea jarraitu nahi du. Tramiteak
erraztu eta arintzeko asmoarekin, zenbait aldaketa egiten ari dira sistema informatikoan.

•

Dena dela, aipatu beharrekoa da Tokiko Agenda 21arekin lotuta dauden gaiak
zabaltzeko Plan zehatzik ez dagoela. Egokia izango litzateke urteroko plangintza bat
edukitzea non helburuak, bideak eta komunikatu beharreko edukiak zehaztu daitezkeen.

(!)

a
☺

Sentsibilizazioa
•

Iraunkortasunaren inguruko sentsibilizazio ekimenei dagokionez, azken urte hauetan eremu
ezberdinen inguruan jarduerak antolatu izan dira.

•

Antolatzen diren sentsibilizazio ekimenak, gehienetan herritar guztiei zuzentzen dira, nahiz
eta ekimen jakin batzuk bakarrik haurrei zuzenduta dauden.

•

Hondakinen inguruan ekimen ezberdinak egin dira, bai kontsumo arduratsua bultzatzeko,
bai hondakinen kudeaketa hobetzeko asmoz. Zentzu honetan, aipagarria da azken urteetan
gai honen inguruan egindako sentikortze lanak eta bertan parte hartu dutenen kopurua.
2012an ospatutako autokonpostatzeari buruzko tailerretan 90 bat lagunek parte hartu
zuten; material birziklatuarekin gabonetako apaingarriak egiteko tailer irekian guztira 150
herritarrek hartu zuten parte, haur, guraso eta herritarrak orokorrean.

•

Arlo honetan azpimarratu behar da eskolako haurrekin egin den lana. Eskolako Agenda
21aren eremuan 2009/2010 kurtsoan hondakinen gaia landu zen kurtso osoan zehar eta,
honetaz gain, eta beste ekimenen bitartez, ikasleei prebentziorako zein kudeaketa egokia
egiteko jarraibideak eman zaizkie. Gai honi lotuta eta bien artean dagoen erlazioa aintzat
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hartuz, aipatu beharrekoa da ere 2006/2007 kurtsoan ikasleek kontsumo arduratsuaren
inguruan lan egin zutela.
•

Uraren arloan ere ekimen ezberdinak antolatu izan dira. Jardunbide onak sustatzeko
kanpainak egin dira azkeneko urteetan, beti etxeetako uraren kontsumoa murrizteko
helburuarekin. 2008, 2009 eta 2010. Urteetan etxeko komunetan ura aurrezteko poltsak
banatu izan dira.

•

Bestalde, mugikortasun iraunkorra eta airearen kalitatearen gaiei dagokionez, udalak
mugikortasun astea antolatu du 2008. urtetik 2012. Urtera arte. Arlo honetan, aipagarria da
Oinbus ekimena, nahiz eta kurtso osoan zehar ez den egiten eta aste horretara bakarrik
mugatzen den.

•

Aste Berdea 2009 eta 2010an ospatu izan da, baina
ordutik honuntz ez da berriz antolatu.

•

Honetaz gain, 2009an GAP Programa (Global Action
Plan edo Ekintza plan globala) martxan jarri zen.
Nazio Batuak babestu eta UNESCO-k egiaztatzen
duen sentikortze Programa bat da. Ura, energia,
hondakinak eta garraioaren arloetan jardunbide
iraunkorrak sustatzen ditu. Astigarragaren kasuan ,
66 etxebizitzak parte hartu zuten ekimen honetan.

•

Bestalde, Astigarragan ikastola bakar bat dago, Arantzazuko Ama, non Eskolako Agenda 21
ezarrita dagoen 2007tik. Urtero gai baten inguruan lan egiten da kurtso osoan zehar, aurten
elikaduraren inguruan hain zuzen ere.

•

Azkenik, aipatu beharreko da Astigarragan ingurumen heziketan urte askoetako ibilbidea
dagoela. Izan ere, 1993. urtean Santiagomendi natur eskola martxan jarri zen. Ordutik
honuntz, lurralde osoko ikasleak han antolatzen diren jardueretan parte hartu dute.

a

Partaidetza
•

Gaur egun udalerrian ez da parte-hartze mekanismo finkorik existitzen. Indarrean
dagoen Ekintza Planaren diseinurako foro bat sortu zen baina, denborarekin, hau indarra
galtzen joan da eta, azkenean desagertu egin dela aipatu daiteke(!).

•

Hau dela eta, tak 211 sistemaren bitartez egindako azterketan, parte hartzea neurtzen
duen ardatzean puntuazio baxua lortu da, 2,64 puntu hain zuzen ere (Udalsarea 21eko
batez bestekoa 4,56 izan zen). Orokorrean, egoera honi buelta emateko udalerrian partehartze eredu berri bat ezartzea komenigarria izango litzateke (!).

•

Izan ere, udalerrian parte-hartze ekimen batzuk badaude. Momentu puntualetan, gai
konkretuak lantzeko, organo sektorialak sortu izan dira. Adibidez, Hiri Antolamendurako
Plan Orokorraren berrikuspenaren eremuan Aholkularitza Batzorde bat sortu zen. Halaber,
hondakinen kudeaketa sistema berri bat ezartzeko parte-hartze saioak ere egin dira. Azken
hauetan, aipatu beharreko da 2012an zehar ospatutako saioetan guztira 610 lagun parte
hartu izan dutela.

1

Tak 21 Ihobek, Udalsarea 21aren bitartez, 2011ean Euskadiko Tokiko Agenda 21en kalitate globalaren

neurketarako

eta

aitortzarako

martxan

jarri

zuen

sistema

da.

Informazio

gehiagorako:

www.udalsarea21.net
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•

Bestalde, sagardotegi denboraldian bizilagunekin sor daitezkeen arazoei irtenbidea
emateko helburuarekin eta guztion interesak adostu eta bateratzeko asmoarekin, txotxmahaia sortu zen. Urtean bitan edo hirutan biltzen da eta bertan, Alkateak, Udaltzain
buruak, tabernarien ordezkariak, Sagarduneko ordezkariak eta idazkariak parte hartzen
dute. Udalerrian gai honek duen garrantzia aintzat hartuz, organo zehatz hau existitzea
guztiz egokia dela ikusten da. Dena dela, azken urteetan txotx-mahaiak indarra galtzen
joan dela ikusita, organo honen inguruko hausnarketa eta birplanteamendu bat egitea
beharrezkotzat jotzen da. (!)

•

Udalak herritarren parte-hartzeari gero eta garrantzi handiagoa eman nahi dio eta ildo
honetan lan egiteko asmoa dauka. Izan ere, momentu honetan webgune bat prestatzen
ari da parte-hartzea erraztu eta sustatzeko bide gisa.

a

Herritarren parte hartze bileran egindako ekarpenak
•

Herritar bezala parte-hartzen ikasi behar dugula aipatzen da. Zentzu honetan, hemendik
urte batzuetara egoera honi buelta emango zaiola aurreikusten da.

•

Honekin lotuta, udalak komunikazioa indartzeko ahalegin nabariak egin dituela aipatzen
da. Sare sozialen bidez herritarrei informazio zabaltzea oso positibotzat jotzen da. Hala
ere, bide berri hau ireki zenetik, gai zehatz batzuk bakarrik zabaltzen direla esaten da eta
udal sail bakoitzeko informazioa zabaltzea eskatzen da.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

13. GARAPEN IRAUNKORRA MARTXAN IPINTZEKO ZENBAIT EKINTZA PRAKTIKO ETA ESTRATEGIKO
BURUTU, INFORMAZIOAREN GARDENTASUN-SISTEMA BAT EZARRIAZ, HAU GUZTIA BETI ERE HERRIKO
AGENTE EKONOMIKO ETA SOZIALEN LAGUNTZA ETA PARTE HARTZEAREKIN

•

13.1 Tokiko agenda 21aren eztabaida eta konsensoa sustatu eta bere inplementazioaren jarraipena
burutu.

•

13.2 Herritarrengana udalaren kudeaketa iraunkor honen eredua irits dadila saiatu.

•

13.3 Hezkuntza sisteman ingurumen hezkuntzako ekintzak sustatu, ingurumen eskolen bidez

•

13.4 Bertako zuhaitzen baso berritzeak burutu, teknikoen eta herritarren laguntzarekin

•

13.5 Herritarren proposamenak jasotzeko helburuarekin herrian zehar buzoi berdeen ezarpena

•

13.6 Herriko enpresetan sentsibilizazio eta informazio ekintzak sustatu

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

13.1.1 Herritarren parte-hartzea formulatzat hartuaz Herriko Iraunkortasun Foroa sustatu,
Udalaren kudeaketaren kooperazioan lagunduko lukeena.

•

13.1.2 Tokiko A21erako proposamenak jasotzeko mekanismoak garatu

•

13.1.3 Herritarren udal teknikarien eta politikoen artean Udalaren diagnostikoa eta ekintza plana
hedatu.

•

13.1.5 Tokiko Agenda 21eko proposamenak argitzeko kanpainak martxan ipini, helburuak, adibide
argi eta praktikoen bidez.

•

13.2.1 AL21a sustatzen jarraitu, bere bidez burutzen den lanaren berri emateko.

•

13.2.4 Proposamen eta ekintza hauek guztiak ezagutarazteko herrian zehar informazio gune
egokiak sortu.

•

13.3.3 .Ikastolan aste berdea antolatu, ekainaren 5ean Ingurumenaren egun mundialarekin bat egin
dezan eginez.

•

13.5.1 Herritarren parte hartzea sustatzeko baliabide berriak sortu.

•

13.6.2 Hondakinen kudeaketa eta efizientzia energetikoa helburu duten programak diseinatu
dendari eta enpresentzat.

•

13.6.3 Enpresetan jokaera egokiak zein diren agertzen dituen esku liburuak idatzi.

•

13.6.4 Kudeaketa iraunkorraren ikuspuntutik herriko enpresen eta gabeziak ezagutzera eman.
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LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutakoa udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

Ez da eremu honi lotutakoa udal plan ezta araudirik identifikatu.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

TA21arekin lotuta dauden gaien komunikazioa indartu, Ekintza Planaren kudeaketa zikloarekin bat.

•

Udal eta herritarren arteko komunikazioa errazteko bideak zabaldu eta indartu, udal sail
bakoitzeko informazioa zabalduz(PH).

•

TA21ari lotutako parte-hartzea sustatu, horretarako udalerriko eragile sozial eta ekonomikoak
identifikatuz eta Ekintza Planaren ezartze eta kudeaketa fasean mantendu daitekeen talde bat
sortuz.

•

Txotx-mailaren funtzionamenduaren inguruko hausnarketa eta birplanteamendu bat egitea.

•

TA21eko Ekintza Planaren kudeaketarako barne koordinazio mekanismo eta parte-hartze
mekanismoaren arteko lotura puntuak zehaztu.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu.
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BARNE KOORDINAZIOA ETA TRANSBERTSALITATEA
•

Aalborgeko konpromisoa:

1. GOBERNATZEKO MODUAK

a

Barneko koordinazioa eta komunikazioa
•

Astigarragako udalean Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren koordinaziorako barne
mekanismo bat dago, Alkateak, ingurumen teknikariak, komunikazio teknikariak eta
zinegotziek osatzen dutena. Organo hau ez da maiztasun finko batekin biltzen baizik eta
beharren arabera eta Agenda 21arekin lotuta dagoen zerbait dagoenean.

•

Bestalde, udalak beste mekanismo sektorialak ere baditu, non Tokiko Agenda 21ari
lotutako gaiak ere lantzen diren, hala nola, Hirigintza batzordea.

•

Hau ikusita eta Ekintza Plan berriak izango duen izaera estrategikoa kontuan edukita,
komenigarria izango litzateke parte hartuko duten sail bakoitzaren kide batez
osaturiko mekanismo egonkor bat sortzea. Honela, Ekintza Planaren urteroko kudeaketa
modu errazago eta eraginkor batean egin ahal izango dela aurreikus daiteke.(!)

Tokiko Agenda 21 kudeatzeko eredua ezartzea
•

Indarrean dagoen Ekintza Planak ingurumena zein arlo soziala eta ekonomikoa jorratzen
ditu. Hala ere, ingurumenari buruzko ekintzek besteak baino pisu handiagoa dute.
Horregatik, Agenda 21aren arduraduna da Ekintza Planaren ezarpen eta jarraipenean
inplikazio handiago duena.

•

Dena dela, eremu honetan, zeharkakotasuna neurtzen duen ardatzean, tak211
sisteman lortutako emaitza positibotzat jotzen da, izan ere, 7,53 puntu lortu ziren
(Udalsarea 21eko batez bestekoa 5,45 izan zen). Udal eragileen sustapen teknikoa da
hoberen baloratutako eremua; bestetik, koordinazio-egituren dinamismoa eta Ekintza
Planak beste plan eta ekimenekin daukan koordinazio maila dira puntuazio baxuagoa lortu
duten eremuak eta, beraz, hauek izango lirateke Ekintza Plan berriaren bidez hobetu
beharreko bi alderdiak (!).

•

Urtero, Ekintza Planaren kudeaketa aktiboa egiten da, hau da, Planaren exekuzioaren
ebaluazioa eta iraunkortasuna adierazleen kalkulua egiten da. Hala ere, kudeaketa oso
eta integral bat burutzeko, urteroko jardueren programazioa egitera aurrerapausoa
ematea falta da (!).

•

Azpimarratu beharrekoa da ere, kudeaketa prozesu hau urtero zerbitzu edo sail
bakoitzeko teknikarien laguntzarekin egiten dela, beraien ardurapean dauden ekintzen
inguruko informazioa ematen dutelarik. Positibotzat jotzen da ere, Ekintza Planaren
ebaluazioaren emaitzak urtero politikari eta teknikariei aurkezten zaiela.

•

Honekin lotuta, tak 21 sistemaren bitartez Planaren eraginkortasuna neurtzen duen
ardatzean izandako balorazioa ere positibotzat jotzen da, 6,37 puntu lortu direlarik
(Udalsarea 21eko batez bestekoa 5,79 izan zen). Kasu honetan, indarrean dagoen
Planaren formulazioa hoberen baloratu izan den eremua da; bestalde, iraunkortasunaren

1

☺a

Tak 21 Ihobek, Udalsarea 21aren bitartez, 2011ean Euskadiko Tokiko Agenda 21en kalitate globalaren

neurketarako eta aitortzarako martxan jarri zuen sistema da. Informazio gehiagorako: www.udalsarea21.net
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planifikazio eta kudeaketa tresnen garapen-mailak puntuazio baxua izan du. Hau ikusita,
agerikoa da Ekintza Plan berriak hau kontuan eduki beharko lukeela (!).
•

Bestalde, tokiko iraunkortasun adierazleen kalkuluari dagokionez, azkeneko urteetan 37
bat adierazle kalkulatu izan dira. Honekin, egun Astigarragak informazio baliagarria eta
objektiboa du udalerriko iraunkortasunaren eremuko joerak aztertzeko. Dena dela, eta
Ekintza Plan berriari begira, egokia izango litzateke Planak jorratuko dituen eremu
berrien joerak neurtzeko dagozkien adierazleak ere kalkulatzea (!).

•

MUGI 21 tresna informatikoa Ekintza Planaren ebaluazioa eta tokiko iraunkortasun
adierazleen kalkulua egiteko erabiltzen da. Modu honetan prozesuaren informazioa
zentralizatuta eta eguneratuta izaten laguntzen du eta edozein teknikari, politikari
edota herritarren eskaerari irisgarria egon daiteke modu oso errazean.

a
☺

Baliabide teknikoak
•

Udalan Tokiko Agenda 21eko koordinazio eta kudeaketa lanak egiten dituen
arduradun bat dago. Hau positibotzat jotzen da, izan ere, Ekintza Planaren zabaltze
eraginkorra egin ahal izateko erreferentzizko pertson egonkor bat egotea beharrezkoa da.

a

Buruzagitza politikoa
•

Astigarragako Tokiko Agenda 21 bere alkateak lideratzen du eta gainontzeko
politikariek ere beraien onespena eman diote prozesuari. Hala ere, Ekintza Plan berriari
begira, arlo honetan ere aurrerapausoak eman daitezkeela ikus daiteke.

•

Izan ere, tak 21 sistemaren bitartez ardatz estrategikoan lortutako emaitzak Udalsarea
21eko batez bestekoaren antzekoak dira (Astigarragan 5,77 puntu eta Udalsarea 21ean
5,59). Emaitza hauek aztertuz eta Ekintza Plan berriari begira, Planaren izaera
estrategikoa indartzeko, Ekintza Planaren ezarpenean Alkatearen esku-hartzea indartu
beharko litzatekeela azpimarratu daiteke. (!)

•

Bestalde, Agenda 21aren kudeaketarako ez dago soilik politikariez osaturiko organorik.
Hala ere, eta lehen aipatu den bezala, badago politikari eta teknikariez osatutiko
mekanismo bat. Ekintza Plan berriari begira, mekanismo honen inguruko hausnarketa eta
moldaketa bat egitea beharrezkotzat jotzen da, ez ordea organo politiko bat sortzea.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

11. GARAPEN IRAUNKORRA BULTZATU, EREDUZKO LAN BAT EGINEZ, AURREKONTUAREKIN
IRMOA IZANGO DENA, EUROPAKO ESPARRUAN KOHERENTEA IZANGO DENA, ETA MOMENTUORO
INPLIKATUTAKO ERAGILEEN PARTAIDETZA ERRAZTUKO DUENA.

•

11.1 Udal kudeaketan iraunkortasun irizpideak barneratu

•

11.2 Udal politiketan eta organigraman ingurumen sailaren garrantzia handitu, udal
ingurumen kudeaketari zeharkakotasun izaera emanez.

•

11.4 Ingurumen kudeaketan tresnak aprobetxatu: Zergak, finantzario, laguntza eta dirulaguntzak.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

11.1.1 Udal teknikarien eguneroko jarduerarako Jardunbide Egokien Eskuliburu bat egin.

•

11.1.3 Udal sail desberdinen arteko koordinazioa handitu.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutakoa udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

Ez da eremu honi lotutakoa plan ezta araudirik identifikatu.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Politikari eta Agenda 21ean parte hartzen duten sail guztien teknikariez osatutako barne
mekanismo edo Tokiko Iraunkortasun Batzorde bat sortzea.

•

Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren ebaluazio eta jarraipeneko emaitzak interpretatzeko barne
saioak ospatu.

•

Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren urteroko kudeaketarako barne eta parte-hartze
mekanismoen arteko lotura sustatu.

•

Ekintza Planaren kudeaketa osoa eta integrala burutzea, horretarako ebaluaketa eta adierazleak
kalkulatzeaz gain, urteroko programazio aktiboa eginez.

•

Tokiko Agenda 21eko Ekintza Plana eta beste udal planen arteko koordinazioa indartu.

•

Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren ezarpenean Alkatetzaren esku-hartzea indartu.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko eskumeneko lehentasunezko eremurik identifikatu.

99

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

4.4 GARAPEN SOZIAL ETA EKONOMIKOA

BIZTANLERIA
•

Aalborgeko konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

a

LURRALDE KOKAPENA ETA TESTUINGURUA
•

Astigarraga Donostialdea eskualdean dagoen udalerria da, Gipuzkoako ipar ekialdean
kokatuta dagoena, Donostiatik 5 km ingurura eta hiriburuarekin oso ondo komunikatua.

•

Astigarragan 2011 urtean 4.805 biztanle ziren, eskualde osoaren %1,49 inguru
(Donostialdea eta Buruntzaldeko herririk txikiena da hain zuzen ere) eta biztanleria
dentsitatea, 2008an, 389,6 biztanle km2-koa zen, Gipuzkoakoa baino zertxobait altuagoa
(353 km2).

☺a

BIZTANLERIAREN BILAKAERA
•

Astigarragako biztanleriak azken 30 urteetan etengabeko hazkunde positiboa izan du;
80ko hamarkadan biztanleriaren hazkunde erritmoa mantsoagoa izan zen, 2000. urtetik
aurrera ordea, hazkunde erritmo hau nabarmen hazi da.

•

Era honetan, 2006az geroztik %2,2 inguruko urteko batez besteko hazkundea izatera heldu
ostean (%11,4 2006-2011 bosturtekoan), 2011 urtean azken 30 urteetako daturik altuena
izatera iritsi da Astigarraga, 4.805 biztanlerekin.

•

Hazkunde hau Gipuzkoako batez bestekoa baino nabarmen altuagoa da, non azken
bosturtekoan biztanleria %2,3 soilik hazi den. Inguruko herrietan izan den hazkundea ere
askogatik gainditzen du, Hernanin esaterako azken bosturteko igoera %3,1ekoa izan da,
Andoainen %5ekoa eta Urnietan %2,8koa.

ASTIGARRAGAKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA 1981-2011
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Iturria: Eustat

•

Udalerriko biztanleriaren bilakaera, barneko mugimendu naturalari eta migrazio
mugimenduari zor zaio. Azken urteetako aipatu hazkundearen eragile nagusiak bi faktore
hauek izan dira beraz.
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☺a

MUGIMENDU NATURALA
•

Jaiotze tasa gordinak beheranzko joera agertzen badu ere (2005ean ‰18,11tik 2010ean
‰14,69ra pasatuz), Astigarragan geroz eta haur gutxiago jaiotzen denaren isla, oraindik
ere Gipuzkoako tasaren oso gainetik kokatzen da (ehuneko 4 puntu inguru).

•

Aldi osoan zehar jaiotze-tasa heriotza-tasa gordinaren gainetik mantendu denez gainera,
Astigarragako biztanleriaren hazkunde-tasa begetatiboa positiboa izan da 2005 eta 2010
urteen artean.
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•

Bilakaerari dagokionez, hazkunde-tasa begetatiboak ere, azken 5 urteetan gora beherak
izan dituen arren, beheranzko joera agertzen du jaiotze-tasak bezala. Kasu honetan ere
ordea, Gipuzkoako tasa ehuneko 7 puntu inguruz gainditzen du (‰8,61 Astigarragan eta
‰1,53 Gipuzkoan).

☺a

MIGRAZIO MUGIMENDUA
•

Astigarragan migrazio mugimendua positiboa izan da aldi osoan zehar, nahiz eta gora
behera nabarmenak izan dituen.

•

Inguruko herrietan (Hernanin esaterako) gertatzen ari denaren aurkakoa da hain zuzen
ere Astigarragan gertatzen ari dena. Krisiaren hasieran, gainerako herrietan bezala,
migrazio saldoak (barne zein kanpo saldoak) beherakada nabarmena izan ostean, 2011
urtean zehar, barne saldo altua dela medio (hau da EAEko beste herrietatik Astigarragara
datozenak), krisiaren aurretik erregistratzen ziren saldoak gainditzea lortu da (2007an
119 eta 2011an 179 biztanle gehiagorekin).

•

Joera honen atzean azken urteetan Astigarragan hirigintzak izan duen garapena egon
daiteke, herritar berri askoren etorrera ekarri duena.
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BARNE ZEIN KANPO MIGRAZIO MUGIMENDUEN BILAKAERA (PERTSONA KOPURUA)
MIGRAZIO
MUGIMENDUA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Barne saldoa1
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-6
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Kanpo saldoa2
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2
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112

8

69
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Iturria: Eustat

•

Arreta kanpo-migrazio mugimenduan jartzen badugu, Astigarragak aldaketa handiak jasan
ditu 2003-2010 aldian zehar, azken urtean berriro ere gora egin duelarik ‰7,98an
kokatuz. Dena den saldorik nabarmenena 2008. urtean eman zen puntu gorena ‰11,3tan
kokatu zelarik. Krisiaren hasierarekin bat eginez, atzerritar migrazioaren saldoak
nabarmen egiten du behera urte honetatik aurrera, 2009an ‰2,99ra jaitsiz, nahiz eta
aurrez esan bezala 2010ean berriro ere badirudien errekuperatu egiten dela.

•

Atzerritar kopuruak ere antzeko joera erregistratzen du; 2009a arte, non maila gorena
lortzen duen (biztanleria osoaren %5,47) atzerritar biztanleriaren pisuak etengabe egiten
du gora. Urte horretatik aurrera beheranzko joera hartzen du, baina 2011 urtean berriro
ere apur bat errekuperatzen da egun %5,25ean kokatuz.

KANPO MIGRAZIO MUGIMENDUA ETA ATZERRITAR BIZTANLERIAREN
BILAKAERA ASTIGARRAGAN
12

11,3

10
8,58

7,18

8
7,98

6

,

4,87

4

4,47
3,44

3,7

3,54

4,24

4,42

5,47
4,82 2,99

5,12

5,25

2
0,97

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kanpoko migrazio saldoa (‰)
Biztanleria atzerritar imigrantea (%)
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•

Dena den, Astigarragan atzerritarren pisua Gipuzkoan baino ia ehuneko puntu bat
baxuagoa da (Gipuzkoa %6,23 eta Astigarraga %5,25 2011an).

•

Esan beharra dago, zentzu honetan, Astigarragan dagoen atzerritar populazioaren erdia
baino zertxobait gehiago Europar Batasunetik kanpokoak direla.

1

EAEko beste herrietatik Astigarragara etortzen den pertsona kopurua ken Astigarragatik EAEko beste herrietara
joaten den pertsona kopurua
2
EAEz kanpoko beste herrietatik Astigarragara etortzen den pertsona kopurua ken Astigarragatik EAEz kanpoko beste
herrietara joaten den pertsona kopurua
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☺a

DEMOGRAFIA EGITURA
ASTIGARRAGAKO BIZTANLERIAREN EGITURA 2010
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•

3

Euren populazio piramideei begiratuz, orokorrean esan daiteke Astigarragako
populazioaren egitura Gipuzkoak duena baino gaztexeagoa dela:
- Batetik, Astigarragan 14 urtetik beherako gazteen portzentajea, hau da, haur-indizea,
Gipuzkoan baino altuagoa delako (18,78 Astigarragan eta 14,31 Gipuzkoan).
- Eta bestetik, 65 urtetik gorako biztanleriak eta batez ere 75 urtetik gorakoak
Astigarragan pisu txikiagoa duelako. Horrela zahartze indizea (65 urtetik gorako
biztanleria), Astigarragan Gipuzkoan baino ehuneko 7,7 puntu baxuagoa da eta gainzahartze indizea ia erdira bihurtzen da (%5,5 Astigarragan eta %10,04 Gipuzkoan).
- Ugalkorrak diren adinetan dauden biztanleen kopurua ere nabarmen altuagoa da
Astigarragan3 (jaiotze tasa altuak ekarri dituena), nahiz eta piramidearen formari
erreparatuz erraz antzeman daitekeen datozen urteetan kopuru honek behera egingo
duela.

Honen arrazoietako bat, azken urteetan hirigintzak Astigarragan izan duen garapena izan dela esan daiteke, zeinak, adin

horretako jende asko erakarri duen herrira.
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HAUR INDIZEA, ZAHARTZE INDIZEA ETA GAIN-ZAHARTZE INDIZEA (%)
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•

Demografia indizeen azken hamarkadako bilakaera aztertuz, argi ikusten da gainera, gainzahartze indizeak mantentzeko joera duen bitartean, haur-indizeak pixkanaka gorantz
egiten duela.
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BIZTANLERIAREN LURRALDE BANAKETA
•

Astigarragako biztanleria auzo ezberdinetan banatzen da: Galtzaur, Portutxo, Errekalde,
Ergobia, Santiago, Astigarragako bentak eta Arrobitxulo.

•

Auzo hauetako batzuk herriaren erdigunetik nahiko urrun kokatzen dira (Ergobia,
Astigarragako Bentak etab.) eta batzuk baserriz osatuak daude gehienbat (Santiago
esaterako).

•

Eskuratu ahal izan diren datuen arabera, biztanleriaren laurden bat inguru (1.194
biztanle) barreiaturiko ingurunetan bizi da.

a
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

Eremu honetan ez dira aurreko Tokiko Ekintza Planean gai honekin lotutako lerro ezta
programarik identifikatu.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

Eremu honetan indarrean baina garatzeke dauden ekintzarik ez dira identifikatu.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

Ez da eremu honi lotutako plan ezta araudirik identifikatu

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Eremu honetan ez da udalaren lehentasunezko eremurik identifikatu.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu
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GARAPEN EKONOMIKOA
•

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA.
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA.

Aalborgeko konpromisoak:

a

EKONOMIAREN EGITURA ETA JARDUERA MAILAREN BILAKAERA
•

Enpresa sarearen bilakaera azken urte honetan negatiboa izan da, krisiak, 2010 arte
izan zen igoera egonkorra gelditu baitzuen. Horrela, establezimendu kopuruak 20052010 aldian izan zuen gorakada etengabearen ostean, non ia 100 establezimendu
gehiago ireki ziren, 2011 urtean beherantz egin du 43 establezimendu gutxiagorekin
(%4,6ko galera).

•

Enpleguari dagokionez, krisia dela medio, lanpostuen galera establezimendu
kopuruaren jaitsiera baino lehenago sentitu zen; 2009tik 2010era jada %5,9ko
beherakada izan zen enplegu mailan (271 enplegu gutxiago), 2010etik 2011ra berriz,
%2,6ko galera izan zen (116 enplegu). Krisia hasi denetik beraz, 387 enplegu galdu dira
Astigarragan (%8,4ko galera enplegu guztiaren gainean).

•

Krisiaren eragina Gipuzkoan Astigarragan baino lehen hasi zen sumatzen; 2008az
geroztik establezimendu kopuruak eta 2009az geroztik enpleguek beheranzko joera
hartzen dute. Astigarragan oro har izan den galera hala ere Gipuzkoako mailaren
gainetik kokatu da. Jarraian aurkezten diren puntuetan, zehaztasun handiagoz
aztertzen dira joera hauek, bai establezimenduei dagokienez, bai enpleguari
dagokionez.
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•

Establezimenduen alta eta bajen arteko aldea islatzen duen saldoak, 2006tik 2008ra
igoera garrantzitsua sumatu zuen, bere puntu gorena 2008 urtean lortu arte ‰1,8ko saldo
positiboarekin. Krisiaren ondorioz ordea, balantza negatiboa izatera pasatu da, 2011
urtean mila biztanleko -8,72ko saldo negatiboa izatera heldu baita.

•

Joera hau Gipuzkoakoarekin bat dator (‰-4,07 jaitsiz 2011 urtean), baina Astigarragaren
kasuan oraindik esanguratsuagoa izan da jaitsiera.
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ESTABLEZIMENDUEN SALDO GARBIAREN BILAKAERA (‰ BIZTANLEKO)
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•

•

Saldo negatibo hau ez dator establezimenduen itxieratik soilik, establezimendu berrien
sorrera tasak ere behera egin du azken urteetan. 2007an baliorik altuenetarikoa ematetik
‰19,08 establezimenduarekin, ‰8,73ra igaro zen 2 urtetan, handik aurrera, nahiz eta
2010ean berriro ere zertxobait hazi zen, mila biztanleko kopurua jaitsiz joan da.
Aipatzekoa da, nahiz eta beherakada garrantzitsua izan 2003-2011 aldian, urtero eman den
establezimendu berrien sorrera tasa Gipuzkoakoa baino altuagoa izan dela. Dena den,
establezimenduen saldo negatibo altuagoak agerian uzten duenez, establezimenduen itxiera
maila ere Astigarragan altuagoa da.
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•

Astigarragako enpleguaren urte arteko zifraren balantzearen bilakaera aztertuz, hazkunde
positiboa ikus daiteke 2009 urtea arte, %6,31ko aldakuntza positiboa izan zelarik lorturiko
daturik onena (2007an hain zuzen ere). 2007tik aurrera, krisiaren etorrerarekin hazkundea
txikiagotu egin zen 2008an, ehuneko 5,7 puntu jaitsiz. Hala ere, beherakada nabarmenagoa
izan zen 2009-2010 aldian, non 9 puntutan jaitsi zen %-5,91ko zifran kokatuz. Azkeneko
urtean, zifra hau apur bat hobetu den arren (%-2,69ra igoz), negatiboan mantentzen da
oraindik ere.

110

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

ENPLEGUAREN URTE ARTEKO ZIFRAREN ALDAKUNTZA (%)
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a

EREDU EKONOMIKOA ETA SEKTORE EGITURA
•

Establezimendu kopuruari dagokionez, zerbitzuen sektorea da garrantzitsuena
Astigarragan, %61,43ko pisua du establezimendu guztien artean. Industria eta eraikuntza
antzeko proportziotan kokatzen dira, nahiz eta Industriak, gutxigatik bada ere,
eraikuntza sektoreak baino pisu gehiago daukan, %21,61 eta %16,97 hurrenez hurren.

ASTIGARRAGA: ESTABLEZIMENDUAK SEKTOREKA (%) 2011
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•

Gipuzkoako batez bestekoarekin alderatzen badugu, argi ikusten da industriak, batez
ere establezimendu kopuruari dagokionez, Astigarragan pisu handiagoa duela (%21,61
Astigarragan eta %8,5 Gipuzkoan). Eskualdeko gainerako herriekin alderatzen badugu
ere, ohar gaitezke konparatiboki Industriak, Astigarragan pisu nabarmen handiagoa
duela (Usurbilen %14,33, Hernanin %13,62, Urnietan %11,82, Andoainen %10,55 eta
Lasarte-Orian %5,29).
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•

Datu hauek 2010eko enpleguari dagozkion datuekin zehazten baditugu, lehen aztertutako
informazioa berretsi egiten da, non Zerbitzu sektorea den nagusi berriz ere, lanean ari
den biztanleriaren %69,74arekin. Industria sektoreak jarraitzen dio okupatutako
biztanleriaren %18,54arekin (kasu honetan, establezimenduen kasuan ez bezala,
Gipuzkoako batez bestekoaren azpitik kokatzen da; industriako enpresen tamaina
Astigarragan txikiagoa dela ondoriozta daiteke beraz).

•

Establezimendu kopuruaren bilakaera sektoreka aztertzen bada, ikus daiteke gainera
hirugarren sektorearen pisua geroz eta handiagoa izan dela, azken hamar urteetan
ehuneko 4,27 puntuan haziz. Eraikuntzari dagokionez, hamarkadaren hasieran
establezimendu kopuruan izandako gorakada eta gero, krisia dela medio, hazkundea
geldotu egin zen. Industrian berriz, aldi osoan zehar eboluzio negatiboa izan du, 2000
urtean %27,45a izatetik, 2011n %21,61 izatera pasa baita.
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•

Krisiak izan duen eragin zehatza aztertzen badugu, 2008 eta 2011 urteen artean,
eraikuntza izan da Astigarragan ere eraginik handiena jasan duena, %6,83an gutxitu
dira eraikuntzako enpresak. Zerbitzu sektoreari aldiz ez dio halako intentsitatez eragin
eta enpresa kopuruak %1,27an baino ez du egin behera. Industria eta energiak ere
antzeko mailan eutsi dio, %2ko gutxitzearekin. Murrizketa hauek guztiak, Gipuzkoa mailan
izan direnak baino askoz baxuagoak izan dira Astigarragan.
ASTIGARRAGA

Industria eta energia
Eraikuntza
Zerbitzuak
Guztira

2008

2009

2010

2011

∆%
2008-2011

195
161
550
906

205
151
569
925

199
153
575
927

191
150
543
884

-2,05
-6,83
-1,27
-2,43

GIPUZKOA
∆%
2008-2011
-6,5
-25,5
-8,0
-11,6

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen bilakaera
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•

Astigarragako enpresen tamaina txikia da oro har, nahiz eta Gipuzkoako batez bestekoaren
gainetik kokatzen den; hamar establezimendutik ia bederatzik 10 langile baino gutxiago
dituzte, enpresa guztien %65a gainera ez da hiru langilera iristen. Bestalde, enpresa guztien
%0,8ak bakarrik dituzte 50 langiletik gora.
ESTABLEZIMENDUAK TAMAINAREN ARABERA 2011
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•

Establezimenduen forma juridikoa aztertuz, Baltzu Mugatua dira establezimendu gehienak
Astigarragan, %44,7arekin. Ondoren, pertsona fisikoak edo autonomoak dira forma juridiko
nagusia, %37 direlarik orotara. Baltzu Anonimoa diren establezimenduak %8,8 soilik suposatzen
dute. Konparatiboki, eta Gipuzkoarekin alderatuz, oso esanguratsua da Astigarragan Baltzu
Mugatuek duten pisua, Gipuzkoan ez baitute enpresa guztien %28a baino osatzen. Autonomoen
pisua aldiz askoz txikiagoa da Astigarragan (Gipuzkoan %52,3 inguru).
ESTABLEZIMENDUAK FORMA JURIDIKOAREN ARABERA 2011
0,8
8,7

Pertsona fisiko a

37

Baltzu anonimoa
Baltzu mugatua
Bestelako baltzu e ta
e lkarteak

44,7
8,8

Bestelako forma juridikoak
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•

Astigarragako eta eskualdeko enpresen lehiakortasunerako gaitasuna zehazten duten hainbat
ezaugarri aztertuz, maila teknologikoa eta esportazio jarduera besteak beste, enpresa hauen
lehiakortasun egoera Gipuzkoakoen antzekotzat har daiteke. Astigarragako enpresen %89
inguruk, eskualdekoen %85ak eta Gipuzkoakoen %84ak teknologia maila ertain-baxua dutela
adierazten dute. Esportazio jarduerari dagokionez, Astigarragan guztira 41 enpresa
esportatzaile daude CIVEX-en erregistratuta, industria arloko enpresa guztien %20 inguru.
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a
☺

JARDUERA EKONOMIKO OROKORRAREN MAILA
•

Astigarragako Barne Produktu Gordinak (biztanle bakoitzeko) azken hamarkadan gora
egin du, harik eta 2008 urtean 59.056€tara heldu arte. Horrela, aurreko urteekin
alderatzen bada %11,4ko hazkundea izan zen azken 3 urtetan. Horrek, adierazten du
orokorrean ekonomiaren egoera nabarmen ari zela hobetzen krisia baino lehen, nahiz
eta urte horretatik aurrera egoerak moteltzera egin duen.

•

Kopuru hau Gipuzkoan baino askoz altuagoa da (Gipuzkoako zifra ia bikoiztu egiten du;
31.951€ biztanle bakoitzeko).

UDALERRIKO BPG BIZTANLEKO (€)
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•

Balio Erantsi Gordinari (BEG) dagokionez, aurrez esandakoarekin bat etorriz, hirugarren
sektoreak udalerriko BEG-aren erdia bereganatzen du. Industriak eta Eraikuntzak ia
beste erdia osatzen dute, %33,5 eta %16,3 hurrenez hurren. Nekazaritza eta Arrantza
sektoreak ez dute pisu adierazgarririk Astigarragako ekonomian BEGari dagokionez.
Gipuzkoarekin alderatuz, eraikuntzak konparatiboki pisu handiagoa du Astigarragan (ia
ehuneko 9 puntuko aldea, zerbitzu sektoreak Astigarragan ), zerbitzu sektoreak aldiz
txikiagoa.
ASTIGARRAGA: BALIO ERANTSI GORDINA JARDUERA
SEKTOREKA (2008) Nekazaritza
eta
arrantza
sektorea
0,2%
Zerbitzu
sektorea
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GIPUZKOA: BALIO ERANTSI GORDINA JARDUERA
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•

Balio Erantsi Gordinaren bilakaera aztertuz gero, aipatzekoa da azken urteetan zerbitzu
sektorean eman den joera, non BEGaren maila jaisten joan den eta industriarenak aldiz,
pixkanaka gorantz egin duen. Establezimendu kopuruak izan duen joeraren aurkakoa da
hain zuzen ere hau.
BALIO ERANTSI GORDINAREN BILAKAERA 2000-2008
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a

ONGIZATE EKONOMIKO ETA FAMILIARRAREN MAILA
•

Astigarragako errenta mailari dagokionez, biztanle bakoitzak batez beste 19.646€ko
errenta zuen 2009 urtean. Modu honetan, Gipuzkoako mailaren parean kokatzen zen,
gipuzkoarren batez besteko errenta 20.270€koa baitzen. Familia errentari erreparatuz,
hau 43.479€raino igotzen zen.

•

Horiek horrela, azken sei urtetan zehar izan den bilakaera behatzen badugu, errenten
hazkundea azken urteetan lehendabiziko urtetan baino motelagoa izan dela antzematen
da, hau da, errenta pertsonalean 2003tik 2006ra izandako igoera %25koa izan zen,
2006tik-2009, ordea, %15koa. Famili errentari dagokionez, 2003-2006ko hazkundea
%22koa baldin bazen 2006-2009koa %16koa izan zen gutxi gorabehera.

ERRENTA PERTSONALA ETA FAMILI ERRENTAREN BILAKAERA
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AZTERKETA SEKTOREZ SEKTORE

a

LEHEN SEKTOREA
Sektorearen egitura
•

Lehen sektoreak izan duen bilakaera negatiboa izan da Astigarragan azken urteetan,
1999 eta 2009 urteetan egindako errolden arabera, nekazal ustiategi kopuruak
beherakada garrantzitsua izan zuen, horrela 1999tik 2009ra ustiategi kopurua %45,5ean
murriztu zen (132tik 72 ustiategira). Ustiategi hauen azalerari dagokionez, 537,11 Hakoa zen, eta azalera erabilgarria berriz 440,26 Ha-koa.

•

Labore motari dagokionez, larreek ustiategi guztien azaleraren zati garrantzitsua
suposatzen dute (62 ustiategik dituzte larreak eta guztira 199,16 Ha betetzen dituzte).
Astigarragan, sagardotegiek duten garrantzia kontuan hartuz, fruitu arbolak dituzten
ustiategien kopurua ere oso garrantzitsua da (61 ustiategi 2009an).
USTIATEGI KOPURUA ETA AZALERA LABORE MOTAREN ARABERA

UST.
KOPURUA.
72

Erroldatutako ustiapen kopurua
guztira
Erabilitako nekazaritza azalera

AZALERA
(HA)
537,11
440,26

Belarkara (Ha)
Baratza (Ha)
Fruitu zuhaitzak (Ha)
Larreak (Ha)
Bestelako lurrak (Ha)

36
29
61
62
60

122,22
0,5
118,38
199,16
96,85

Iturria: INE

•

Abere motaren arabera, abelgorriak dira nagusi Astigarragako ustiategietan, 32 baitziren
guztira mota honetako abereak zituzten ustiategiak 2009an. Hegaztiak (27), zaldiazienda (16) eta ardi-azienda (16) dituzten ustiategi kopurua ere adierazgarria da.
Abere kopuruari erreparatuz ere, hegaztiak (606), abelgorriak (428) eta ardi-azienda
(319) izan ziren ugarienak.
USTIATEGI KOPURUA ABERE MOTAREN ARABERA

Abelgorria
Ardiazienda
Ahuntzazienda
Zaldiazienda
Txerriazienda
Hegaztiak
Untxi
emeak
GUZTIRA

Ust.
kopurua
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16

32,0
16,0
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kop.
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3

3,0

38

16

16,0

36

3

3,0

23

27
3

27,0
3,0
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4

%
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999
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Ekonomiaren bizitasuna eta errendimendua (Jarduera mailaren bilakaera)
•

Lehen sektorean okupatutako biztanleriaren bilakaera aztertzen badugu, azken
hamarkadan udalerrian sektore honetan diharduen biztanleriak behera egin duela ikus
daiteke: 2001 urtean okupatutako biztanleria osoaren %3,16a osatzen zuen, 2010ean
berriz portzentajea %1,41era jaitsi zen.

•

Zifra absolutuei dagokionez, 2006 urtean 29 langile baino ez ziren ari nekazaritza
sektorean, okupatutako biztanleria osoaren %1,31a.

•

Nekazaritzako Lan Unitateei-NLU1 erreparatzen badiegu, zeinak ustiategiko enplegu
zuzena kontuan hartzeaz gain, ustiategian lanean diharduten beste pertsona guztiak ere
kontuan hartzen dituen (familia laguntza, nekazal jardunaz gain beste lan jarduera bat
burutzen duten ustiategietako titularrak…), 2009an Astigarragan 85 NLU zeuden (lanaldi
osoan 85 lagun lanean aritzearen baliokidea) eta hauen artean %93a familiarrak ziren.
Datu honek argi uzten du, nekazal jarduna batez ere familiarteko lanean oinarritzen
dela Astigarragan.

LEHEN SEKTOREAN OKUPATUTAKO
BIZTANLERIAREN PISUAREN BILAKAERA
4

3,16

3
2

1,31

1,41

2006

2010

1
0
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•

Langabetu kopuruan arreta jartzen badugu, zifrak baxuak izan arren, krisia dela medio,
igotzen ari da azkeneko urtetan. 2008an langabetu bakarra izatetik, 2011n 5 langabetu
izatera pasatu da sektore hau.

•

Hau guztia dela eta, Nekazaritza sektoreko Balio Erantsi Gordinak beherakada
nabarmena izan du azken zortzi urtetan, 2008an %0,19an kokatuz. Gipuzkoako maila
baino ere baxuagoa (%0,6).

Dinamismoa eta ondorengotza
•

1

Nekazal arloan ondorengotza geroz eta arazo larriagoa da (!). Astigarragan ere,
nekazal ustiategietako titularren %61 inguruk 55 urtetik gora dituzte eta ustiategien
%6tan baino ez ditu titularrak 35 urtez azpitik. Egun gazteek ez dute arlo honetan
lanean jarraitzeko interes handiegirik erakusten, nahiz eta azken urteetan saiakera
batzuk egin diren eta nahiko emaitza onak lortzen hasi diren (gazteen sentsibilizazioa
eta prestakuntza…).

Pertsona batek nekazal jardunean lanordu osoan lanean ariko balitz egingo lukeen lanaren baliokidea
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a

INDUSTRIA ETA ERAIKUNTZA

Sektorearen egitura
•

Astigarragako industria arloko enpresen konglomeratua 186 establezimenduz osatua
zegoen 2011 urtean, manufakturakoak gehien bat. Zifra honek, udalerrian zeuden
establezimendu guztien artean, %21,61eko partaidetza osatzen zuen.

•

Manufakturako enpresek industria arloan diharduten enpresa guztien %97 inguru osatzen
dute. Azpi-sektore honetako jarduerarik nabarmenenak: altzarigintza, zurgintza, metalmekanika eta sagardoaren ekoizpena izan dira.

•

Herriko zonalde ezberdinetan industria guneak dauden arren, enpresa txikiak dira batez
ere Astigarragan kokatzen direnak, enpresa bakoitzak batez beste 5,62 enplegu bakarrik
ditu (Gipuzkoako batez bestekoa 13,87 enplegukoa da).

•

Bestalde eraikuntza sektoreak, Astigarragako enpresa guztien %16,97a kontzentratzen
du, 150 establezimendurekin.

Ekonomiaren bizitasuna eta errendimendua (Jarduera mailaren bilakaera)
•

Azken urteetan, arestian aipatu bezala, krisia dela medio, bai establezimendu
kopurua, bai enpleguak murriztu egin dira sektore hauetan ere (bai industrian eta bai
eraikuntzan). Herriko enpresen tamaina txikiak ere ez du laguntzen, globalizazioa
nagusitu den honetan, enpresa hauentzat ezinezkoa egiten baita multinazional handiekin
lehiatzea (!).

•

Nabarmenagoa izan da, dena den, eraikuntza sektoreak jasan duen beherakada,
higiezinen sektoreari eragin dion krisiaren ondorioz.

•

Industria arloan 2011 urtean 2008an baino 5 establezimendu gutxiago daude. Udalerriko
establezimendu guztien artean duen partaidetzak ere behera egin du, 2005 urtetik
ehuneko 2,5 puntu hain zuzen ere.

•

Lan merkatuan sakonduz, industrian lanean diharduen biztanleriak ere behera egin du
azken urteetan. 2006an, okupatutako biztanleriaren pisua %20,52koa baldin bazen, krisia
dela medio, 2010ean %18,58ra jaitsi zen. Aipatzekoa da berriz ere, manufakturaren pisua
sektore industrialean, non 2006an industrian okupatutako langileen %96,9a osatzen zuen.

•

Langabetu kopuruari dagokionez, testuinguru orokorrarekin bat eginez, nabarmen egin du
gora azken urteetan. Modu honetan, Astigarragan 2008tik hona %25ean gehitu da
langabetu kopurua industrian.

•

Langabeziak gora egin duen heinean, kontratu kopuruak behera egin du; esaterako 2009
urtean 2008an baino 25 kontratu gutxiago sinatu ziren industria arloan. Azken urteetan,
ostera, apur bat hazi egin da; 2009tik 2011ra hiru kontratu gehiago. Kontratu kopuruaren
areagotze hau ordea engainagarria izan daiteke, honek ez baitu beti esan nahi
kontratatutako pertsona kopurua areagotu denik bakoitzari kontratu gehiago egin
zaizkiola baizik (errotazio handiagoa).

•

Industria arloarekin erlazionaturiko BEG-ak gora egin du azken urteetan, 2008an sektore
honek %33,5ko ekarpena egin zuen, Gipuzkoako mailaren parekoa (%32,03).

•

Eraikuntza sektorean ere, establezimendu kopuruak behera egin zuen 2008-2011 aldian,
%6,8 hain zuzen ere.
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•

Sektore honetan okupatutako biztanleria, 268 langilekoa zen 2006 urtean. Hala ere,
higiezinen sektorearen krisiagatik, sektore honek zuen pisua jaitsi egin zen 2006tik
2010era ia ehuneko 2 puntutan. Langabetu kopurua ere, bikoiztu baino gehiago egin da;
2008an zeuden 9 langabetutik, 2011 urtean 20 langabetura igo zen. Kontratazioari
erreparatuz, joera orokorrari jarraiki eta industrian gertatutakoaren antzera, baina
intentsitate handiagoz, kontratu kopurua murriztu egin da (2008tik -2009ra ia %60a
jaitsiz).

•

Eraikuntza sektoreak BEG-an pisu garrantzitsua zuen 2008 urtean Astigarragan
(%16,26koa), Gipuzkoan zuenarekin konparatuta askoz handiagoa (%7,61koa).

a

ZERBITZUAK
Sektorearen egitura
•

Orain arte aztertutako zifrek azaltzen duten bezala, enpresen jarduerari dagokionez,
hirugarren sektorea da nagusi Astigarragan. Sektore hau zehaztasun handiagoz aztertzen
badugu, Merkataritza, garraioa eta ostalaritzari dagokion azpi-sektorea nagusitzen dela
ikus dezakegu, establezimendu guztien %38,6arekin. Jarduera profesionalek jarraitzen
diote establezimenduen %10,4arekin, eta gainerakoak ehuneko 1-2 arteko
portzentajeetan mantentzen dira.

ENPRESA JARDUERAREN BANAKETA 2011
Industria eta energia

2,1
Eraikuntza

5,3
10,4

2,4

21,6

Merkataritza, garrio eta
ostalaritza
Informazioa eta komunikabideak

1,6
1

Finantzak eta seguruak
Higiezinen enpresa

17
Jarduera profezionalak

38,6

Administrazio
publikoa,hezkuntza eta osasuna
Bestelak zerbitzuak

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen bilakaera

Ekonomiaren bizitasuna eta errendimendua (Jarduera mailaren bilakaera)
•

Azpi-sektore hauek azken urteetan izan duten bilakaerari erreparatuz, krisiak eragin
handiena izan duen azpi-sektorea Informazioa eta Komunikabideekin erlazionatutakoa
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izan dela esan dezakegu, zeinak establezimenduen %43,75 galdu duen 2008-2011 aldian
(7 establezimendu guztira).
•

Hainbat kasutan ordea, egungo egoera ekonomikoaren ondorioz espero litezkeenaren
aurkako joerak ere sumatzen dira azpi-sektore batzuetan; hala nola Finantzak eta
Aseguruak (+%27,3rekin); Administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna (+%18,75rekin)
eta Higiezinen enpresak (+%16,67rekin), zeinetan enpresa kopuruak gora egin duen
2008-2011 aldian.

•

Bilakaera negatibo hau Gipuzkoan izandakoarekin alderatuz beranduago iritsi da, eta
beraz, eragin txikiagoa izan du oraindik Astigarragan.

ASTIGARRAGA

Merkataritza, garraio eta ostalaritza
Informazioa eta komunikabideak
Finantzak eta aseguruak
Higiezinen enpresa
Jarduera profesionalak
Administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna
Bestelako zerbitzuak
GUZTIRA

2008

2009

2010

2011

∆%
2008-2011

347
16
11
18
94
16
48
550

361
17
13
20
95
15
48
569

361
16
14
22
98
17
47
575

341
9
14
21
92
19
47
543

-1,72
-43,75
27,27
16,67
-2,13
18,75
-2,08
-1,27

GIPUZKOA
∆%
2008-2011
-10,4
-6,2
-2,6
-10,4
-6,4
4,3
-11,4
-8,0

Merkataritza, Ostalaritza eta Turismoa
•

Udalerrian duten pisu espezifikoa eta garrantzia kontuan hartuta, jarraian merkataritza,
ostalaritza eta turismo arloaren azterketa egingo da.

•

Astigarragako merkataritza sektoreko eskaintza hiru arlo ezberdinetan kontzentratzen
da nagusiki: janari edari eta tabakoa (%28,1); Etxeko ekipamendua (%24,6) eta
ekipamendu pertsonala (%15,8).

•

Merkataritza dentsitatea azken urteetan apurka-apurka murriztuz joan da (2008an
‰12,57tik, 2011an ‰11,62ra), eta gipuzkoako mailaren azpitik kokatzen da (‰13,42).

MERKATARITZAKO ESTABLEZIMENDUAK JARDUERA MOTAREN
ARABERA 2011

17,5

Janariak, edaria tabakoa

1,8

28,1

Ekipamendu pertsonala
Teknologia eta komunikazioak

7

Etxeko ekipamenduak
Aisialdia eta kultura

15,8

24,6

Farmazia eta drogeria

5,3

Bestelako merkataritza

Iturria: Eustat
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•

Astigarragako ostalaritza eta turismo arloak ere garrantzi berezia hartzen dute
udalerrian (sagardoa eta sagardotegien inguruko eskaintzak bultzatuta). Sektore
honetan diharduten establezimenduak nahiko egonkor mantendu dira azken urte
hontara arte, mila biztanleko 9 establezimendu inguruan. 2011 urtean ordea, behera
egin du ratio honek, mila biztanleko 7,89an kokatuz. Hala ere, Gipuzkoako batez
bestekoaren gainetik kokatzen da (‰6,36).

OSTALARITZA ESTABLEZIMENDUAK ETA JATETXEAK
(‰ BIZTANLEKO)
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•

Jarduera motari dagokionez:
-

Jatetxe eta tabernak dira nagusi arlo honetako establezimenduen %90a osatzen
dutelarik: 21 jatetxe dira guztira, horien artean 15 sagardotegi, eta 13 taberna
(galera handiena taberna kopuruan izan da (4 gutxiago 2008arekin alderatuz)

-

Ostatu aldetik dago hutsunerik nabarmenena, ez Astigarragan soilik baita
eskualde mailan ere oro har (!). Astigarragan mota honetako 3 establezimendu
baino ez dago. Honek mila biztanleko 10 ostatu plaza inguruan kokatzen du
ratioa, Gipuzkoako batez bestekoaren oso azpitik (mila biztanleko ia 25 plaza).

TURISMO ARLOKO OSTATU PLAZAK (‰ BIZTANLEKO )
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•

Aipaturikoez gain, turismo baliabiderik garrantzitsuenetarikoak, natur ingurunea eta
ibilbideak alde batera utzita, Santiago Mendi Natur Eskola eta Astigarragako Sagardo
Etxea (Sagardoaren Museoa) dira. Bi baliabide hauek gainera jarduera ezberdinak
antolatzen dituzte herriko turismo arloa bultzatzeko.
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•

Astigarragako herriak berak turismo sail propiorik ez duenez, eskualde mailako lana
burutzen da batez ere, Behemendi landa garapenerako elkarteak kudeatzen duena.
Hasiberria da ordea lan honetan eta bide luzea dago oraindik egiteko.

Herritarren parte hartze bileran egindako ekarpenak
•

Merkataritza dinamizatu beharko litzatekeela ikusten da, bizilagunak udalerrian bertan
gelditu ahal izateko eta beste garai bateko kale-bizitza berreskuratzeko. Bestalde,
transizio-egoera batean gaudela aipatzen da. Zentzu honetan, pertsonen arteko erlaziomoduak ere pixkanaka-pixkanaka aldatuz joango direla komentatzen da. Gaur egun
kontsumoaren inguruan biltzeko daukagun ohiturak beste modu baterantz biratuko duela
uste da, horretarako aukera ezberdinak landu beharko direlarik.

•

Honekin lotuta, ekonomia alternatiboen inguruan hitz egiten da, esperientzia interesgarri
ezberdinak aipatuz (denbora bankuak, truekea,…).
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a

AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

1. UDALERRIKO BALIABIDE NATURAL, BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA BABESTU

•

1.1. Santiagomendi ingurua hezkuntza eta turismo aprobetxamendurako bultzatu, ingurugiro
exijentzia handiak errespetatuz eta ingurugiro hezkuntza lagunduz

•

1.6. Jarduera agropekuarioen jasangarritasun irizpideak sartu

•

8. JASANGARRITASUN IRIZPIDEAREKIN GARAPEN SOZIALA ETA EKONOMIKOA BULTZATU.

•

8.2. Biztanleria lan-munduan sartzea bultzatzea eta hobetzea

•

8.4. Turismoa bultzatzeko programak

•

9. HIRI ESPAZIOAREN KALITATEA BERRESKURATU.

•

9.2. Ondare historiko arkitektonikoa mantendu.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

1.6.1. Nekazaritza jarduera tradizionala, ekosistema mantentzeko beharrezko elementu gisa, eta
bere desagerpena eragotzi beharrekoa

•

1.6.2. Astigarragan dauden jarduera ekonomiko agropekuario kopurua eguneratu

•

8.2.2. Emakumezkoen enplegua bultzatuko duten programak garatzea

•

8.4.1. Turismo baliabideak gizarteratu eta bultzatu

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Abereak eduki eta babesteko udal ordenantza (2002-05-10)

•

Terrazak jartzeko udal ordenantza eta tasak

EAE mailan
•

7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Merkataritza Jardueraren Legearen bigarren aldaketarena.

•

16/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Turismoa Antolatzeko Legea aldatzekoa.

•

Martxoaren 16ko 6/1994 Legea, Turismoaren antolaketari buruzkoa

•

AGINDUA, 2010eko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, familia
eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan aurreikusitako
laguntzen zenbatekoak eta eskaerak egiteko eskabide normalizatuak onartzen dituena.

•

AGINDUA, 2009ko abenduaren 10ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, langile
autonomoentzako ezohiko laguntzak iragartzen dituena

•

AGINDUA, 2009ko azaroaren 25ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskal
Autonomia Erkidegoan langabezian dauden eta/edo diru-sarrerak bermatzeko errenta
jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko ezohiko laguntzak iragartzen dituena.

•

Merkataritza ekipamenduetako Lurraldeko Sektore Plana
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•

Landa-Garapen Jasangarriaren Plana EAE 2007-2013

•

Euskal Autonomi Erkidegoaren Laneko Segurtasun eta Osasun Estrategia 2007-2010

•

Euskal Autonomi Erkidegoaren Enplegu Plana 2007-2010

•

Euskal Turismoaren Lehiakortasun Plana 2006-2009

•

Enpresa Lehiakortasun eta Gizarte Berrikuntza Plana 2006-2009

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Nekazal jarduera ingurune naturala babestu eta balioan jartzen lagun dezakeen elementu bezala
suspertu eta lagundu (ondorengotza sustatu)

•

Sektore ezberdinen elkarlana bultzatu, Astigarragan eta eskualdean aisialdia eta turismoarekin
lotutako eskaintza integral bat eratzeko (establezimendu eta baliabide turistikoak, merkataritza
arloa, sagardo ekoizle eta sagardotegiak, nekazal mundua…)

•

Udaletik turismo berdearekin lotutako azpiegitura eta zerbitzuen aldeko apustua egin: nekazal
turismoak, bidegorriak, ibilbideak, ingurunea, ondare arkitektonikoa, bisita gidatuak…

•

Santiago Mendi Natur Eskolak eta Sagardo Etxeak turismo arloan burutzen duten jarduna babestu
eta areagotzen ahalegindu

•

Behemendiren bidez turismo arloan sustatzen diren ekintza ezberdinetan aktiboki parte hartu

•

Ekintzailetza sustatu eta lagundu eskualde mailan dagoen turismo arloko ostatuen hutsunea
estaltzera bideratuta

•

Astigarragako enpresetan, eta batez ere industria arlokoetan, ingurumena kudeatzeko sistemen
ezartze-maila areagotzeko neurriak bultzatu (sentsibilizazioa, informazioa…)

•

Ekonomia alternatiboen aukera desberdinak aztertu eta bideragarriak ikusten direnak garatu
(denbora bankuan, truekea…). (PH)

Ikus lan merkatua arloan egindako proposamenak ere
Udalaz gaindiko eskumena
•
•

Eskualdeko Enplegu Plana garatu eta garapen ekonomikoarekin lotuta bertan jasotzen diren lan
ildoak jarraituz ekintza ezberdinak burutu
Enpresen arteko lankidetza eta sareak sortzea bultzatu merkatuan lehiakorrago izateko bide
bezala
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LAN-MERKATUA
•

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Aalborgeko konpromisoak:

a

BIZTANLERIA AKTIBOA
•
•

•

Astigarragako biztanleriaren jarduera tasa %53,6koa izan zen 2010 urtean, Gipuzkoako
eta EAE-ko tasak baino altuagoa (%47,94 eta %47,74 hurrenez hurren).
Jarduera tasa hau, generoaren arabera banatzen badugu, aipatzekoa da gizonezkoen
artean jarduerak pixkanaka beherantz egin duen heinean, emakumezkoen artean
zertxobait igo dela. Joera honek krisiarekin lotura zuzena izan dezake, emakume asko
izan baita krisiagatik, orain aktiboki lan bila hasi dena.
Hala ere, gaur egun emakumezkoen jarduera tasa gizonezkoena baino baxuago
mantentzen da (emakumezkoak %49,13, gizonezkoak %57,71).
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LANEAN ARI DEN BIZTANLERIA
•

Astigarragako okupazio koefizientea1, Gipuzkoako koefizientearekin alderatuz
nabarmen altuagoa zen 2006 urtean (ia ehuneko 7 puntu altuagoa).

•

Bere bilakaerari erreparatzen badiogu, 2001 eta 2006 urteen artean ia egonkor
mantendu zen koefiziente hau, %72-73 artean. Datu hauek krisia hasi aurretikoak dira
ordea, eta aurrerago langabezia mailaren bilakaera aztertzean ikusi ahal izango den
bezala, 2008 urteaz geroztik langabezia tasak nabarmen egiten du gora eta beraz
ondoriozta daiteke okupazio koefizientea urte horretatik aurrera nabarmen jaitsiko
zela. Hala ere Gipuzkoako mailaren gainetik mantentzen da aldi osoan zehar.

a

1

16 eta 64 urte bitarteko biztanleria osoaren artean lanean ari den biztanleriaren portzentajea. Ez nahastu Okupazio
tasarekin, hau da, biztanleria aktiboaren artean lanean ari den biztanleriaren portzentajearekin.
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•

Gazteen okupazio koefizienteari dagokionez ere antzeko joera sumatzen da, %39,01koa
izan zen 2006 urtean Astigarragan, 2001 urtean baino ia ehuneko bi puntu altuagoa, eta
Gipuzkoako koefizientea baino 8 puntu altuagoa.

16-24 URTE ARTEKO GAZTEEN OKUPAZIO KOEFIZIENTEA
(%) ASTIGARRAGAN ETA GIPUZKOA MAILAN
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•

Sexuaren arabera, emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak sakonak dira,
denboran zehar sexuen arteko aldea txikiagotuz joan den arren. Era honetan 2001
urtean gizonezko eta emakumezkoen okupazio koefizienteen artean 23,75 puntuko
aldea zegoen, 2006an berriz 21,79 puntura jaitsi zen.

•

Krisiak izan duen eraginari dagokionez, badirudi bi talde hauen arteko diferentziak
murrizteko joera hau mantendu egin dela, aurrerago ikusi ahal izango den bezala krisia
dela eta, langabeziak gehiago egin du gora azken urteetan gizonezkoen artean
emakumezkoen artean baino.

•

Jarduera sektorearen arabera, eta Astigarragako ekonomian zerbitzuek duten garrantzia
ikusita, ulertzekoa da 2010 urtean ia hamar biztanletik zazpi, zerbitzu sektorean izatea
lanean, industria arloan %16,2 eta eraikuntzan %10,2. Lehen sektorean berriz ez zen
okupatutako biztanleen %1,41a baino jasotzen.
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LANEAN ARI DEN 16 URTETIK GORAKO BIZTANLERIAREN
BANAKETA JARDUERAREN ARABERA (2010)
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a

LANGABEZIA ETA BERE BILAKAERA
•

Astigarragan 2012 urtean 286 langabetu daude erregistratuta guztira, 2011 urtean
baino 56 gehiago (%24,3ko hazkundea) eta 2008an krisia hasi zenean baino 154 gehiago
(%116,7ko hazkundea).

•

Astigarragako langabezia tasa aztertzen bada, erraz antzematen da lehen ikusitako
joera hori. Krisi ekonomikoa hasi aurretik, langabezia tasa %5,4 inguruan zegoen, 2008az
geroztik ordea nabarmen egiten du gora, gaur egun %9,8an kokatuz (2008an baino
ehuneko 4,4 puntu gehiago).

•

Nahiz eta hazkundea nabarmena izan, Gipuzkoarekin konparatuta, langabezia maila
oraindik ere azpitik mantentzen da 2008-2012 aldi osoan zehar, azkeneko urteetan bi
tasen arteko diferentzia areagotuz gainera; 2008an ehuneko 1,2 puntuko diferentzia
zegoen eta 2012an ehuneko 2,6koa.
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•

Sexuaren arabera, gaur egun erregistraturik dauden langabetuen ia %52a emakumezkoak
dira. Talde honen bilakaera aztertzen badugu, euren proportzioa ikusita, krisiaren
hasieran zuten pisua baino txikiagoa dute orain, 2008an langabetu guztien ia %70a
emakumeak baitziren.

•

Beraz, esan daiteke, krisiaren eragina bereziki bortitza izan dela gizonezkoen
taldean, azken lau urtetan hirukoiztu (+%213) egin baita langabezian erregistratuko
gizonezkoen kopurua. Emakumezkoen artean berriz, hazkundea motelagoa izan da
%68ko hazkundearekin.
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•

Gaur egungo Gipuzkoako datuekin alderatzen baditugu, antzeko baliotan kokatzen dira
(%52,7 emakumeentzat eta·%47,3 gizonentzat).

ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK
SEXUAREN ARABERA 2008-2012
80,0

66,7

60,0

48,3

51,7
Gizonezkoak

33,3

40,0

Emakumezkoak
20,0
0,0
2008

2012

SEXUA
Gizonezkoak
Emakumezkoak

2008

2012

%Δ
2008-2012

44
88

138
148

+%213,6
+%68,20

Iturria: Lanbide

•

Adinari dagokionez, langabeziaren gehiengoa 25-45 adin tartean kokatzen da, ia hamar
langabetutik sei baitira. 45 urtetik gorako taldeak ere pisu garrantzitsua du, langabetuen
%31rekin, eta azkenik 25 urte baino gutxiagoko gazteek %10,5 osatzen dute.

•

Talde guzti hauen bilakaeran sakontzen badugu, argi ikusten da gazteenak izan direla
krisiaren eragina gehien nozitu dutenak (!), kopuruari dagokionez talderik txikiena izan
arren %172an hazi baitira azken lau urteetan (2008ko kopurua ia hirukoiztuz –bider 2,7-).
24tik 45 urterako adin taldeak ere hazkunde garrantzitsua jasan du %135koa (bider 2,4).
45 urtetik gorako taldeak hazkundea izan duen arren ez da hain nabarmena izan (%78
ingurukoa).

•

Gipuzkoako datuekin alderatuz, gazteen taldea paretsuan kokatzen da (%11,2 osatzen du
Gipuzkoan), helduen taldeak ostera Astigarragan Gipuzkoan baino pisu txikiagoa du (%31,1
Astigarragan eta %37,6 Gipuzkoan, ehuneko 6,5 puntu gutxiago). Datu hau nahikoa
positiboa da, 45 urtetik gorako taldean lan-merkaturatzea zailagoa izan ohi baita.

ERREGISTRA TUTA KO LA NGA BETUA K A D INA REN ARA BERA
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•

Ikasketa mailaren arabera aztertuz, derrigorrezko hezkuntza edo ikasketa baxuagoak
dituzten langabetuak (ikasketarik ez dutenak, lehen hezkuntza gaindituta dutenak eta
eskola graduatua dutenak) guztien erdia baino gehiago osatzeagatik nabarmentzen dira
(%52,8arekin). Nahiz eta, krisiaren ondorioz talde honetan ere langabetu kopurua igo egin
den, hazkundea beste taldeetan baino baxuagoa izan da (+%91,1) eta azken lau urteetan,
konparatiboki pisua galdu du (%59,8tik %52,8ra).

•

Horrela izanik, krisiak gehiago erasan die ikasketa maila altuagoa duten taldeei (!).
Lanbide Heziketa eta Unibertsitateko Ikasketak dituzten langabetuen proportzioak gora
egin du: lehenengo taldeko langabetu kopurua %22tik %25a izatera pasa da azken lau
urtetan (2008-2012 urteen artean %148an gehitu da langabetu kopurua), eta bigarren
taldekoa %7,6tik %11,2ra pasa da (+%210). Batxilergo ikasketak dituzten langabetuen
taldeak proportzioa mantentzen du nahiz eta 2008tik 2012ra %121ean igo den.

•

Gipuzkoako datuekin konparatuz, nahiko parekatuak daude, non Lanbide Heziketa,
Ikasketa baxuenak eta Goi mailako ikasketak, %21,6, %57,6 eta %11,8ko portzentajeetan
kokatzen diren hurrenez hurren.
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•

Jarduerari dagokionez, zerbitzu sektoreak orokorki udalerriko ekonomian garrantzi handia
duenez, sektore honetako langabetuak dira nagusi Astigarragan %70arekin. Industria eta
Eraikuntzak ere pisu esanguratsua dute langabetu kopuruari dagokionez, zeinetan
langabeziaren %12,2a eta %11,5a biltzen den hurrenez hurren. Nekazaritzako eta Aurrez
lanik izan ez duten langabetuek dute pisurik txikiena udalerrian (%0,7 eta %5,6 hurrenez
hurren).

•

Krisiaren eragina kontuan hartuta, eta sektore guztietan langabetu kopurua (balio
absolutuetan) hazi egin dela ahaztu gabe, udalerriko bi sektore garrantzitsuenak, bai
Industria eta bai Zerbitzuak, erlatiboki pisua galduz joan dira. Gainerako sektoreen
artean, lan esperientziarik gabeko taldeak eta nekazaritzako langabetuek ere beren
proportzioa jaitsi dute 2008 urtetik. Eraikuntzako langabetuen kopurua aldiz ia
hirukoiztu egin da azken lau urtetan (+%175) eta jada langabetuen %11,5 osatzen dute
(%6,9 2008an).
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•

Beste behin, krisiak izan duen eragina ikusita, luzaroan lanik gabe egon diren
langabetuen portzentajea asko hazi da 2005etik 2010era (!). Igoera honek ondorio
kaltegarriak ekar ditzake gizarteko eta ekonomiako egituran (langabezia kroniko
bihurtzeko arriskua zenbait taldetan, prestazio ekonomikoen agortzea, etab.). Luzaroan
erregistraturiko langabetuek 16 eta 64 urte arteko biztanleen %2,38 suposatzen dute
2010ean. Gipuzkoako datuarekin konparatuz (%3,34), Astigarragako egoera hobea da,
nahiz eta igoera nabarmena izan den.
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ERREGISTRATUTAKO LUZAROKO LANGABETUAK (1664 URTE ARTEKO BIZTANLEEN %)
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•

Laburbilduz esan daiteke beraz:
-

Langabetu kopuruari dagokionez, talderik esanguratsu edo ugarienak
emakumezkoenak, 25-45 urte bitartekoenak, derrigorrezko bigarren hezkuntza
edota baxuagoko ikasketak dituztenenak eta zerbitzu sektorekoak direla.

-

Krisiak gehien eragin dien taldeak ordea, hau da, 2008-2012 urteen artean
igoerarik handiena izan dutenak, gizonezkoak, 25 urtetik beherakoak, ikasketa
maila altua dutenak eta eraikuntza sektorekoak izan dira.

KONTRATAZIOA
•

a

2010 urtean, Astigarragan, bai kontratuen kopurua eta bai kontratatutako pertsonen
kopurua ere, Gipuzkoan baino askoz altuagoa izan zen. Era honetan, Astigarragan
746,43 kontratu burutu ziren mila biztanleko eta 188,92 pertsona kontratatu ziren;
Gipuzkoan, ostera, 321,1 kontratu eta 105,6 pertsona kontratatu ziren mila biztanleko.

•

Kontratazio datu hauen bilakaerari dagokionez, 2008an hasitako krisiak, inflexio-puntu
nabarmena suposatu zuen, non beherakada sakona gertatu zen (‰1.061,52 kontratutik
‰754ra pasatuz, hau da, 147 kontratu gutxiago). Hala ere, 2009 tik aurrera beherakada
egonkortu egin zen, eta 2010 urtera arte emandako jeitsiera ez da hain nabarmena izan.

•

Kontratatutako pertsona kopuruan izan den beherakada ere nabarmena izan da, 2008ko
‰335,2 pertsonatik 2010eko 188,92ra pasatuz (145 pertsona inguru gutxiago mila
biztanleko).
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•

Astigarragan kontratu errotazioa Gipuzkoan baino handiagoa izan zen 2010ean, datu
honek adierazten digu, udalerriko pertsona bakoitzak kontratu kopuru handiagoa sinatzen
zuela, bere egonkortasuna murriztuz. Modu honetan, Astigarragan pertsona bakoitzeko ia
4 kontratu sinatzen ziren, Gipuzkoan berriz 3.

•

Indize honek izan duen bilakaera aztertzen badugu, ikus dezakegu krisiarekin izugarri igo
dela 2010 arte (2,54tik 3,95era). Bereziki altua da gainera emakumeen artean eta
Gipuzkoakoek baino kontratu errotazio handiagoa izaten dute Astigarragako emakumeek
(Gipuzkoan 3,41, Astigarraga 5,48). Era honetan argi geratzen da udalerriko
gizonezkoek baino lan egonkortasun txikiagoa dutela emakumezkoek (!).
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•

Kontratu mugagabeen datuak, lehen ikusitako errotazio indizearen datuak berresten
ditu. 2006. urteaz geroztik kontratu mugagabe gutxiago gauzatu ziren, 2009an punturik
baxuena lortu arte, hau da, kontratu guztien %4,52. Hala ere, azken urtean zertxobait
igotzen hasi da.

132

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

URTEAN ERREGISTRATUTAKO KONTRATU
MUGAGABEAK (KONTRATU GUZTIEN %)
12

10,06

10

7,91

8

6,7

5,88

6

5,76
4,52

4
2
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Iturria: Udalmap

•

Kontratu mugagabeen sexuaren araberako banaketak adierazten duen bezala,
oraindik nabarmena gertatzen da kontratu mugagabe gehienak gizonezkoei egiten
zaizkiela (!) (%67 inguru gizonezkoei eta %33 inguru emakumezkoei). Nahiz eta, krisia
hasi aurretik emakumezkoei egindako kontratu mugagabeen kopurua apur bat hazi zen,
2008an beherakada nabarmena izan zuten berriro ere %28,78ra jaitsiz. Azken urteetako
igoerak badirudi berriro ere krisiaren aurreko balioetara garamatzala.

URTEAN ERREGISTRATUTAKO KONTRATU MUGAGABEAK:
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•

Adinaren araberako banaketari erreparatuz, adierazgarria da Astigarragan azken
urteetan, 30 urtez azpikoei buruturiko kontratu mugagabeen pisua hazi egin dela
(2009an %25,62, 2010ean %38,05). 45 urtetik gorakoen kasuan aldiz, kontratu
mugagabeek beherantz egin dute (%17,75etik %11,22ra).
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•

Gaur egungo kontratuen banaketa sektoreka aztertuz, hirugarren sektorea azpimarratu
behar da bizienetarikoa bezala, erregistratutako kontratuen %84,8 sektore honetan
burutzen baitira. Eraikuntza sektoreak ere, pisu garrantzitsua du kontratu guztien
%9,4rekin. Industrian, kontratu guztien %3,3a besterik ez da burutzen eta lehen sektorean
%2,4.

ERREGISTRATUTAKO KONTRATUAK JARDUERA SEKTOREAREN
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LAN MUGIKORTASUNA, BERTAKO LANERATZEA ETA AUTOSUFIZIENTZIA
•

a

Lan mugikortasunari buruzko datu eguneraturik ez dago eskuragarri, dena den, 2001eko
datuen arabera, Astigarragako biztanleriaren %26,6ak baino ez zuen herrian bertan lan
egiten urte hartan. Datu eguneratuak ez badira ere argi ikusten da Astigarragak
biztanleria laneratzeko duen gaitasuna oso mugatua dela. Donostiatik hain gertu egoteak
eragin dezake, neurri batean, herritar askok Astigarragatik kanpo lan egitea.

a

ENPLEGU ETA PRESTAKUNTZA POLITIKAK
•

Astigarragako udalak ez du garapen ekonomiko eta enplegu sail propiorik, hori dela eta
eskualde mailan egiten dute lan arlo honetan.

•

Une honetan Donostialdea mendebaldeko (Buruntzaldea) beste bost udalerriekin batera,
Eskualdeko Enplegu Plana burutzen ari dira.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

8.JASANGARRITASUN IRIZPIDEAREKIN GARAPEN SOZIALA ETA EKONOMIKOA BULTZATU.

•

8.2. Biztanleria lan-munduan sartzea bultzatzea eta hobetzea

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

8.2.2. Emakumezkoen enplegua bultzatuko duten programak garatzea

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

AGINDUA, 2010eko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, familia
eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan aurreikusitako
laguntzen zenbatekoak eta eskaerak egiteko eskabide normalizatuak onartzen dituena.

•

AGINDUA, 2009ko abenduaren 10ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, langile
autonomoentzako ezohiko laguntzak iragartzen dituena.

•

AGINDUA, 2009ko azaroaren 25ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskal
Autonomia Erkidegoan langabezian dauden eta/edo diru-sarrerak bermatzeko errenta
jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko ezohiko laguntzak iragartzen dituena.

•

Euskal Autonomi Erkidegoko Lan-Segurtasuna eta Osasunerako Plan Estrategikoa 2007-2010

•

Enplegurako Euskal Estrategia 2011-2014

•

2012ko Enplegu plan operatiboa

•

Euskal Autonomi Erkidegoko Enplegu Plana 2007-2010

•

Eskualdeko Enplegu Plana (garatzen)

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Udalak ez du garapen ekonomiko eta enplegu sailik, beraz arlo hau esku alde mailan lantzea
proposatzen da

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eskualdeko Enplegu Plana garatu eta bertan jasotako lan ildoak jarraituz ekintza ezberdinak
burutu

•

Aurrez lan esperientziarik ez duten talde (lan merkatuan sartu berri diren emakumezkoak,
krisiak eraginda lan bila hasi berri direnak…) eta gazteekin lan egin (praktikak etab. bilatuz)
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•

Krisiak gehien eragiten dien sektoreetako langabetuak (Eraikuntza sektoreko langileak esate
baterako) lan merkatuan irteera gehien izan ditzaketen sektore edota jardueretara bideratu
(langileen birkualifikazioa)

•

Ikasketa maila altua duten langabetuei arreta berezia eskaini, herriko edota eskualdeko
enpresen eta langabetu hauen artean bitartekari lana eginez

•

Emakumezkoen artean lan prekarietatea eta ezegonkortasuna murrizten saiatzeko ekintzak
burutu

•

Enplegu berrien sorrera sustatu sortzen ari diren sektore (emergente) ezberdinetara
bideratua: energia berriztagarriak, hirugarren adinari laguntza…

•

Enplegu berdeen sorrera sustatu eta lagundu
Ikus lan merkatua arloan egindako proposamenak ere
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ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
•

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Aalborgeko konpromisoak:

EKITATEA ETA GIZARTE ZERBITZUAK

a

Gizarte arazoak
•

MENPEKOTASUNA: 65 urtetik gorako biztanleriak eta batez ere 75 urtetik gorakoak
Astigarragan pisu txikiagoa du konparatiboki. Zahartze indizea (65 urtetik gorako
biztanleria), Astigarragan Gipuzkoan baino ehuneko 7,7 puntu baxuagoa da eta gainzahartze indizea ia erdira bihurtzen da (%5,5 Astigarragan eta %10,04 Gipuzkoan).
Astigarragak arlo honetan duen egoera, beraz, oso positiboa da.
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•

IMMIGRAZIOA: 2011 urtean 253 pertsona atzerritar zeuden erroldatuta Astigarragan.
Biztanleria osoari dagokionez, %5,25 osatzen dute. Ez da berez, zifra oso altua,
kontutan hartzen badugu EAEko eta Gipuzkoako batez bestekoak %6,64 eta %6,22
direla hurrenez hurren.

•

2007 eta 2011 urteen artean Astigarragako atzerritar biztanleria %30ean hazi da, 59 kasu
berrirekin, nahiz eta krisi ekonomikoak oraindik ere gogor erasaten duen eta beste
zenbait zonaldetan hain zuzen ere hau izan den atzerritarren etorrera geldotu duen
faktore nagusia (!).
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ASTIGARRAGAN ATZERRITAR BIZTANLERIAREN BILAKAERA
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•

Astigarragan dagoen atzerritar biztanleriaren erdia baino zertxobait gehiago Europar
Batasunetik kanpokoa da.

BIZTANLERIA ATZERRITARRAREN JATORRIA 2011

EB 27etik kanpoko
atzerritarrak

48,43
52,57

EB27ko atzerritarrak

Iturria: INE

•

ERROLDATU GABEKO IMMIGRAZIOA. Hau da udalerriak egun duen arazo nagusienetako
bat, eta gainera estatistiken ikuspuntutik baloratzen zaila dena, ez baita estatistiketan
erregistratuta agertzen. Astigarragan atzerritarren asentamendu bat dagoela egiaztatu
da, gehienak Errumaniar jatorrikoak, eta haiekin batera adin txikiko haurrak ere bizi dira.
Atzerritar talde hau Astigarragako inguruetan bizi da, beraiek eraiki edota egokitutako
kanpalekuetan (34 txabola guztira). “Txabolismo” fenomeno honek ondorio oso
negatiboak eragin ditzake (!):
o

Lehenik, kondizio hauetan zehazki zenbat pertsona bizi diren jakitea zaila
bihurtzen da, mugikortasun handia izaten baita. Hala ere zifra nahiko altua
da, gizarte zerbitzuetatik adierazi dutenez 100 lagun inguru izan daitezke eta
haiekin 26 bat adin txikiko bizi dira.

o

Talde hauen bizi kondizioak oso kaxkarrak izan ohi dira.

o

Talde honek egunaren zatirik handiena Donostian igarotzen du, mantenu
ekonomikoa lortzeko bertara jotzen baitute nagusiki. Iluntzean kanpalekura
itzultzen dira. Beraz, hiriburuarekiko gertutasuna da kokalekua Astigarragan
mantentzeko arrazoi nagusia.
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Arazo larri eta konplexua da eta beraz, administrazio desberdinen arteko elkarlanaren
bidez lehenbailehen ekin behar zaio. Zentzu honetan, esan beharra dago Gipuzkoako Foru
Aldundia eta Eusko Jaurlaritzak Astigarragako udalarekin elkarlanean talde hau
gizarteratzen laguntzeko bost urteko iraupena duen Plan bat jarri duela martxan.
•

POBREZIA MAILA: Astigarragako biztanleriaren errenta pertsonalaren batez besteko maila
nahiko altua da eta 2009an 16.893€taraino iritsi arte haziz joan da. Gipuzkoak bere
osotasunean duen batez besteko zifraren azpitik kokatzen den arre (17.432€), EAEko
batez bestekoaren gainetik aurkitzen da (16.808€). 2003 eta 2009 urteen artean bilakaera
oso positiboa izan da (%51ko hazkundea).
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•

Krisi ekonomikoak azken urteotan Astigarragako biztanleriari gogor eragin dio. 2005 eta
2010 urteen artean Oinarrizko Errenta (egun Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta) jasotzen
duten familien portzentajea nabarmen igo da. 2005 urtean Astigarragako bizikidetza
unitate guztien artean %1,7ak baino ez zituen mota honetako laguntzak jasotzen, 2010
urtean aldiz, portzentaje hau %4,3raino igo da. Gorakada hau 2008 urteaz geroztik hasten
da biziagotzen, krisiaren hasierarekin batera hain zuzen ere (!).
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•

Gizarte Larrialdietako Laguntzari dagokionez, kasua berezia da, 2003-2006 urteen artean
etengabeko igoera izan ostean, familien %2 inguru iritsi zen Astigarragan laguntza hauek
jasotzera; araudiaren aldaketa dela medio ordea, laguntza hau jasotzen duten familien
kopurua murriztu egin da eta 2010 urtean Astigarragako bizikidetza unitate guztien artean
%0,8ak baino ez du mota honetako laguntzarik jasotzen. Gizarte Larrialdietako Laguntzen
onuradun asko Lanbidek kudeatzen duen “Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria”
jasotzera pasa da.
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•

Arlo honetan beraz, krisia dela eta gizarte zerbitzuen eskaera eta honekin batera lan
karga nabarmen handitu da:
- Diru-laguntzen eskaria eta kudeaketa, esan bezala, handitu egin da
- Elikagaien bankuan eskaerak %40 inguruan igo dira
- Etxebizitza sozialen gabezia nabarmena da herrian eta krisiaren etorrerarekin
arazoa larritu egin da (!).

a

Gizarte zerbitzu eta ekipamenduak
•

Astigarragako gizarte zerbitzuen ekipamendua gutxi gorabehera egonkor mantendu da
azken urteotan, 2010-2011 urtean izan delarik aldaketa aipagarri bakarra. Era honetan,
2010ean 4 zentro edo baliabide izatetik 2011an 7 izatera igaro da.
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Gizarte zerbitzuekin lotutako herriko baliabideak:
•

•

Astigarragako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak: Harrera, orientazio eta balorazio
zerbitzuak eskaintzen dizkio gizarte zerbitzuen erabiltzaile potentzialari eta gizarte
baliabide eta laguntza gehienak kudeatzen ditu.
Astigarragako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuez gain beste hainbat erakunde ere bada
herrian, hauen artean daude:
- Galtzaur Jubilatu Elkartea; Jesús Nazareno Cristo Rey babes-etxe/eskola
Fundazioa eta Sorabila Elkartea.
- Erakunde hauek eskaintzen dituzten zentro eta zerbitzuak: Kale-heziketa
Zerbitzua; Osasun eta Drogen Prebentziorako Batzordea; Astigarragako etxez
etxeko arreta zerbitzua; Jubilatuen Egoitza; menpekotasuna duten adinekoentzat
Eguneko Zentroa; Astigarragako Babestutako Etxebizitzak eta Astigarragako
adinekoentzat Babestutako Etxebizitzak.
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ASTIGARRAGAN GIZARTE ZERBITZUETAKO BALIABIDEAK
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Iturria: Eusko Jaurlaritza, Enplegu eta Gizarte Gaiak

•

Osasun eta Drogen Prebentziorako Batzordea biztanleria osoari zuzenduta dago, eta
bere helburua ohitura eta jarrera osasuntsuak erakustea eta drogen kontsumoak ekar
ditzakeen arazoez ohartaraztea da.

•

Astigarragak eskaintzen dituen adinekoentzako zerbitzuen inguruan ondokoa azpimarra
daiteke:
-

Martxan jarri berria da Astigarragako adinekoentzat Eguneko Zentroa. Zerbitzu
honek oraingoz herrian sortzen diren beharrei behar bezala erantzuten die.

-

Egoera kaxkarragoa da egoitzei dagokienez. Foru Aldundiak kudeatzen duen
adinekoentzako egoitzarik ez dago Astigarragan eta adinekoentzako etxebizitza
babestuetan dauden plazak nahikoa mugatuak dira, ‰28,32 (65 urte edo
gehiagoko 1.000 biztanleko). Azken hamar urteetan gainera estaldura zertxobait
jaitsi egin da eta Gipuzkoak duena baino askoz baxuagoa da egun (‰28,32
Astigarragan eta ‰43,08 Gipuzkoan).
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-

Kezkagarriagoa den datua da, 2008 eta 2010 urteen artean egoitza hauetako
plazen okupazio maila gutxitu egin dela, %100etik erdira pasatuz. Esan bezala
Foru Aldundiak kudeatzen duen adinekoentzako egoitzarik ez dago Astigarragan
eta adineko herritar asko beste herri batzuetako zentroetara bideratzen ditu
Aldundiak (!).
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EGOITZEN OKUPAZIO MAILA
(ADINEKO ETA GAITASUN MURRIZTUKO PERTSONAK) (%)
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a

Udalaren gastu ekonomikoa gizarte zerbitzuetan
•

Astigarragako Udalaren aurrekontuetako gastu arruntetik gizarte zerbitzuetara
bideraturiko partidak gora behera batzuk izan zituen 2000ko hamarkadako lehen
urteetan. 2005ean urteko gastua pertsona bakoitzeko 39,7 eurokoa izan zen, eta
Gipuzkoak erregistratzen zuen batez bestekoa baino 17,79 euro gutxiagokoa zen. Horretaz
gain, Astigarragan Gizarte Zerbitzuetako gastu orokorra (ez udaletik datorrena soilik)
biztanle bakoitzeko 259,92 eurokoa izan zen, eta berriz ere Gipuzkoako zifraren azpitik
aurkitzen da (350,09 euro).

ASTIGARRAGAN GIZARTE ZERBITZUETAN UDALAREN
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•

Azken urteotan oro har, nahiz eta krisiaren eragina Astigarragan ere nabarmena izan den,
gizarte arlora bideraturiko aurrekontuak mantendu egin dira eta diru-laguntza lerro
berriak ere jarri dira martxan.

a

Gizarte politika zehatzak
•

Bertako administraziotik bultzatzen diren gizarte programak ondorengoak dira:
-

Larrialdi egoeretan laguntza oro har, tratu txarrak, abusuak…

-

Berdintasunari dagokionez, 5 urteko Plan bat dute martxan. Plan honen bidez hainbat
ekimen sustatu dira; prestakuntza, emakumeen indarkeriaren aurkako eguna, tratu
txarren kasuei erantzuteko protokoloa…. Plan hau agortzear dago ordea (!).

-

Bizikidetzarako zerbitzu alternatiboak (babestutako etxebizitzak, adinekoentzat
egoitzak, familietan babesa)

142

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

-

Familiari laguntza zerbitzuak (etxebizitzetan laguntza, eguneko zentroak). Famili
esku hartze Programaren bidez, eta eskolarekin koordinatuta, adin txikikoen arazoei
aurre egiteko hainbat ekimen ere jarri dira martxan. Zentzu honetan, azken urteetan
eskola eta udaleko gizarte zerbitzuen arteko elkarlana eta koordinazioa asko hobetu
da eta geroz eta kasu gehiago aztertzen dira.

-

Osasun eta prebentzio arloan: drogamenpekotasunerako prebentzio eta tratamendu
programa. Orain arte Plan bat zuten martxan, baina hau agortu egin da eta egun
Batzorde bat jarri dute martxan, non eskolak, kale hezitzaileek eta Udalak berak
parte hartzen duten. Batzorde honek koordinazio bilerak egiten ditu eta datozen
urteetarako ekimenak bertan erabaki eta landuko dira (tabako eta alkohol
kontsumoa, sare sozialak…)

-

Gizarte-laguntza zerbitzuak. Bertatik kudeatzen dira arlo ezberdinetara bideraturiko
diru-laguntzak (tramitazioa); dependentzia edo menpekotasuna, Diru-sarrerak
Bermatzeko Errenta, etxebizitzaren ordainketarako laguntza…

-

Kooperazioa; garapen bidean dauden herrialdeetan boluntariotza eta kooperazioa.

•

Udaleko gizarte politikak orientatzeko diagnosi eguneratu eta landutako Ekintza Plan
gutxi dago egun indarrean. Berriki, berdintasun eremutik, emakumearen egoeraren
diagnosi bat egitea bultzatu da genero desberdintasun ikuspuntutik.

•

Udaletxetik orain artean ez da klausula sozialen aplikaziorik bultzatu (!).

•

Udaletxe txikia izaki, arlo askotan ez dago dagozkion gaiak kudeatzen dituen sail berezirik
(garapen ekonomikoa eta enplegua esaterako), eta beraz, gizarte zerbitzuek zuzenean
udalaz gaindiko erakundeekin koordinatu behar izaten dituzte ekimen eta interbentzio
asko (Lanbide, Osakidetza eta atxikitako zentroak, etab.).

•

Eskualde mailan, Gizarte Zerbitzuen mahaia eratu zen eta hilero biltzen da herri
bakoitzean burutzen ari diren ekimen eta jardueren berri emateko. Oraindik ordea
elkarlana mugatua da, oso gutxi dira elkarlanean burutzen diren ekimenak (!).

OSASUNA ETA OSASUN ZERBITZUAK
Osasun ekipamendu eta hornikuntza
•

Osasun zerbitzuei dagokienez, Astigarragako baliabide nagusiak, osasun zentro bat eta
farmazia bat dira.

•

Hiriburutik hain gertu egoteak Astigarragak izan ditzakeen gabeziak konpentsatzen
laguntzen du, hirietan osasun zerbitzu aukera handiak izaten baitira. Dena den, eta
gainerakoan zerbitzuak nahikoa ondo baloratzen diren arren, gizarte zerbitzuetatik
adierazi denez, herritarren artean ginekologia zerbitzua indartzeko eskaera egiten da (!).

a

BERDINTASUNA
Gizon eta emakumeen arteko berdintasun egoera
•

a

Oinarrizko jarraipen adierazle batzuk alderatuz, oraindik desberdintasun handiak
antzematen dira emakumeen eta gizonezkoen artean:
o Jarduera tasa emakumezkoen artean txikiagoa da
o Hala ere langabezia tasa gizonezkoena baino altuagoa dute
o Ondorioz, Gizarte Segurantzan afiliazioa gizonezkoena baino ia 10 puntu
baxuagoa da
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o
o
o

Emakumezkoek duten kontratu errotazioa gizonezkoek dutena baino altuagoa
da (ez-egonkortasuna eta lan prekarietate handiagoa)
Errenta pertsonala gizonezkoena baino %44 baxuagoa da.
Bizi itxaropen handiagoa: emakumeen artean gain-zahartze indizea altuagoa
denez menpekotasun maila ere altuagoa da.

Emakumeak

Gizonak

Erregistratutako langabetuak (16 eta 64 urteko guztien
%) 2011

7,93

6,51

Gizarte Segurantza afiliazio tasa (16 urte baino
gehiagokoen %) 2011.

44,30

53,99

Emakumeak

Biztanle
Guztiak

49,13

53,51

3,95

5,48

14.103

25.168

7,01

4,06

Jarduera tasa (%) 2010
Kontratu errotazio indizea (kontratuak/emakumeak
eta kontratuak/pertsonak)
Errenta pertsonala guztira 2009 (€)
Gain-zahartze

indizea:

75

urte

baino

gehiagoko

pertsonak (%) 2010
Iturria: Udalmap

a
☺

Berdintasun kontuetan Udalaren kudeaketa
•

Lehenago aipatu bezala, egun indarrean dagoen Berdintasun Plana amaitzear dago eta
udaletik emakumearen egoera aztertzeko diagnosia martxan jartzea bultzatu da, genero
desberdintasun ikuspuntutik.

BIZIKIDETZA

a

Herritarren segurtasuna
•

2011 urtean delituen indizea 1.000 biztanleko 40,06koa izan zen, horrek 2010eko indizea
kontutan hartzen bada, %25eko beherakada bat eman dela adierazten du. Hala eta guztiz
ere, Gipuzkoak agertzen duena baino askoz ere altuagoa da (‰32,36) (!).
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•
•

2009 urtean, polizia hornikuntza 1.000 biztanleko 1,27 agente ziren, hau da, Gipuzkoak
agertzen duen zifra baino baxuagoa (‰1,43).
Horretaz gainera, 2011 urtean erregistratutako trafiko istripu kopurua udalerrian mila
biztanleko 7,06koa da. Gipuzkoak duen zifra baino baxuagoa da (‰10,09).
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•

Trafiko istripuetan harrapatutako oinezkoen indizearen (10.000 biztanleko) egoera
hobeagoa da. Gipuzkoako batez bestekoa 5,05ekoa bada, Astigarragaren datuak nabarmen
hobeak dira (2,08).
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Gizarte kohesioa eta hiritartasuna
•

a

Atal honekin lotuta, berriz ere aipatu beharra dago erroldatu gabeko atzerritarren legez
kanpoko kanpalekuak dakarren arazoa.
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TELEKOMUNIKAZIOAK ETA IKT-EN IRISGARRITASUNA
Telekomunikazioak, IKT-en irisgarritasuna eta bere erabileraren sustapena
•

a

Teknologia berriak direla eta azken urteotan aldaketa handiak eman dira gizartean eta
aldaketa hauek neurri eta era ezberdinetan eragiten die gizatalde ezberdinei:
-

Sare sozialak haur eta gazteen artean eta honek ekar ditzakeen arazoak

-

Helduek eta adineko pertsonek teknologia berrien aurrean duten jarrera eta
izan ditzaketen zailtasunak

-

…

•

Zentzu honetan, Astigarragako KZ gunea informazioa lortzeko eta teknologia berrietara
iristeko erreferentzia bilakatu da. Zentro honetan, 2002az geroztik zabalik aurkitzen
dena, erabiltzaileen kopurua 547koa da. Udalarekin elkarlanean hainbat ekimen sustatu
dira gainera bertan. Dena den orain arte erabilera nahikoa mugatua izan da (ordutegiak
direla eta batez ere) (!).

•

Udaletik ere herritarren artean teknologia berrien erabilera bultzatu eta errazteko
apustua egin da. Horren isla, Udalak ezarri duen web orria da, ondorengo tramitazio
elektronikoak ahalbidetzen dituena: Estatistika, erregistroak (kexak eta iradokizunak);
euskara eta kultura (kurtsoetan izen ematea; kultura Etxean erreserbak egitea; material
eskaera; aurrekontuak; obrak eta zerbitzuak (obra txikiak erregistratzea); errentak
(egoitza-fiskala
aldatzea,
Ibilgailuen
gaineko
tasarekin
erlazionaturiko
tramitazioak/lapurretak…); idazkaritza (ondasunen agiria, zorrik ez dela egiaztatzen duen
agiria) Diruzaintza-kontabilitatea (fidantza edo abalaren eskaera edo itzulketa) Hirigintza
(sailkatutako jarduera, aurretiko komunikazioa, administrazio baimena) autokonpost
kanpaina (eskaera), hirigintzako kontsultak, pisu berriaren obra, obra handiak,bide
publikoa okupatzea; segregazioa;jarduera baimenaren transmisioa…

EKARPEN OSAGARRIAK
Herritarren parte hartze bileran egindako ekarpenak
•

Azken urteetan Astigarragako hiri antolamendua erabat aldatu da, auzo berriak sortu
direlarik. Honek bere alde onak ditu, izan ere, zenbat eta biztanle gehiago izan, gero eta
zerbitzu gehiago izateko aukera dago. Baina, beste eraginak ere aipatzen dira. Esate
baterako, bizilagunen arteko erlazio modua aldatu egin da, gero eta jende gutxiago
ikusten da kalean eta kohesio-maila nolabait ahuldu egin dela sumatzen da. Bestalde,
hizkuntzen erabilera ere aldatzen doa, kalean euskara gero eta gutxiago entzuten delarik.

•

Adineko pertsonak ere ez dira kaletik ikusten. Beraientzako eremuak ez direla egokitu
aipatzen da. Zentzu honetan, belaunaldi ezberdinen arteko dinamika birsortu beharko
litzateke.

•

Immigrazioari dagokionez, arazo larririk ez dagoela aipatzen da. Bertaratutakoek oso
positiboki baloratzen dute udalak errumanoekin egiten ari den lana. Honi buruz udalak
informazioa zabaldu du. Hala ere, gai honetan, beste askoetan bezala, informazioa
ematea beharrezkoa dela esaten da, honela, arazoak saihestu daitezkeelako.
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a

AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

8. JASANGARRITASUN IKUSPUNTUTIK GARAPEN SOZIALA ETA EKONOMIKOA BULTZATU.

•

8.1. Udalerriko ongizate eta gizarte kohesioa lagundu.

•

8.3. Jarduera administratiboak.

•

9. HIRI-ESPAZIOAREN KALITATEA BERRESKURATU

•

9.3. Hirigunean zonalde zabalen gabezia konpondu.

•

9.5. Etxebizitzaren politika integral bat bultzatu

•

12. UDALERRIAN ARRISKUAREN KUDEAKETA ETA PREBENTZIOA HOBETU

•

12.1. Emergentziazko udal plana gainbegiratu eta eguneratu.

•

14. OSASUNAREN INGURUAN INFORMAZIO ETA IKERKETA JARDUERAK BULTZATU ETA
BIZTANLERIAREN BIZI KALITATEA HOBETZEKO OSASUN ZERBITZUETARA IRISGARRITASUNA
BULTZATU.

•

14.1. Erabiltzaileen eskariak hobekiago erantzuteko, Udalaren eta osasun zerbitzuen arteko
elkarlana bultzatu.

•

15. PARTE HARTZE IREKI BAT SORTU ETA MANTENTZEAREN BIDEZ, DESBERDINTASUNAK ETA
INJUSTIZIA SOZIALAK EZABATU, SISTEMATIKOKI, ASTIGARRAGAKO AGENDA 21 PROZESUA
AURRERA ERAMATEKO.

•

15.1. Ideia desberdinen artean, politikoak, erlijiozkoak edo arrazazkoak, errespetua eta
balorazioa bultzatuko duten programak sortu.

•

15.2. Nazioarteko solidaritatea eta garapenean kooperazio programak bultzatu.

•

15.3. Astigarragako biztanleriaren gizarte kohesioa ahalbidetuko duten programak bultzatu.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

8.3.1. Udala Biztanleriari hurbildu Arreta Bulegoa sortzearen bidez

•

9.5.4. Gizarte Ongizate saileko eskariak kontuan hartu udalerrian beharrezkoa den
etxebizitza soziala definitzeko garaian

•

12.1.1. Emergentziazko Udal Plana hedatu barruan eta kanpoan

•

12.1.2. Aipatutako plana aplikatzeko beharrezkoak diren protokoloak landu

•

14.1.1. Osasun zerbitzuei dagokienez, biztanleriaren eskaerei jarraipen bat egin

•

15.1.1. Astigarraga denen eta denentzako herri bat

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Udal apartamentu babestuen funtzionamendurako udal araudia (2011-5-4)

•

Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzeko udal
ordenantza (2009-04-30)
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EAE mailan
•

3/2009 LEGEA, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko legea
aldatzekoa.

•

18/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa.

•

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

•

13/2008 LEGEA, abenduaren 12koa, Familiei Laguntzekoa.

•

Gizarte Zerbitzu Legea (proiektua)

•

10/2000 LEGEA, abenduaren 27koa. Gizarte Eskubideen Agiriarena.

•

Gizarte Zerbitzuetako Plan Estrategikoak (2010-2014).

•

Erakunde arteko II Gizarteratze Plana 2007-2009

•

EAEko Drogamenpekotasunari buruzko bost urteko V Plana. 2004-2008

•

Gizarte Informazioan Euskadi Plana 2010: la Euskadiko Agenda Digitala

•

Enpresa Lehiakortasun eta Gizarte Berrikuntza Plana 2006-2009

•

EAEko Landa-Garapen Jasangarri Plana 2007-2013

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Astigarragako menpekotasuna duen adineko biztanleria erresidentzian sartu behar denean
ahal den neurrian udalerrian bertan kokatzen den zentro batera eramatea erraztu.

•

Behar handia den kasuetan (kaleratzeak, tratu txarrak, bizitzeko baldintza txarrak,
menpekotasuna…) etxebizitza batera irisgarritasuna, epe baterako bada ere, ahalbidetuko
duen politikarekin jarraitu.

•

Talde ahulenei eta RGI jasotzen duten pertsonei eragiten dien eskualde mailako Enplegu
Plan berrian jasotzen diren esku hartzeak martxan jartzea bultzatu.

•

Biztanleria immigrantea eta bertako biztanleriaren arteko topaketa espazioak martxan
jartzea bultzatzen jarraitu, biztanleria hau integratzen lagunduko duen boluntario lana
sustatuz.

•

Astigarragan legez kanpoko kokapenak eragozteko neurriak hartu, era honetako kokapenen
aurkako Protokolo bat martxan jartzea bultzatuz. Ondoren aurrera eraman daitezkeen esku
hartze batzuk adierazten dira:
- Kanpaleku hauekin bukatzeko eta prozesua kudeatzeko aurrera eraman
beharreko neurriak gainontzeko erakundeekin elkarlanean garatu (5 urterako
Integrazio Plana Foru Aldundiarekin).
- Sentsibilizazioa, laguntza, adin txikikoen eskolatzeko heziketa, garbitasun
neurriak, baliabideetara irisgarritasuna…eta antzeko ekimenak gauzatu.
- Biztanleriari udala burutzen ari den esku hartzeen berri eman, arazo konplexu
hau konpondu eta eramangarriagoa izan dadin, solidaritatea bultzatuz.
- Ahultasun egoeran dauden pertsonak identifikatu (eskolatu gabeko adin
txikikoak).
- Gizarte zerbitzu, osasun zerbitzu eta udaltzaingoaren arteko koordinazioa
bultzatu.
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- Osasun inspekzioari, garbitasun-osasun kontrolari lehentasuna eman.
- Eraikuntza eta lurzoru partikularra denean jabea bilatu eta jakinarazi. Kaleratze
prozesuen jarraipen bat egin, jabetza partikularretan dauden kasuetan.
- Baldintza txarretan
galarazteko.

daudenean

eraikuntzak

bota

edo

itxi,

okupazioak

- Kasu hauetan sortzen diren hondakinak kudeatu: zaborra eta hondakinak
metatzen diren lekuen garbitasuna.
•

Genero desberdintasun ikuspuntutik emakumearen egoeraren diagnositik abiatuz, datozen
urteetarako berdintasun Plan berri bat bultzatu eta bertan jasotako lan ildoak garatu.
-

•

Eremu guztietan (familia, enplegua, tratu txarrak…), gizonezkoen eta emakumezkoen
arteko diskriminazio eza eta berdintasuna bultzatzeko neurriak martxan jartzea erraztu.

Datozen urteetarako haur eta nerabeei eragiten dien arazo nagusiei aurre egiteko Plan berria
diseinatu eta formalizatu osasun eta prebentzio arloan sortu berri den Batzordearen
laguntzaz.
-

Alkohola eta drogen kontsumoaren inguruan ikasleen eta gurasoen artean jarduera
prebentiboak bultzatzen jarraitu (kontuan hartuz udalerri honek sagardo kulturarekin
duen lotura)

-

Adin txikikoak eta gurasoak interneteko sare sozialen erabilera onetan prestatu eta
berarekin lotutako arazo eta arriskuaz ohartarazi.

•

Delitu eta bandalismo kopurua murrizteko prebentzio eta heziketa neurrien alde egin, urteko
epe zehatz batzuetan (txotx denboraldian) Astigarragak izaten duen bisitari kopuru altua
kontuan hartuz.

•

Udal administraziotik, egungo ginekologia zerbitzua areagotzeko eskaera abian jarri

•

Udaletxean kontratazioetarako klausula sozialak ezartzea bultzatu

•

Herritarren arteko kohesio-mailaren azterketa bat burutu.(PH)

•

Belaunaldi ezberdinen arteko dinamika birsortzeko ekimenak martxan jarrai. (PH)

•

KZ gunearen ordutegia areagotu eta zerbitzu berriak eskaini, besteak beste
- Egunerokotasunean presentzia handitzen ari den teknologia berriak erabiltzeko
biztanleria heldua eta adinekoa prestatu (geroz eta gehiagotan gauzatzen baitira
tramitazioak internet bidez)
- Sare sozialen inguruko sentsibilizazioa eta prestakuntza adin txikikoei eta hauen gurasoei

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu.
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HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Aalborgeko konpromisoak:

5. HIRIAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

HEZKUNTZA

a

Hezkuntza eskaintza
•

Astigarragan unibertsitate hezkuntzakoak ez diren erregimen orokorreko hiru zentro
daude:
o

EIC Astigarragako Haurreskola-Kiriketa PHE zentro publikoa: zero eta urte bat
bitarteko haurrentzat 52 plaza eskaintzen dira D eredukoak.

o

Norberto Almandoz Musika eskola, zentro pribatua: musika eskola honek 300
ikasle inguru ditu, 15 irakasle eta instrumentu eta materia barietate zabala.

o

Arantzazuko Ama Ikastola zentro kontzertatua: Administratiboki Donostiako
ikastetxe bezala erregistratua dagoen arren, ikastolak Astigarragan egoitza
bat du eta bertan haur hezkuntza eta lehen hezkuntza eskaintzen dira.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketak burutzeko Astigarragako
gazteek ikastetxe honek Martutenen duen egoitzara joan behar izaten dute,
herrian bertan ez baitago maila honetako ikasketak eskaintzen dituen
zentrorik.

•

Aurrez aipaturiko zentroez gain, Natur-eskola/Aterpetxe bat ere badago udalak
kudeatzen duena.

•

Azpiegiturei dagokienez hainbat defizit identifikatu dira. Azken urteetan aldaketa
ugari izan dira Arantzazuko Ama ikastetxean eta zenbait arazo konpondu ahal izan
dituzte (gelei dagokienez esaterako), jolaslekua ordea oso txikia geratu da, jangela
eskolatik kanpo dago eta eskolaz kanpoko ekintzak eskolan bertan burutzeko ere
arazoak dituzte (!).

a

Hezkuntza eskaria
•

Astigarragan eskolaratzeko adinean dagoen biztanleria (0 eta 16 urte bitartekoak) 263
pertsona dira. Hauei beste 32 gazte gehitu behar zaizkie 17 eta 18 urtetakoak, kasurik
gehienetan prestakuntza sisteman jarraitzen dutenak. Hauen artean gehiengoa lehen
hezkuntzako etapan dagoena da (%57).

•

Hala ere, daturik adierazgarriena, 0 eta 2 urte bitarteko biztanleria udalerrian pisu
espezifikoa irabazten ari dela da. Horrela jarraituz gero, datozen urteetan lehen
hezkuntzako eskaria nabarmenki haziko da, eta udalerria ez dago prest horrelako
eskariari aurre egiteko (!).
ESKOLARATZEKO ADINEAN DAGOEN BIZTANLERIA (UNIBERTSITATEA IZAN EZIK)
2011

%

Haur hezkuntza (0-2 urte)

57

19,32

Lehen hezkuntza (3-13 urte)

167

56,61

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (14-16 urte)

39

13,22

Derrigorrezko ondoko hezkuntza (17-18 urte)

32

10,85

Guztira

295

%100,00

Iturria: Eustat
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a

Eskaintza-eskaria balantzea
•

Haur-eskolari dagokionez, arazoak izan ohi dira dagoen eskaintzari bere osotasunean
erantzuteko. Egun ordea partzuergoak bere esku hartu du zentro honen kudeaketa eta
udalak jada ez du eskumenik bere kudeaketan (azpiegitura edo lokalen zesioa da
udalaren esku dagoen bakarra).

•

Arantzazuko Ama ikastolatik Astigarragako umeei haur eta lehen hezkuntza eskaintzen
zaie. Beraz, defizit handiena derrigorrezko bigarren hezkuntzan dauden ikasleek dute,
egunero Donostian dagoen zentrora joan-etorria egin behar baitute. Guztira 30 bat
gaztetxori eragiten die egoera honek.

•

Horiek horrela, historikoki hezkuntza eskaintza zabaltzeko eskari bat badago,
derrigorrezko bigarren hezkuntzari dagokionez bereziki (!).

•

Udalerriak duen beste hezkuntza etapetako eskaria, inguruetako udalerrietako
hezkuntza eskaintzarekin estaltzen da egokiro.

a

Biztanleriaren hezkuntza maila
•

Astigarragako biztanleriaren heziketa maila Gipuzkoako eta EAEko biztanleriak
duena baino nabarmen baxuagoa da (!). Udalerri honetako biztanleriaren %3,2k ez du
inolako ikasketarik; hamar pertsonetatik lauk lehen mailako ikasketak dituzte soilik,
eta zifra hau Gipuzkoak duen batez bestekoa baino ehuneko sei puntu altuagoa da.
Gipuzkoa eta EAErekin alderatuz desberdintasunik nabarmenenak goi mailako
ikasketetan ematen dira. Astigarragan talde honen pisua ia ehuneko 4 puntu txikiagoa
da (%14 inguru EAEn eta Gipuzkoan eta %10 inguru Astigarragan).

BIZTANLERIAREN HEZIKETA MAILA.2006

CAE 3,40%

36,40%

15,30%

21,60%

8,60%

14,70%

Ikasketarik gabe
Haur hezkuntza eta lehen hezkuntza
Gipuzkoa 3,40%

36,40%

16,30%

21,40%

8,50%

14,00%

Profesionalak
Bigarren hezkuntza
Erdi-goi mailakoak
Goi-mailakoak

Astigarraga 3,20%

39,64%

19,43%

19,70%

7,79% 10,22%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Iturria: Eustat. Eustat. Biztanleriaren eta bizitzaren errolda.

•

Datu baikorra da Astigarragan lanbide prestakuntza duten pertsonen ehunekoa
Gipuzkoan eta EAEn baino askoz altuagoa dela. Eta ez da ahantzi behar hauek, oro har,
lan-merkatuan dagoen eskariarekin bat etortzen direla profilari dagokionez.
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EUSKERA

a

Euskalduntze maila
•

Astigarragako biztanleriaren euskalduntze maila oso altua da. Hamar pertsonetatik
sei euskaldunak dira, laurden bat kuasi euskaldunak eta gainontzeko %17a erdalduna.
Euskararen ezagutzari dagokionez, EAEko eta Gipuzkoako batez bestekoaren gainetik
kokatzen da.

ASTIGARRAGAKO POBLAZIOAREN EUSKARA MAILA.
2006.

Erdaldunak
17%

Euskaldunak
59%

QuasiEuskaldunak
24%

Astigarraga

Gipuzkoa

CAE

Euskaldunak

%59

%53

%37

Quasi-Euskaldunak

%24

%20

%22

Erdaldunak

%17

%27

%40

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta bizitzaren errolda. 2006

•

Ahaleginak egiten ari diren arren, azkeneko datuek adierazten dute 2001 eta 2006
urte artean, biztanleria euskalduna %12,62 hazi dela, eta datu hau kuasi
euskaldunek eta erdaldunek izan duten hazkundetik behera kokatzen da (%13,45
eta %14,11). Honek adierazten du, garai horretan udalerrira proportzionalki euskalduna
ez den jende gehiago etorri dela.

ASTIGARRAGAKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA EUSKARA MAILAREN ARABERA, 2001-2006
2001

2006

% ∆ 2001-2006

2.147

2.418

%12,62

Quasi-Eskuldunak

870

987

%13,45

Erdaldunak

607

694

%14,33

3.624

4.099

%13,11

Euskaldunak

Guztira

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta bizitzaren errolda

•

Oraindik kezkagarriagoa da etxean egiten den euskararen erabilera. Azken datuak, 2006
urteari dagokionak, adierazten du euskara familietan presentzia galtzen ari dela.
2001etik 2006ra Astigarragako biztanleria %36an hazi zen. Hala ere, euskara hutsean
aritzen diren familiak %1ean murriztu ziren, bi hizkuntzak, hau da, euskara eta
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gaztelania erabiltzen dituztenak %21 hazi ziren (zifra hau batez bestekoaren azpitik
kokatzen delarik) eta gaztelania hutsez ari direnak %81 hazi ziren. Gaur egun baliteke
egoera hobetu izana, gizarte politiken eta hezkuntza politiken ondorioz.
•

Hala ere, bi hizkuntzetan aritzeko eskubidea bermatzeko eta euskara bizirik
mantentzeko, euskararen erabilera maila areagotzeko ahaleginak egiten jarraitu
beharko da (!).
ASTIGARRAGAN ETXEETAN ERABILTZEN HIZKUNTZAREN BILAKAERA 2001-2006
1996

2001

2006

% ∆ 2001-2006

Euskara

1.401

1.373

1.392

-%1

Gaztelania

1.284

1.842

2.320

%81

Biak

466

502

563

%21

Beste bat

27

34

38

%41

3.178

3.751

4.313

%36

Guztira

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta bizitzaren errolda

a
☺

Ekipamendu eta baliabideak
•

Udalerrian euskara arloarekin erlazionaturiko baliabideak Kultura, Euskara, Hezkuntza
eta Gaztedia saila (teknikaria eta administrari bat) eta AEK euskaltegia dira.

•

Udalak AEK euskaltegiarekin hitzarmen bat dauka eta zentro hau da herrian euskara
irakasteaz arduratzen dena. Beste hainbat arlotan ekimenak ere burutzen ditu
udalarekin elkarlanean.

a
☺

Udal politikak eta eskualdeko politikak
•

•

Udalak Kultura, Euskara, Hezkuntza eta Gaztedia sailaren bidez ondorengo jarduerak
burutzen ditu:
-

Udalerrian euskara ikasi eta erabiltzeko jarduerak bultzatu: euskaraz ekitaldi
kulturalak eta kirol-ekitaldiak eskaini, euskararen ikaskuntza diruz lagundu, …

-

Kultura, Euskara, Hezkuntza eta Gaztedia arloko kontratu, esleipen, udal dirulaguntzetan… baldintza linguistikoak ezarri

-

Udal aginduak euskarari dagokionez bete arazi eta egoera berrietara doitu

-

Udalean euskararen erabilera normalizatzeko Plana kudeatu.

-

Eskola publikoarekin eta musika eskolarekin koordinazio egonkorra eta baliabide
hauek estaltzeko beharrezkoak diren laguntzak bideratu.

Eskualde mailan ere hainbat ekimen bultzatu dira azken 15 urteotan. Horretarako
Buruntzaldea eskualdeko beste bost udalerriekin hitzarmen bat egina du (Andoain,
Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil). Hitzarmen honen helburu nagusia da, udalerri
horietan euskararen normalizaziorako zenbait egitasmo elkarren artean bideratzea.
Udalerri bakoitzak antzeko egitasmoak ditu martxan hainbat arlotan, nork bere
bitartekoak erabiliz prestatuak. Udalerrien arteko lankidetza hau bitarteko, egitasmoak
eskualde mailara zabalduta aberatsagoak eta sendoagoak dira, giza baliabide eta
baliabide ekonomikoak hobeto erabiltzearen poderioz landuagoak direlako eta, ondorioz,
baita eraginkorragoak eta errentagarriagoak ere.
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•

Urtekako programak edo egitasmoak prestatzen dituzte sei udalerrien artean.
Dagoeneko prest dago 2013ko egitasmoa edo plana.

•

Plan honek bere baitan jasotzen ditu, hiru eremu nagusitan (Transmisioa, Erabilera eta
Elikadura) eragiteko egitasmoak:
o
o
o
o
o
o
o

•

Familiako transmisio Plana
Ikastetxeetako Normalizazio Planak
Aisiaren arloan eragitekoak
Lan munduan euskara normalizatzeko planak
Administrazioen jarduerak euskalduntzeko planak
Bertsolaritza eta ahozkotasuna sustatzekoak
...

Buruntzaldetik ondoko zerbitzuak ere eskaintzen dira, besteak beste:
o

o
o

o
•

Diru-laguntzak: Euskara ikasteko, Udako ikastaroak egiteko; Errotulu
komertzialak jartzeko; Web orriak eta programa informatikoak; Euskara planak
martxan jartzeko
Bestelako laguntzak: itzulpenak eta zuzenketak; aholkularitza; merkatarientzako
materialak,..
Eskualdearen datu soziolinguistikoak eta euskararen normalkuntzan lanean ari
diren eragile sozialen erreferentziak: ikastetxeak, euskara elkarteak, herri
komunikabideak,...
Euskara ikasi eta erabiltzeko eskualdean dauden baliabideak: euskaltegiak,
Mintzalagun bezalako praktikak,...

Udal mailara itzuliz, aurten bertan jarri da martxan Euskara Plana (herrian euskara
sustatzeko) eta Euskararen Barne Erabilera Sustatzeko Plana (Udaletxean bertan euskara
sustazteko) burutzeko prozesua eta horretarako kanpo enpresa bat kontratatu da.

Euskara udalaren jardunean
•

Arestian aipatu bezala aurten hasi dira Euskararen Barne Erabilera Plana burutzen,
zeinaren helburu nagusia udal jardunean euskararen erabilera bultzatzea izango den.

Euskara eta kultura
•

☺a
☺a

Euskara eta kultura, biak ere sail berak kudeatzen dituenez, bien arteko lotura oso
estua da Astigarragan, hizkuntzaren erabilera eta sustapena txertatuta daude kultura
eta hezkuntza sailean eta irizpide horren arabera osatzen da kultur eta hezkuntza
programazioa eta aintzat hartzen da, adibidez, ikastaroetako hizkuntza
erabakitzerakoan.
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KULTURA

a

Kultura ekipamenduak eta bere erabilera
•

Astigarragako kultura eta aisialdirako ekipamendu eta baliabide nagusienak hauek dira:
o

Kultur etxea. Erabilera anitzeko gela bat dauka, non erakusketa, antzerki
emanaldiak, hitzaldiak,… egiten diren. Beste areto bat ikastaroak burutzeko
eta bilera gela. AEKko bi gela ere bertan daude.

o

Udal liburutegia, kultur etxean bertan. Aipatu beharra dago liburutegian
dagoen liburuki kopuruak (biztanleko/liburuki kopuruak) gora egin duela
azken urteotan.

o

Gazteentzako informazio puntua, Kz gunean. Gazteentzat interesgarri izan
daitezkeen hainbat gai eskaintzen ditu (bekak, lana, oposaketak, ikasketak,
bidaiak) eta Kz guneko ordenagailuak erabiltzeko aukera ere badago.

o

Musika eskola: Irabazi asmorik gabeko Elkarte batek osatu eta kudeatzen du.

o

Santiagomendi parke etnografikoa: azken hamarkadetan
erabiltzen zen tresneriaren erakusketa publikoa.

o

Santiagomendi Ingurugiro hezkuntzako zentroa. Ingurugiro eskola edo
aterpetxe gisa egokitua (39 plaza).

o

Gaztelekua: 12 eta 16 urte bitarteko gazteentzat aisialdirako espazio bat da.
Bi hezitzailek dinamizatua. Bertan antolatzen dira: jolasak, tailerrak,
ibilaldiak…. Egun txiki geratu da espazio hau (!)

o

Sagardoaren museoa: Museo espazio bat dauka, sagarrondoak (aire librean)
eta sagardo dastatzea.

o

Laster Arrobitxuloko lokala martxan jarriko dela espero da. Bertan:
hitzaldiak, erakusketak, ikastaroak, bilerak, etab. egingo dira.

baserrietan

•

Kultur etxean dauden lokalen erabilera ia erabatekoa da. AEK-k bertako lokalak
erabiltzen ditu, herriko elkarteei ere gela ezberdinak erabiltzeko aukera ematen zaie…

•

Hala ere, kultur etxeak hainbat muga ditu, horien artean nagusiena areto nagusiari
dagokiona eta irisgarritasun arazoa. Areto hau ez dago behar bezala egokitua eta
hainbat ekimen antolatzeko ez ditu beharrezko baldintzak betetzen (!).

a

Kultura jarduerak eta parte hartzea
•

Kultura sailetik, udalerriko kultur-eskaintza programatu eta antolatzen da. Arlo
honetan Udalak buruturiko jarduera nagusiak ondokoak dira:
o

Kultur ekipamenduaren eta bertako gelen lagapenaren kudeaketa

o

Kultur programazioaren antolaketa eta koordinazioa (programazio orokorra,
ikastaroak, asteburuetako ekimenak…)

o

Festa Batzordeak proposatzen duena oinarri hartuta bidez udalerriko jaiak
antolatu eta koordinatu.

o

Udalak kultura, euskara eta jai arloko elkarte eta pertsona fisikoei eskaintzen
dizkien diru laguntzak kudeatu: hainbat elkarterekin hitzarmenak sinatzen
dira (abesbatza, txistulariak, dantza-taldea), diru-laguntzak eskuratzeko
baldintzak ezarri, kultura eskaintza bideratu eta hau aurrera eramateko
laguntza eman…

o

Natur -eskola eta gazte informazio puntua koordinatu.

156

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

•

Askotan azpiegiturak programazio aukerak mugatu egiten ditu. Kultur etxeko areto
nagusia ez dago behar bezala egokitua hainbat ekitaldi antolatzeko (!)

•

Antolaturiko jardueretako parte hartze mailari dagokionez, adin txikikoei zuzendutako
jarduerek arrakasta handiagoa izan ohi dute. Helduentzat programaturiko ekitaldiek
gora behera handiagoak izaten dituzte eta parte hartze maila oso ezberdina izaten da
emanaldi edo saio batetik bestera.

•

Udalak kultur-agenda bat argitaratzen du udalerrian sortzen den kultur informazioa
bideratzeko.

☺a

Herritarren kultur dinamika
•

Udalerrian kultur elkarte ezberdinak daude, eta hauek oro har herriko kultur
jardunaren antolaketan parte hartzen dute, bai euren kabuz, bai udalarekin
elkarlanean.

•

Bestalde, herritarrei aukera ematen zaie bide ezberdinetatik euren ekarpen eta
eskaerak egiteko (kultur etxean zuzenean, web orriaren bidez, Gaztelekuan
kontsultak…).

•

Beraz, parte hartze kultura bat badago, publiko-pribatua elkarlana errazten duena.

KIROLA

a

Kirol ekipamenduak eta bere erabilera
•

•

Udalerriak kirol ekipamendu garrantzitsuak ditu, estaliak nahiz estali gabekoak:
o

Udal polikiroldegia: Igerilekua aire librean, (herritarren batek igerileku
klimatizatua nahi badu, Astigarragako udalak Hernanirekin duen hitzarmena
dela medio, hara joan daiteke), erabilera anitzeko pista, arte
martzialentzako sala, sauna, Gimnasioa, giharrak lantzeko gimnasioa-fitness
sala, ciclo indoor gela, kafetegia eta jatetxea.

o

Belar artifizialezko futbol zelaia

o

Udal frontoia

o

Auzolan frontoia: estalitako frontoia eta probalekua

o

PROBALEKU: Idi-demarako probaleku homologatua

Orokorrean, ekipamendu hauen erabilera oso altua da. Hori adierazten du behintzat
abonatutako pertsona kopuruak eta bertan antolaturiko jardueren kopuruak.
UDALKIROL JARDUERETAN PARTE HARTZAILEAK
JARDUERAREN ARABERAKO PARTE-HARTZEA

ASTIGARRAGA

Jarduerak

Parte-Hartzaileak

24

-

ABONATUAK
Abonatuak biztanle
Guztira
bakoitzeko (%)
1.437
%29,81

Iturria: Kirolbegi

•

Kirol azpiegitura eta instalazio ezberdinetan hainbat defizit atzeman dira (!):
-

Kiroldegia 1997koa da eta instalazioak zaharkituta geratu dira. Atzematen joan
diren beharrei erantzuteko kiroldegiaren hainbat anpliazio egin dira, baina hauek
ez dira behar bezala planifikatu eta instalazioek hutsune nabarmenak dituzte.

-

Pilotalekuari dagokionez ere hainbat defizit atzeman dira, eta batzuk konpondu
diren arren, oraindik bada konpondu beharreko arazorik (teilatua esaterako)
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-

Futbol zelaiaren kasuan ere, azken urteetan egindako aldaketak direla medio
egoera asko hobetu den arren (belar artifiziala jarri da eta honek asko erraztu
ditu mantentze lanak eta zelaiaren egoerak nabarmen egin du hobera), badira
oraindik egiteke dauden hainbat hobekuntza. Garrantzitsuenetarikoa futbol zelaia
eta herriaren arteko konexioa erraztea.

☺a

Kudeaketa eredua
•

Udalerriko kirol ekipamendu eta instalazio nagusien jabea udala da, baina bere
kudeaketaz entitate pribatu bat arduratzen da. Horrela, polikiroldegiaren kasuan,
kontzesio administratibo bat da, udalak diruz laguntzen du eta kiroldegia kudeatzen
duen enpresa pribatuarekin koordinatuta dago.

•

Herriko kirol elkarte nagusia da (Mundarro, duela urte batzuk herriko kirol elkarte
ezberdinak batuz sortutako elkarte multidisziplinarra) kiroldegia eta honi loturiko kirol
jarduna kudeatzen dituena. Udalak elkarte honekin kirol sustapenerako lan hitzarmena
du eta instalazioen mantenurako kontratua.

☺a

Kirol jarduerak eta parte hartzea
•

Kirol jarduna hiru arlo ezberdinetan burutzen da nagusiki
-

Guztiontzako kirola, herritar orori zuzendua

-

Eskola-kirola, hitzarmena dute eskolarekin

-

Kirol federatua

•

Kirol eskaintzaren zatirik handiena polikiroldegitik kudeatzen da: ikastaroak, igeriketa,
aerobic, tai-chi, mantzentze gimnasia, adinekoentzat gimnasia, fitness,..

•

Horrezaz gain, herriko zein herritik kanpoko elkarte eta partikular ezberdinek ere
antolatzen dituzte hainbat kirol jarduera (Triala, Boxeo belada, herri-krosa…).

•

Kirol sailetik adierazi denez, azken urteotan bazkide kopurua oro har mantendu egin
da. Krisiaren eraginez edo ordea, antolatzen diren hainbat ekitaldi eta ikastarotan
parte hartzaile kopuruak behera egin duela adierazi da (!).

☺a

Herritarren kirol dinamika
•

Duela urte batzuk Astigarragako kirol elkarte nagusiak batu egin ziren arlo ezberdinak
biltzen dituen elkarte bakar bat sortzeko. Elkarte honek, Mundarro, udal kirol
ekipamenduak kudeatzeaz gain, berebiziko garrantzia hartu du udalerriko kirol
bizitzan. Modu aktiboan parte hartzen du eta herrian bertan bultzatutako jardueren
kudeaketan protagonista da. Udalarekin etengabeko elkarlanean dihardu kirol arloa
kudeatzeko.
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EKARPEN OSAGARRIAK
Herritarren parte hartze bileran egindako ekarpenak
•

a

Udalerrian DBH-ko instituturik ez egotea oso negatibotzat jotzen da. Honek, gazteak
egunero beste udalerri batera mugitu behar izateaz gain, beste eragin txarrak ere
baditu. Ikasketa ordutegitik kanpo, bere bizitza soziala beste udalerrietan egiten dutela
uste da, bere ikasketak burutzen dituzten tokietan, hain zuzen ere.

•

Azken urteetan Astigarragako hiri antolamendua erabat aldatu da, auzo berriak sortu
direlarik. Honek bere alde onak ditu, izan ere, zenbat eta biztanle gehiago izan, gero
eta zerbitzu gehiago izateko aukera dago. Baina, beste eraginak ere aipatzen dira.
Esate baterako, bizilagunen arteko erlazio modua aldatu egin da, gero eta jende
gutxiago ikusten da kalean eta kohesio- maila nolabait ahuldu egin dela sumatzen da.
Bestalde, hizkuntzen erabilera ere aldatzen doa, kalean euskara gero eta gutxiago
entzuten delarik.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

8. JASANGARRITASUN IRIZPIDEAREKIN GARAPEN SOZIALA ETA EKONOMIKOA BULTZATU

•

8.1. Udalerriko ongizatea eta kohesio soziala bultzatu

•

8.5. Kultura programazioa

•

9. HIRI ESPAZIOAREN KALITATEA BERRESKURATU

•

9.1. Udalerria Jasangarriago egin

•

9.5. Etxebizitzaren politika integrala bultzatu

•

13.- INFORMAZIO SISTEMA GARDEN BAT EZARRI,GARAPEN JASANGARRI JARDUERA
PRAKTIKOAK ETA ESTRATEGIKOAK MARTXAN JARTZEKO, BIZILAGUNEN PARTE HARTZE ETA
EKARPENETATIK ABIATUZ

•

13.3. Hezkuntza sisteman ingurugiro hezkuntza jarduerak bultzatu

•

16. NORMALIZAZIO LINGUISTIKOA BULTZATU

•

16.1. Hiritarren gaitasun linguistikoa sendotu

•

16.2. Udal administrazioaren normalizazio linguistikoa indartu

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

8.5.1. Azken urteetan arrakasta handia izan duten ikastaro dinamikarekin jarraitu.

•

8.5.3. Adierazpen artistikoak, antzerkia, zinema, musika jarduerak…eszena aurrean
agertzeko espazio bat ezartzeko aukera aztertu

•

9.1.1. Oiartzunerantz bidegorri bat ezartzearen azterketa eta ezarpena (Aldundiko
txirrindulari bideen Plan Zuzentzailean aurreikusia)

•

9.5.2. Etxebizitzaren hazkundea eta zerbitzuen hazkundearekin bat datorren erlazioa
bilatu.

•

16.1.3 Normalizazio linguistikoaren garapenerako giza baliabideak izan.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

EAE mailan
•
•
•

Kirolaren Euskal Plana
Kulturaren Euskal Plana
Euskara normalizatzeko Planak
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

•
•

•

•

•
•
•

•

HEZKUNTZA
Egungo hezkuntza ekipamendu eta instalazioek dituzten arazo/hutsune nagusiei konponbide
egokienak bilatzen saiatu, besteak beste:
- Eskolako jolas lekua handitu/estali
- Jangela eskola barruan egin
- Haur eskolaren toki eskasiari erantzuteko aukerak bilatu
Datozen urteetarako herriko hezkuntza beharren ikerketa bat burutu
Ahaleginak egiten jarraitu, epe motz –ertainera haur eta gazteak DBH udalerrian bertan
egiteko aukera izateko. Bitartean, beste udalerrietan DBH egiteko aukerak erraztu.
EUSKARA
Euskara Plana eta Euskararen Barne Erabilera plana burutu eta bertan jasotako lan ildoei
jarraituz hizkuntza politika integral bat garatu, besteak beste ondokoa bultzatuz:
- Udal barruan euskararen erabilera lehenetsi, bai barne harremanetan bai kanpo
harremanetan
- Udal kontratuetan hizkuntza baldintzak txertatzeko prozedura estandarizatua onartu eta
abiarazi
- Familietan eta udalerriko kaleetan zehar euskararen erabilera bultzatzen jarraitu.
- Aurrera eramaten diren euskararen aldeko promozio jardueren jarraipen eta ebaluazioa
egin
Eskualde mailako Planaren araberako lan ildoak jorratzen jarraitu, beste bost udalerriekin
elkarlanean.
KULTURA
Kultur etxe berria eraikitzeko proiektua berreskuratzen saiatu
Gaztelekuak egun dauzkan instalazioak handitu/egokitu edota instalazio egokiagoak bilatzeko
prozedura abian jarri
Programatutako jarduera kulturaletan biztanleriaren parte hartzea bultzatu. Programazio
aldetik orain artean arrakasta izan duten ekintzak garatzen jarraitu eta ahal den neurrian
ekintza berriak sustatu, Astigarragako biztanleriak eta batez ere gazteek (Gaztelekutik) egiten
dituzten ekarpenak kontuan hartuz
KIROLA
Kirol instalazio edo ekipamendu ezberdinak egokitu, betiere energia efizientziako aukerak
aztertu eta sustatuz, identifikatu diren arazoak konpontze aldera:
-

Kiroldegian:
• Itogin arazoak konpondu (pistako teilatua…)
• Aldageletako dutxen eremua berritu
• Fitness gelan makina berriak jarri
• Kirola egiten den lekuetan aire egokitua jarri
• Eguzki plaka berriak ezarri
• Igerilekuan dauden arazoak konpondu (juntak konpondu, estalkiaren egitura metalikoa
margotu…)
• Saskibaloiko beste modulu bat ezarri
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•

…

Behar hauetatik aparte, instalakuntza txikia geratzen ari da eta berau handiagotzeko,
kiroldegiak dituen bi terrazetatik bat estaltzea proposatzen da kirol sailetik, bertan fitness
gela egoki bat egin ahal izateko.
Pilotalekua: Teilatuaren berrikustea…
Futbol Zelaia: sareak jarri…
Horiez gain, futbol zelaia eta herriaren arteko konexioa erraztea beharrezkoa izango
litzateke Bidegorri sare bat eratuz. .
Ekonomikoki zein eduki aldetik erakargarria den kirol eskaintza bat bultzatu
-

•

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu
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ETXEBIZITZA
Aalborgeko konpromisoak:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

a

Etxebizitza parkearen ezaugarriak
•

Astigarragan 2.038 etxebizitza daude. 2004 urteaz geroztik etxebizitza kopurua %40,3an
hazi da, 586 etxebizitza gehiagorekin. Saltorik handiena, dena den, azken 4 urteetan izan
da, ia %23ko hazkundearekin.

ETXEBIZITZEN BILAKAERA ASTIGARRAGAN
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Iturria: Udalplan

•

Era honetan, egun Astigarragan etxebizitza dentsitatea 39,7 etxebizitza/ha-koa da.
Dentsitate indizea handitzen joan da, baina oraindik ere Gipuzkoak duena baino baxuagoa
da (57,95 etxebizitza/ha).

ETXEBIZITZA DENTSITATEA ASTIGARRAGAN
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Iturria: Udalmap

•

Etxebizitzen ezaugarriei dagokienez, gehienak jabetzakoak dira. Etxebizitzen %50ak 70
eta 90 m2 inguru ditu, %35ak 70 m2 baino gutxiago eta gainontzeko %15ak 90 m2
gainditzen ditu.

•

Foru Aldundiaren eskuetan dauden datuen arabera, Astigarragan 382 etxebizitza
lokalizatu dira etxebizitza nagusiak ez direnak. Zifra hau urtetik urtera hazten joan da.
Horrela, 2000 urteaz geroztik %24,4 hazi da guztira.

•

Era honetan arrazoi ezberdinengatik hutsik dauden etxebizitzek etxebizitza guztien %22
suposatzen dute. Zifra hau Gipuzkoak duen batez bestekoa baino dezente altuagoa da
(%16,4). Arazo honi konponbidea emateko asmoz 2009an etxebizitza hutsei buruzko
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ikerketa bat burutu zen herrian eta Bizigune Programa jarri zen martxan. Badirudi dena
den arazoa ez dela oraindik konpondu (!).

ETXEBIZITZA HUTSEN BILAKAERA ASTIGARRAGAN
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Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia

a

Etxebizitza parkearen birgaitzea
•

Ondoren adierazle multzo bat aurkezten da Astigarragako etxebizitzen ezaugarriak
jasotzen dituena:
o

2001ean Astigarragan etxebizitzen %20,47 egoera oso kaxkarrean aurkitzen
zen. Lurraldeak zuen batez bestekoaren gainetik aurkitzen zen zifra hau
(%14,91).

o

Era berean, udalerriko Konfort1 indizearen batez bestekoa, eta datu
eguneratuagoetara etorriz, 2006 urtean 63,08an ezartzen zen, kasu honetan
ere Gipuzkoaren batez bestekoaren azpitik (72,66) (!).

o

Aurrekoarekin lotuta, 2010 urtean, Astigarragan 50 urte baino gehiagoko
etxebizitzen ehuneko batez bestekoa %16,30ekoa zen, Gipuzkoako datua
baino baxuagoa, %20,86. Etxebizitzen batez besteko antzinatasuna ere, azken
urteetako bilakaerari esker, Gipuzkoako datuaren azpitik kokatzen da (33,9
Astigarragan eta 39,8 Gipuzkoan). Badirudi beraz, urteen poderioz
Astigarragako etxebizitza parkearen egoera hobetuz joan dela.

HONDATUTA EDO EGOERA KAXKARREAN AURKITZEN DIREN ETXEBIZITZA NAGUSIAK, KONFORT INDIZEA ETA
50 URTE BAINO GEHIAGOKO ANTZINATASUNA DUTEN ETXEBIZITZAK (%)

ASTIGARRAGA

Hondatuta edo egoera
kaxkarrean aurkitzen diren
etxebizitzak (%) 2001

Konfort indizea
2006

50 urte baino gehiagoko
antzinatasuna duten
etxebizitzak(%)-2010

Etxebizitzen
batez besteko
antzinatasuna 2010

20,47

63,08

16,30

33,90

Iturria: Eustat. Biztanleria eta etxebizitzen errolda

•

Bertako administraziotik etxebizitza parkearen egoera, epe ertainera, zein izan daitekeen
kontuan hartu behar da, beharrezkoak diren birgaitze laguntza planak aztertzeko eta
bultzatzeko.

* Konfort indizearen balorea, etxebizitzako instalazio edo zerbitzu bakoitzari eta etxebizitzetan beharrezkotzat jotzen diren beste ezaugarri
batzuei ezarritako puntuazioak batuz lortzen da. Etxebizitzak konfort indize baxua duela esaten da 50 puntura iristen ez denean. Erdi
mailako konfort-a 50 eta 70 punturen artean lortzen badira, eta 75 puntutik gora konfort altua dela kontsideratuko da.
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a

Eskaintza: etxebizitze eraikuntza
•

Astigarragako hirigintza planteamenduan 1.585 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da,
hau da, guztira planifikatutako etxebizitzak 3.623 lirateke horrela (egun dauden 2.038
etxebizitzak eta eraikitzea aurreikusten den 1.585ak). Beraz, oraindik gauzatzeke legoke
guztira hiri planeamenduan jasotzen diren etxebizitzen %43,75.
ASTIGARRAGAKO HIRIGINTZA PLANEAMENDUA (2011)
Abs.

%

Egungo etxebizitza kopurua

2.038

%56,25

Gauzatu gabeko etxebizitza

1.585

%43,75
--

Gauzatu gabeko
etxebizitza libreak

1.275

Gauzatu gabeko BOE
Etxebizitza kopurua guztira

310

--

3.623

%100

Iturria: Udalplan 2011

•

Gauzatu gabeko etxebizitza hauetatik %80,44 etxebizitza libreak lirateke eta %19,56 BOE
(310 etxebizitza guztira).

•

2011ko datuak aztertuz, Astigarragan etxebizitza berriak egiteko azken 5 urteetan eman
den baimen kopurua 96,7 etxebizitzakoa izan da mila biztanleko (2006-2011 urteen artean
450 baimen inguru). Gipuzkoako batez bestekoarekin alderatzen bada (‰19,13), zifra hau
oso altua da.

•

Izandako bilakaerari dagokionez, 2003tik 2007ra izan zen beherako joera hori gaindituta
ostean, azken urteetan berriro ere gorantz egiten du etxebizitza berriak eraikitzeko
emandako baimen kopuruak. 2009koa izan zen daturik altuena, azken 5 urteetan mila
biztanleko 110,1 etxebizitza eraikitzeko baimenak eman zirelarik. 2011ko datuari
erreparatuz berriro ere apur bat beherantz egin duela ikus daiteke.
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Iturria: Udalmap

•

Etxebizitza babestuez ari garelarik, 2000-2005 urteen artean ez zen BO etxebizitzarik
eraiki. Urte horretatik aurrera ordea, 2006-2010 bosturtekoan BOE kopuru esanguratsua
eraiki da, ‰ 16,9 BOE (gehiengoa 2006 eta 2010 urteetan).
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AZKEN 5 URTEETAN AMAITU DIREN ETXEBIZITZA BABESTUAK (BOE)
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Iturria: Udalmap

a

Etxebizitza beharra eta eskaria, eta eskaintzaren eta eskariaren arteko balantzea
•

Etxebizitzen salerosketek, azken urteotan etxebizitzen merkatuak izan duen bilakaeraren
berri ematen digute. Era honetan, Astigarragan 2006 urtera arte merkatua nahiko geldirik
egon ostean, 2006an etxebizitza berrien eraikuntzarekin, salerosketek nabarmen egiten
dute gora. Urte honetan 95 salerosketa izan ziren guztira eta 2007an ere paretsuan
mantendu zen (83 salerosketa). Krisiaren etorrerarekin ordea, salerosketek behera egin
zuten, 2008 eta 2009 urteetan hurrenez hurren 55 eta 14 salerosketa baino burutu ez
zelarik.

•

2010-2011 aldian berriro ere eraikuntza promozio berriak direla eta salerosketa kopuruak
gora egiten du (102, 2010 urtean eta 184, 2011an).
ETXEBIZITZEN SALEROSKETA ASTIGARRAGAN
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Iturria: INE etxebizitzen salerosketei buruzko estatistika

•

o

Azken bi urte hauetan salerositako etxebizitzen ezaugarriei dagokienez, esan
daiteke gehiengoa etxebizitza berriei loturiko salerosketa izan dela eta zati
handi bat librekoa izan bada ere, Babes Ofizialeko Etxebizitza batzuk ere
saldu direla. Horrela…

o

2010 urtean Astigarragan salerositako etxebizitzen 2/3 inguru libreak eta
berriak izan ziren. Etxebizitzen heren bat Babes Ofizialekoa zen.

o

2011n salerositako etxebizitza guztiak libreak ziren eta %91 inguru etxebizitza
berriak.

2011 urtean Astigarragan babestutako etxebizitzak eskatzeko Etxebiden izena emanda
dauden pertsonen kopurua mila biztanleko 24,9koa izan da (hau da guztira 120 lagun
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inguru). Ez da kopuru altua, kontutan hartzen badugu lurralde osoko batez bestekoa
‰41,94koa dela.
•

Bilakaerari dagokionez, Babes Ofizialeko Etxebizitzen eskaria ere zertxobait jaitsi egin da,
arestian aipatu bezala BOE-n eraikuntza garrantzitsua izan baita 2006 eta 2010 urteetan
zehar.

BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN ESKARIA (‰BIZTANLE)
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Iturria: Udalmap

•

Kontuan hartu behar da, dena den, gizarte gaiei dagokien atalean aipatu bezala,
etxebizitza sozialen arloan hutsune bat dagoela. Herrian BOEk eraiki diren arren, azken
urteetan ez da etxebizitza sozialik eraiki eta krisia dela medio areagotu egin da mota
honetako etxebizitzen eskaria (!).

Arlo instituzionala
•

•

☺a

Astigarragak ezaugarri oso positiboak ditu bizileku erakargarri bezala kontutan hartzeko:
o

Alde batetik, hirigintzari dagokionez irudi ona du, dauzkan ekipamendu eta
dotazio ezberdinei esker

o

Beste aldetik, Donostiatik duen hurbiltasunak, bai donostiarrentzat eta bai
inguruko beste udalerrietako biztanleentzat erakargarri egiten du.

Hala ere, epe motzean eraikitzea aurreikusita dagoen azpiegitura garrantzitsuek,
autopista, autobia eta AHT eta hauek Astigarragako garapen sozial nahiz ekonomikoan
izango dituzten ondorio edota eraginek, azterketa bat eskatzen dute, datozen
urteetarako lurzoruaren beharrak eta biztanleriaren garapen aukerak bideratzen joateko.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•
•

9. HIRI-ESPAZIOAREN KALITATEA BERRESKURATU
9.5. Etxebizitzaren politika integrala bultzatu

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•
•

9.5.1. Bizitegietarako zonalde berriak eraikitzerakoan babes ofizialeko etxebizitza ehunekoa
betetzen dela ziurtatu
9.5.4. Gizarte Ongizate saileko eskariak kontutan hartu udalerrian beharrezkoa den
etxebizitza soziala definitzerakoan

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•
•
•
•

Merkataritza lokalak etxebizitza bilakatzeko ordenantza (2010-8-3)
Udal apartamentu babestuen funtzionamendurako udal araudia (2011-5-4)
Lokalen gutxieneko azken altuera librearen mugak eta aprobetxamendua konputatzeko
hirigintza araudiko parametroak egokitzeko eta aldatzeko udal ordenantza (2012-07-12)
Astigarragako Hiri-antolamenduko Plan Orokorra (2009ko iraila)

EAE mailan
•

Etxebizitza Legearen aurreproiektua

•

2/2006 LEGEA, ekainaren 30ekoa, lurzorua eta hirigintza

•

Bizitegietarako etxebizitzetan Inspekzio Teknikoa erregulatzen duen Dekretua (kontsulta
fasean)

•

39/2008, martxoak 4ko Dekretua, babes publikoa duten etxebizitzen erregimen juridikoari
buruzkoa eta etxebizitza eta lurzoruari dagokienez finantza neurriak

•

316/2002, abenduak 30eko dekretua ”Etxebizitza Hutsa Programa” bultzatzen duena

•

2011ko azaroaren 23ko Agindua, etxebizitza lehenera ekartzeko finantza neurrien
eraldaketari buruzkoa (ITE eta efizientzia energetikoa)

•

2010eko urriak 6ko Agindua, Etxebizitza, Obra Publikoa eta Garraioak kontseilariaren
eskutik, etxebizitza erosteko finantza neurriak. (EHBO 203 zenb., 2010ko urriaren 21ekoa)

•

2010eko uztailaren 21eko Agindua, Etxebizitza, Ora Publiko eta Garraioak kontseilariaren
eskutik, EAEko administrazio orokorreko lurzoru jabetza lortzeko baldintzak ezartzen
direnak, hauetan BOE zehatz batzuk eskubidez eraikita daudenak. EHBO 146 zenb., 2010eko
uztailaren 30ekoa)

•

2008ko irailaren 8ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Kontseilariaren eskutik,
BOEra irisgarritasuna izateko ponderatutako urteko diru-sarreren eguneratzeari buruz (EHBO
170zenb., 2008ko irailaren 8koa)

•

2006ko urriak 4ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Kontseilariaren aginduz genero
indarkeria jasaten duten emakumeentzat etxebizitza esku hartze neurri positiboari buruz
(EHBO 195zenb., 2006ko urriak 11koa)

•

2006ko abenduaren 29ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako kontseilariaren
eskutik,etxebizitza birgaitzeko finantza neurriei buruzkoa (EHBO
18 zenb., 2007ko
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urtarrilaren 25ekoa
•

AGINDUA, 2006ko abenduaren 29koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena,
lehentasunez erregimen orokorreko zein erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak
sustatzera bideratutako lurzoru ondare publikoak osatzeko lurzorua kostu bidez eskuratzeari
dagozkion lurzoruaren inguruko finantza neurriei buruzkoa

•

2003ko apirilaren 22ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako kontseilariaren eskutik,
“Etxebizitza Hutsa Programa”ko jabetza prozedura eta zesioari buruzkoa (EHBO 96 zenb.,
2003ko maiatzaren 19koa)

•

2002ko abenduak 30eko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaiak Kontseilariaren eskutik,
etxebizitzaren beharrerako egoerak

•

2002ko abenduak 30eko Agindua, Babes ofizialeko etxebizitzarako laguntzei eta alokairua
bultzatzeko neurriei buruzkoa

•

Etxebizitza Plan Gidatzailea eta hirigintza lehenera ekartzea 2010-2013

•

Etxebizitzak birgaitzeko eta hirigintza lehenera ekartzeko EAEko Plan Estrategikoa 2010-2013

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Hutsik dauden etxebizitzak merkatura ateratzea erraztu tokiko erakundeen eskutik Bizigune
Programaren laguntzaz. Esku hartzeak udaletik informazio, orientazio, tramitazioetan
aholkularitza edo bitartekaritza moduan izan daitezke

•

Etxebizitzetan material ekologikoak eta energia aurrezpen aukerak erabiltzea bultzatu
eraikinak birgaitzeko obretan

•

Etxebizitzak birgaitzeko diru-laguntzak kudeatzeko lanak bultzatu eta bai etxebizitzak
birgaitzeko garaian, bai etxebizitza berriak eraikitzerako garaian, udalerriaren eta
ingurunearen berezko estetika errespetatu

•

Alokairuko etxebizitzaren eskaria sustatu eta erraztu

•

Etxebizitza sozialen behar eta eskaria aztertu eta horren arabera mota honetako
etxebizitzak eraiki

•

Administrazio eskudunekin batera, udalerriko ondare arkitektonikoa eta orokorrean baserriinguruarekin lotutako eraikinak birgaitzea

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu
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5. EBALUAZIO GLOBALA
Ondoren, diagnostikoko edukien ebaluazio globala eta fitxa tematiko bakoitzean zehazten
diren lehentasunezko eremuak aurkezten dira. Informazio hori, sintesi gisa jasoa, lau
laburpen koadrotan egituratzen da, eremu tematikoei dagokienez aurreko atalean jasotako
ordenari eta multzokatzeari jarraiki.

DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD LOCAL DE BALMASEDA - 2012
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AZPIEREMUAK

LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA

Lurralde eremua

EBAL

☺

Udal lurzoruaren egitura organikoa
eta erabilerak
Hiri egitura eta ehundura
Hiriko eta hiri inguruetako
berdeguneak
Hiri paisaia eta gune andeatuak
Ondare arkitektonikoeta kulturala

☺
☺
☺

Lurralde eta sektore antolamendua
Hiri antolamendua
Antolamenduan eta eraikuntzan
iraunkortasun irizpideak sartzea

MUGIKORTASUNA

Ohiko mugikortasun beharraren
ezaugarriak
Mugikortasunaren kudeaketa eta
antolaketa
Garraio publikoa
Oinezkoen eta bizikleten sareen
ezaugarriak

Bide sarea

☺

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA – 2013

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK

Astigarraga hiriburuarekiko hurbiltasuna dela eta ongi
komunikatutako herria da.
Astigarragako udalerriak 12 km2ko azalera dauka eta soilik
%12,96 da lurzoru artifizializatua.
Hiri lurzoruko biztanleriaren dentsitatea Gipuzkoa mailakoa
baino zertxobait altuagoa da, baina hala ere, Eremu
Funtzionala osatzen duten gainontzeko udalerri gehienak baino
baxuagoa da.
Familia anitzeko blokeak dira nagusi alde zaharrean eta
inguruan baita Ergobia auzoan ere. Santiagomendi, Bentak eta
Oialumelanda auzoak dira.
Etxebizitza hutsak %22 dira Astigarragan
Azken urteetan Ergobiako biztanleria asko hazi da, eta nahiz
eta zerbitzu aldetik oraindik eskasa izan auzoa, zerbitzuak
hurbilean garatzeko aurreikuspena badago.
Hiriguneko berdeguneen artean azken urteetan garrantzia hartu
du Murgia Parkeak, herritarren artean aisialdi eta
gozamenerako gune bihurtu baita.
Astigarragako udalak lana egin du ondare arkitektoniko eta
kulturala herritarren artean zabaltzen.
Astigarragako udalak Arau Subsidiarioak ia bere osotasunean
bete ditu hiri garapenari dagokionean.

Astigarragaren
hazkunde
aurreikuspena
ikusirik,
urbanizazioaren mantentzea bermatzea, mugatutako
nukleoetatik haratako joan ez dadin.
Etxebizitza hutsen ehunekoa murriztea, hauek
merkatura ateratzea erraztuz.
Ergobia
auzoan,
zerbitzuetarako
jarduera
ekonomikoetarako espazioak sustatzea.
Berdeguneen sistema orokorra taxutzea bai herrigunean
baita landa eremuan ere, gaur egungo berdeguneak
osatzeko.
Herrigunea adinekoentzat egokitu (PH)
Energia eraginkortasunerako neurriak bultzatzea
egoitza erabilerako eraikinetan, ekipamenduetan eta
gune publikoetan, birgaitzearen edo eraikuntzaren
bidez.
Bidebitarte poligonoaren itxura aldatzea aztertu eta
beharrezkoa ikusten bada dagozkion jarduerak aurrera
eraman. (PH)
Lurralde plangintzan eta plangintza sektorialean
aurreikusita dauden bide eta trenbide azpiegituretan,
paisaiaren integrazioa eta lehengoratze ekologikoa
kontuan hartuta.

Astigarragako biztanleak gehienbat auto pribatuan mugitzen
dira inguruko udalerrietara joateko eta Astigarragako bertako
auzoetako joan-etorriak egiteko.
Mugikortasun astearen barruan, 2008tik 2011era arte, Oinbusa
antolatu da, ikastolako umeak ikastetxera oinez joateko
ekimena.
Nahiz eta Renferen trenbidea Astigarragako udaletik igaro
udalerrian ez dago geralekurik.
Astigarragako udalak azken urteetan lana egin du hiriarteko
autobus zerbitzua hobetzeko asmoz, eta 2009an linea berri bat
jarri zen martxan.Astigarraga Ospitaleekin eta Donostiako
Unibertsitatearekin lotzeko eskaera egin da.
Taxi zerbitzua handitzeko lanak egin dira.
Azken urteetan, udalerriaren barruan oinezkoen ibilbideak

Herritarren
mugikortasun
ohiturak eta garraio
publikoaren eskaera aztertzea udalerriko mugikortasun
iraunkorrerako plan bat egiteko (bideragarri ikusten
baduzue).
Ikastolarekin batera, Oinbusa eraginkorra izatea eta
urte osora zabaltzea aztertzea.
Baserri edo etxe isolatutan bizi diren eta mugikortasun
urria duten biztanleen garraio moduak bermatzea.
Astigarragako taxi zerbitzua handitzeko kudeaketak
egitea.
Bidegorrien
eta
oinezkoen
sarea
garatzea,
erabiltzaileen segurtasuna bermatuz, herritarren eta
kanpotik datozen eguneroko joan etorriak eta
aisialdirako desplazamenduak suspertuz (adibidez
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AZPIEREMUAK

EBAL

Lurraldeko loturak eta
irisgarritasuna
Aparkalekua

Motorizazioa eta ibilgailuen atala

Istripuak

Salgaiak

☺

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK
hobetzen joan dira eta Kale Nagusia oinezkoentzat bihurtzeaz
gain, oinezkoentzako ibilbide atseginak eta kulturalak sortu dira
hiri gunean.
Aparkalekuei dagokienez herritarren eskaera beteta dago.
2005etaik 2010era bitartean %12,48an igo da ibilgailu
kopurua.
Astigarragan zirkulazio istripuen kopuruak behera egin du
azken urteetan.
Zamalanak egiteko guneak badaude Astigarragako herrigunean,
baina hauek ez daude egoki kokatuta edo/eta ez dira
errespetatzen.
2008.urtetik mugikortasun astea antolatzen du Astigarragako
udaletxeak, baina 2012an ez da burutu.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK
Oiartzunera doan errepidearen parean oinezko eta
bizikletentzako ibilbide bat egitea oso aproposa izango
litzake)(PH).
Industriguneetako aparkalekuak modu eraginkorrean
kudeatzeko
eta
eskaintza
behar
bezala
dimentsionatzeko beharrezkoak diren hobekuntzak
aztertzea.
Zamalanak egiteko herri barruko guneen kokapena
aztertzea eta modu eraginkorrean kudeatzea.
Mugikortasun astea berreskuratzea
Herriarteko garraio publikoaren eskaintza hobetzea,
zerbitzuen osagarritasuna areagotuz bai hiriarteko
autobusei dagokienez baita taxi zerbitzuari dagokionez.
Aldiroko tren geltokia Astigarragarako egitea.

Bide hezkuntza

BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA

Natura eta paisaia balioak

Sistema naturalen eta paisaien
kontserbazio egoera

Jardueren eragina eta arriskuak
nekazaritzan zein natur ingurunean

Babestutako naturguneak

Antolamendua eta kudeaketa
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Nahiz eta Astigarragako paisaia gizakiarengatik oso eraldatuta
azaldu, garrantzi ekologiko eta naturalistikoa daukaten guneak
ere badaude.
Ongi kontserbatutako harizti baso batzuk aurki daitezke;
Markesbaso inguruko basoak, Epele edo Landarbaso erreken
mendi-hegaletako basoak eta Santiagomendi eta Txoritokieta
mendietan.
Astigarragan nekazaritza eta abeltzaintzarako lurren
gehiengoa mantendu egin da urteetan zehar.
Egun ibaiertzetako haltzadiak gero eta urriagoak dira.
Herri inguruko erreken ertzetako erriberetan jarduerarako
nahiz aisialdirako baratzeak daude.
Udalerrian ez dago EAEko sarean edo Natura 2000 Sarean
izendatutako natura eremu babesturik., hala ere, hegoaldeko
eremua EAEko korridore ekologikoaren sarean dago
barneratuta.
Baratza-parkea proiektua lantzen ari da Astigarragako Udala
Ekogunerekin batera.
Cortaderia selloana ezabatzeko asmoa dago Gipuzkoako
Diputazioarekin batera.
Astigarragan Santiagomendi Natur eskola dago.

Aisialdirako baratzeak antolatzea, paisaia, kontserbazio
edo hidrologia irizpideekin bateragarriak izanik.
Udalerria zeharkatzen duten ibaien ibarrak babestea
eta bertako landaredia berreskuratzea.
Espezie inbaditzaileen azalera txikiagotzeko lanetan
jarraitu.
Astigarragako animalia eta landarediaren inbentarioa
egin, baita landare inbaditzaileena ere.
Lau Haizeta parkearen garapena aurrera eramatea.
Lotura ekologikoko tokiak eta korridoreak zaintzea
Ingurune naturalaren balioak eta balio horiek behar
bezala mantentzeko jarraibidea dibulgatzeko kanpainak
egitea.
Aiako Harrietako Erabilera eta Kudeaketarako Plan
Eraentzailearen berrikuspena egitea eta onartzea
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AZPIEREMUAK
Ur horniketa eta edateko ura banatzeko

EBAL

☺

sarea

URA

Eskaera eta kontsumoa

Saneamendua eta arazketa

☺
☺

Uraren zikloaren araudia eta kudeaketa

Sentsibilizazioa

Hiri hondakinak sortzea

☺
☺

Gaikako bilketa
Hiri hondakinen kudeaketa eta

☺

HONDAKINAK

tratamendua
Sentsibilizazioa

☺

?

Hondakin industrialak
Hondakinen sorreraren prebentzioa

☺

Nekazaritzako hondakinak

☺

Eraikuntzako hondakinak

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA – 2013

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK
Edateko uraren guztizko goi-banaketa %19an jaitsi da,
2010ean 530.077 m3 izan delarik.
Zenbatu gabeko ur kontsumoa nabarmen jaitsi da,
2010ean ur banaketaren %15 inguru direlarik.
Udal administrazioa eredu izan dadin, udal instalazioetan
uraren kontsumoa eraginkorra izateko eta aurrezpena
handitzeko neurriak hartu dira.
Saneamendu sare ia osoan euri uren banatze sarea
badago, honek energia aurreztea ekartzen du, baita ur
zikinen arazketaren kalitatea hobetzea ere.
Udalak ez du uraren kudeaketarako eguneratutako
tokiko araurik.
Etxebizitzetan ura aurreztea sustatzeko sentsibilizazio
kanpaina desberdinak egin dira
Hondakinen sorrera 2012 urtean aurreko urtean baino
baxuagoa da (2011: 1,29 kg/biz/egun; 2012: 1,14
kg/biz/egun).
Gaikako bilketa Udalsarea 21eko batez besteko datua
gainditzen du
Udalak
2012ko
ordenantza
fiskalaren
bidez
autokonpostajea %40rekin hobaritzen du.
2013ko apirilean aurreikusten da hiri hondakinen atez
ate sistemaren bidez kudeatzea. Horretarako, 2012
urtean hainbat kanpaina egin dira eta “Atez Ateko
informazio bulegoa” jarri da udaletxeko beheko solairuan.
2008an hondakin arriskutsuen %71 balioztatu zen (II.
Ingurumen Esparruko Programan 2010erako ezarritako
helburua gainditzen du (%65)).
Hondakinen prebentzioaren arloan tupper kanpaina egin
zen 2012 urtean . Kanpaina honetan udalak tupper-ak
banatu zituen herritarren artean.
Jarduera baimenetan eraikuntzan sortzen diren
hondakinak kudeatzeko neurriak ezartzen dira, baina
oraindik adostu gabe dago bertan nola txertatu eraikuntza
eta eraispen hondakinen ekoizpen eta kudeaketari
buruzko dekretu berria

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK

Ura aurreztearen arloan administrazioa eredu izan dadin
indartzea, udal instalazio guztietan uraren kontsumo
eraginkorra eta aurrezpen neurriak sartuz.
Uraren kudeaketarako tokiko araudia eguneratu.

Atez ateko hondakin kudeaketa sistemaren bidez gaikako
bilketa indartu.
Aurreikusita dagoen hondakinen bilketa eta kudeaketa
arautzeko ordenantzaren betetzea bermatu ezarri.
Sentsibilizazio programen diseinua komertzio eta
ostalaritza jardueretan, baita gertaera kulturalak
antolatzen dituzten talde eta enpresetan, hondakin
prebentzioaren arloan.
Industria guneko hondakinak Udalak biltzea aztertu.
Hondakinaren sorreraren prebentzio kanpaina gehiago
burutu kontsumo ohitura iraunkorragoak bultzatzeko eta
hondakin gutxiago sortzeko.
Atez ateko sistema ezarri eta gero, bigarren fase batean
“hondakinen
sorrerarengatik
ordainketa”
martxan
jartzeko azterketa bat egin, 2013 urtean jasotako
datuetan oinarrituz.
Eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpen eta
kudeaketari buruzko dekretu berria jarduera baimenetan
txertatu.
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AZPIEREMUAK

EBAL

Energia egitura

Energia berriztagarrien ekoizpena
Tokiko administrazioaren energia

☺

kontsumoa eta kudeaketa

ENERGIA

Udal ekipamenduen kontsumoa

Argiteri publikoaren kontsumoa

☺

Udal ibilgailuen kontsumoa

Energia kudeatzeko araudia

Sentsibilizazioa

KLIMA ALDAKETA

Eraikuntza

Klima aldaketari egiten zaion ekarpena

Klima aldaketaren aurkako ekimen
espezifikoak

176

☺

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK

Etxeko kontsumoa 2010ean, 3.451 kWh izan zen
biztanleko. Udalsarea 21eko udalerrien batez bestekoaren
gainetik dago.
Udalerrian
energia
berriztagarrien
ustiapenaren
ekarpena oso baxua (gehienbat eguzki energia).
Udalerrian kontsumitutako energia elektrikoaren %0,4
sorkuntzaren baliokidea soilik da.
Kontsumoen kontrol handiago bat izateko eta energia
eraginkortasuna hobetzeko, udala Inerdatu Astigarraga
proiektua ari da ezartzen.
Kiroldegiko
instalazioen
energia
eraginkortasunari
buruzko energia auditoretza egin zen 2010ean.
Biztanleko argiteria publikoaren kontsumoa 206
kWh/biztanle/urte da. Datu honek %29ko murrizpena
izan du 2009az geroztik.
Udal flota 6 ibilgailuz osatuta dago, eta denek erregai
arruntak erabiltzen dituzte.
Ez dago energiaren aurrezpena, eraginkortasuna eta/edo
energia berriztagarrien ekoizpena bultzatzen duen udal
araudirik.
Orain arte Eskola Agenda 21aren esparruan antolatutako
jarduerez at, ez da energiaren aurrezpena eta
eraginkortasuna bultzatzeko kanpaina edo ekimenik egin
herritarren artean.
Eraikuntzan energia eraginkortasuna eta energia
berriztagarrien instalazioa bultzatuko duen ekimenik edo
arau edo zerga tresnarik ez dago.

Sektore desberdinetan energiaren aurrezpena eta
arrazoizko erabilera sustatzea, batez ere, etxebizitza
sektorean.
Udalean eta udal administrazioan energia berriztagarrien
ekoizpena sustatzea.
Energia kontsumo iraunkorra sustatzeko udal ordenantza
bat egitea (PH).
Inerdatu
Astigarraga
proiektuaren
barruan
udal
ekipamendu eta eraikin guztietako eta argiteria publikoko
kontsumoa monitorizatu.
Inerdatu Astigarraga proiektuan lortutako emaitzetan
oinarrituz, kontsumoa optimizatuko duen energia ekintza
plan bat egitea.
Egindako energia auditoretzan proposatutako energia
eraginkortasun hobekuntzen ekintzak gauzatzea.
Udaleko erosketa politikan erosketa berderako irizpideak
txertatzea energiaren esparruan.
Eraikuntzan
energia
berriztagarrien
eta
energia
eraginkortasunaren sustatzea ekarriko duten ekimenak
ezartzeko egokitasuna balioetsi.
Aurrezpen eta energia eraginkortasunean sentsibilizazio
ekintzak garatu.
Iturri berriztagarrietako energien ekoizpena bultzatzea.
Kanpoko mendekotasuna, erregai fosilen erabilera eta
lotutako berotegi efektuko gasen isurketak murrizteko
helburuarekin energia hornikuntza eredu bat ezartzea.

Astigarragak 2009 eta 2010. urteetako udalerriko eta
udaleko berotegi efektuko gasen (BEG) isurketen
inbentarioak kalkulatu ditu.
Udalerriko BEG isurketak biztanleko, industria kontuan
hartu gabe, %4an jaitsi dira 2009 eta 2010. urteen
artean.
Tokiko administrazioak ez du klima aldaketaren aurkako
ekimen espezifikorik aurrera eraman eta ez du eremu
honetarako inolako planifikazio espezifikorik.

Alkateen ituna sinatuz Europa mailan konpromisoa hartu
eta Energia Iraunkorrerako Ekintza Plan bat egin eta
ezarri, edo EEErena den “Alkateen itunerantz zuzenduz”
ekimenera atxikimendua eginez.
Onartuko den Klima Aldaketaren Euskal Legea beteko
duen Klima Aldaketaren Aurka Borrokatzeko Tokiko Plana
egin eta ezartzea.
Klima
aldaketari
buruzko
sentsibilizazio
eta
erantzunkidetasun ekintzak egitea herritarrentzat.
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AZPIEREMUAK

EBAL

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK
Gai honetan kudeaketa tresnen ezarpena gutxiegi dela
irizten da.
Ez da klima aldaketan espezifikoak diren ekimenak ezta
sentsibilizazio kanpainarik egin.

Klima aldaketari egokitzea

Klima aldaketaren gaia lantzeko
sentsibilizazioa

INGURUMENAREN KALITATEA
ATMOSFERA, AKUSTIKA ETA
LURZORUAK

Atmosferara egindako isuriak
Airearen kalitatea
Kalitate akustikoa
Kalitate akustikoaren kudeaketa

☺

Lurzoruen kutsadura
Lurzoruen kalitatearen kudeaketa
Komunikazioa, prestakuntza eta

ARRISKUAREN ETA JARDUERA
EKONOMIKOEN KUDEAKETA

sentsibilizazioa
Arrisku naturalak eta teknologikoak

Arrisku naturala eta teknologikoa
kudeatzea
Jarduera ekonomikoen ingurumen
eraginaren arriskua

Jarduera ekonomikoen kudeaketa

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA – 2013

Aire kalitate ona edo onargarria erregistratzen den
egunen portzentajeak goranzko joera
erakusten du,
2010ean %100 lortuz.
Ez dago zarata isurien foku nagusiak eta udalerriko
kalitate akustikoa ezagutzeko zarata maparik.
2004az geroztik Astigarragak “Zarata eta dardarak sortzen
duen
hots-kutsaduraren
aurkako
ekintzen
udal
ordenantza” dauka.
Kutsatuta egon daitekeen lurzoruaren azaleraren
proportzioa Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino txikiagoa da.
Ez
daude
kutsatutako
lurzoruen
prebentziorako
burututako jarduerarik.
Lurzoru kutsatuen edo zarataren gaian ez dira inolako
sentsibilizazio, informazioa edo/eta formazio saiorik egin.
Arrisku naturalen artean garrantzi handiena duena
uholdea
da,
udalerrian
gertatzen
diren
maiztasunarengatik eta eraginarengatik.
Indarrean dagoen Udalerriko Larrialdi Plana 2004koa da
eta berrikuspenean dago.
Nahiz eta jardueren isurketa gehienak kolektorera
bideratuta daude, Ibai-errekek kutsadura arriskua dute.
Ibai kutsadura aztertzerakoan lurzoruaren kutsadura ere
kontuan hartu behar da.
Udal mailan, kiroldegiak soilik dauka autobabes plan bat.
Udala beste eraikinetan araudia betetzeko autobabes
plana egitearen beharra dagoen aztertzen ari da.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK
Uholde arriskuaz gain, aldaketa klimatikoari lotutako
beste arriskuak eta udalerriaren egungo eta etorkizuneko
zaurgarritasun maila identifikatzea, baita identifikatu
diren inpaktuak gehien jasango dituzten sektore
ekonomiko eta sistema naturalak identifikatzea ere.
Aldaketa klimatikoak izan ditzakeen inpaktuak murriztu
edo txikiagotzeko neurriak ezartzea.
Udalerrian uholde arriskua gutxitzeko prebentzio neurriak
ezarri.

Airearen kutsadura neurtzeko jarduera eta jarraipen
programa bat egitea.
Ostalaritza jarduerekin erlazionatutako gehiegizko
zaratak
gutxitzeko
eta
ezabatzeko
beharrezko
baliabideak bermatzea.
Lurzoru kutsatuaren prebentziorako ekintzak sustatzea.
Herritarrei eta udal langileei zuzendutako formazio,
sentsibilizazio eta komunikazio ekintzak burutzea,
airearen kalitatea, zarata eta lurzoru kutsatuen gaietan.

Arriskuak txikiagotzeko aurreikusita dauden ekintzak
burutu.
Aurreikusita dauden arriskuen kudeaketaren buruzko
ekintzak burutu.
Industriguneetan jardunbide egokiak eta kutsaduraren
prebentziorako neurriak sustatu ingurumen kutsadura
saihesteko.
Jarduera
ekonomikoen
datu
basea
eguneratuta
mantendu.
Jarduera lizentziak kudeatzerakoan autobabesa plana
eskatu.
Udal eraikinetan autobabesa planak sustatu.
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UDAL ADMINISTRAZIOAREN
EROSKETA PUBLIKOA ETA
INGURUMEN KUDEAKETA

AZPIEREMUAK
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Kontratazio eta erosketa publiko berdea

Udal administrazioaren ingurumen
kudeaketa

Trebakuntza, sentsibilizazioa eta
komunikazioa

EBAL

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK
Udalerrian iraunkortasunarekiko konpromisoa hartu dela
identifikatu arren, EKPBren ezarpen maila hasiberria da
oraindik.
Ingurumena kudeaketa sistema ziurtatuta duen udal sail
edo zerbitzurik ez dago.
Inerdatu Astigarraga proiektuaren bidez, udal instalazio
guztien kontsumoak denbora errealean monitorizatu nahi
dira.
Eguzki instalazio termikoak jarri dira polikiroldegian ura
berotzeko eta instalazio fotovoltaikoak ikastolan.
Udal eraikinetan kontsumitzen den ura jakiten da
instalatuta dauden kontadoreen bidez.
Udal mailan ez dago erosketa eta kontratazio publiko
berdean inor trebatuta.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK

Udal saila guztien elkarlanean, EKPBren arloan estrategia
bat diseinatu, ezarri eta jarraipena egin. Bertan,
formazioa (Udal erosketaz eta kontratazioaz arduratzen
direnei bideratuta) eta irizpide berderen txertaketa
ezarri, bai kontratazio eta bai erosketetan.
Udal eraikinetan ingurumena kudeatzeko sistemak
ezartzea eta mantentzea bultzatu.
Informazio eta sentikortasunerako ekintzak egin,
bereziki, Udal langileei bideratuta.

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA - 2013

SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETABARNE KOORDINAZIOA. Ebaluazio globalaetalehentasunezko esku-hartze eremuak.

KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOAETA
PARTAIDETZA

AZPIEREMUAK

EBAL

Komunikazioa

Sentsibilizazioa

☺

Partaidetza

BARNE KOORDINAZIOA ETA
ZEHARKAKOTASUNA

Barne koordinazioa eta komunikazioa

Tokiko Agenda 21 kudeatzeko eredua
ezartzea

☺

☺
Baliabide teknikoak

Buruzagitza politikoa

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA - 2013

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK

Herritarrekin
komunikazioa
erraztu
eta
irekitzeko
asmoarekin, udalak teknologia berriekiko apustu sendoa
egin nahi du.
Tokiko Agenda 21arekin lotuta dauden gaiak zabaltzeko
Plan zehatzik ez dago.
Iraunkortasunaren
inguruko
sentsibilizazio
ekimenei
dagokionez, azken urte hauetan eremu ezberdinen
inguruan jarduerak antolatu izan dira (hondakinak, ura,
Eskola Agenda21, Mugikortasuna eta airearen kalitatea…)
eta gehienetan herritar guztiei zuzentzen dira.
Astigarragan ingurumen heziketan urte askoetako ibilbidea
dagoela. Izan ere, 1993. urtean Santiagomendi natur
eskola martxan jarri zen.
Gaur egun udalerrian ez da parte-hartze mekanismo
finkorik existitzen. Momentu puntualetan, gai konkretuak
lantzeko, organo sektorialak sortu izan dira.
Momentu honetan webgune bat prestatzen ari da partehartzea erraztu eta sustatzeko bide gisa.

TA21arekin lotuta dauden gaien komunikazioa indartu,
Ekintza Planaren kudeaketa zikloarekin bat.
Udal eta herritarren arteko komunikazioa errazteko
bideak zabaldu.
TA21ari lotutako parte-hartzea sustatu, horretarako
udalerriko eragile sozial eta ekonomikoak identifikatuz
eta Ekintza Planaren ezartze eta kudeaketa fasean
mantendu daitekeen talde bat sortuz.
Txotx-mailaren
funtzionamenduaren
inguruko
hausnarketa eta birplanteamendu bat egitea.
TA21eko Ekintza Planaren kudeaketarako barne
koordinazio
mekanismo
eta
parte-hartze
mekanismoaren arteko lotura puntuak zehaztu.

Nahiz eta Astigarragako udalean Tokiko Agenda 21eko
Ekintza Planaren koordinaziorako barne mekanismo bat
egon, komenigarria izango litzateke parte hartuko duten
sail bakoitzaren kide batez osaturiko mekanismo egonkor
bat sortzea.
Ekintza Planaren zeharkakotasuna eta eraginkortasuna
altuak dira.
Urtero, Ekintza Planaren kudeaketa aktiboa egiten da eta
hau zerbitzu edo sail bakoitzeko teknikarien laguntzarekin
egiten da.
Udalan Tokiko Agenda 21eko koordinazio eta kudeaketa
lanak egiten dituen arduradun bat dago.
Astigarragako Tokiko Agenda 21 bere alkateak lideratzen
du eta gainontzeko politikariek ere beraien onespena eman
diote prozesuari. Hala ere, Ekintza Plan berriari begira, arlo
honetan ere aurrerapausoak eman daitezkeela ikus daiteke.

Politikari eta Agenda 21ean parte hartzen duten sail
guztien teknikariez osatutako barne mekanismo edo
Tokiko Iraunkortasun Batzorde bat sortzea.
Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren ebaluazio eta
jarraipeneko emaitzak interpretatzeko barne saioak
ospatu.
Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren urteroko
kudeaketarako barne eta parte-hartze mekanismoen
arteko lotura sustatu.
Ekintza Planaren kudeaketa osoa eta integrala
burutzea, horretarako ebaluaketa eta adierazleak
kalkulatzeaz gain, urteroko programazio aktiboa eginez.
Tokiko Agenda 21eko Ekintza Plana eta beste udal
planen arteko koordinazioa indartu.
Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren ezarpenean
Alkatetzaren esku-hartzea indartu.
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Lurralde kokapena eta testuingurua

BIZTANLERIA

Biztanleriaren bilakaera
Mugimendu naturala
Migrazio mugimendua
Demografia egitura

☺
☺
☺
☺

Biztanleriaren lurralde banaketa

GARAPEN EKONOMIKOA

Ekonomiaren egitura eta jarduera
mailaren bilakaera

Eredu ekonomikoa eta sektore egitura

Jarduera ekonomiko orokorraren maila

☺

Ongizate ekonomiko eta familiarraren
maila

Lehen sektorea

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA - 2013

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK

Astigarragan 2011 urtean 4.805 biztanle ziren, eskualde
osoaren %1,49 inguru.
Astigarragako biztanleriak azken 30 urteetan etengabeko
hazkunde positiboa izan du, eta Gipuzkoako batez bestekoa
baino nabarmen altuagoa da.
Hazkunde-tasa begetatiboak beheranzko joera agertzen du
jaiotze-tasak bezala.
Astigarragan migrazio mugimendua positiboa izan da aldi
osoan zehar.
Orokorrean esan daiteke Astigarragako populazioaren egitura
Gipuzkoak duena baino gaztexeagoa dela.
Eskuratu ahal izan diren datuen arabera, biztanleriaren
laurden bat inguru barreiaturiko ingurunetan bizi da.

Ez dago lehentasunezko esku-hartze eremurik.

Enpresa sarearen bilakaera azken urte honetan negatiboa
izan da.
Enpleguari dagokionez, krisia dela medio, lanpostuen galera
establezimendu kopuruaren jaitsiera baino lehenago sentitu
zen.
Establezimendu kopuruari dagokionez, zerbitzuen sektorea da
garrantzitsuena
Astigarragan,
%61,43ko
pisua
du
establezimendu guztien artean.
2008 eta 2011 urteen artean, eraikuntza izan da krisiaren
eraginik handiena jasan duena.
Astigarragako Barne Produktu Gordinak azken hamarkadan
gora egin du. Horrek, adierazten du orokorrean ekonomiaren
egoera nabarmen ari zela hobetzen krisia baino lehen, nahiz
eta urte horretatik aurrera egoerak moteltzera egin duen.
Errenta mailari dagokionez, Gipuzkoako mailaren parean
kokatzen zen 2009an. Hala ere, azken urteetan hasierakoetan
baino gutxiago igo zela esan behar da.
Lehen sektoreak izan duen bilakaera negatiboa izan da
azken urteetan, 1999tik 2009ra ustiategi kopurua %45,5ean
murriztu zen.
Nekazal arloan ondorengotza geroz eta arazo larriagoa da.
Herriko zonalde ezberdinetan industria guneak dauden arren,

Nekazal jarduera ingurune naturala babestu eta
balioan jartzen lagun dezakeen elementu bezala
suspertu eta lagundu (ondorengotza sustatu)
Sektore ezberdinen elkarlana bultzatu, Astigarragan
eta eskualdean aisialdia eta turismoarekin lotutako
eskaintza integral bat eratzeko
Udaletik turismo berdearekin lotutako azpiegitura
eta zerbitzuen aldeko apustua egin: nekazal
turismoak, bidegorriak, ibilbideak, ingurunea,
ondare arkitektonikoa, bisita gidatuak…
Santiago Mendi Natur Eskolak eta Sagardo Etxeak
turismo arloan burutzen duten jarduna babestu eta
areagotzen ahalegindu
Behemendiren bidez turismo arloan sustatzen diren
ekintza ezberdinetan aktiboki parte hartu
Ekintzailetza sustatu eta lagundu eskualde mailan
dagoen turismo arloko ostatuen hutsunea estaltzera
bideratuta
Astigarragako enpresetan, eta batez ere industria
arlokoetan, ingurumena kudeatzeko sistemen
ezartze-maila areagotzeko neurriak bultzatu.
Ekonomia alternatiboen aukera desberdinak aztertu
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Industria eta eraikuntza

Zerbitzuak

Biztanleria aktiboa

LAN-MERKATUA

Lanean ari den biztanleria

Langabezia eta bere bilakaera

Kontratazioa

Lan mugikortasuna, bertako laneratzea
eta autosufizientzia

Enplegu eta prestakuntza politikak
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DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK

enpresa txikiak dira batez ere Astigarragan kokatzen
eta bideragarriak ikusten direnak garatu (denbora
direnak.
bankuan, truekea…). (PH)
Azken urteetan, krisia dela medio, bai establezimendu
Eskualdeko Enplegu Plana garatu eta garapen
kopurua, bai enpleguak murriztu egin dira industrian eta
ekonomikoarekin lotuta bertan jasotzen diren lan
eraikuntzan.
ildoak jarraituz ekintza ezberdinak burutu
Enpresen jarduerari dagokionez, hirugarren sektorea da
Enpresen arteko lankidetza eta sareak sortzea
nagusi Astigarragan. Hala ere, Merkataritza dentsitatea
bultzatu merkatuan lehiakorrago izateko bide
bezala
azken urteetan apurka-apurka murriztuz joan da eta
ostalaritza eta turismo arloak garrantzi berezia izan arren Ikus lan merkatua arloan egindako proposamenak ere
2011tik beherantz doaz.
Eskualdeko Enplegu Plana garatu eta bertan
Astigarragako biztanleriaren jarduera tasa %53,6koa izan zen
jasotako lan ildoak jarraituz ekintza ezberdinak
2010 urtean, Gipuzkoako eta EAE-ko tasak baino altuagoa.
burutu
Emakumezkoen jarduera tasa zertxobait igo da, hala ere,
gizonezkoaren azpitik mantentzen da.
Aurrez lan esperientziarik ez duten talde (lan
merkatuan sartu berri diren emakumezkoak, krisiak
Astigarragako
okupazio
koefizientea,
Gipuzkoako
eraginda lan bila hasi berri direnak…) eta gazteekin
koefizientearekin alderatuz nabarmen altuagoa zen 2006
lan egin (praktikak etab. bilatuz)
urtean. Datu hau krisian sartu aurretikoa da.
Krisiak
gehien
eragiten
dien
sektoreetako
Astigarragan
2012
urtean
286
langabetu
daude
langabetuak (Eraikuntza sektoreko langileak esate
erregistratuta guztira, 2011 urtean baino 56 gehiago eta
baterako) lan merkatuan irteera gehien izan
2008an krisia hasi zenean baino 154 gehiago. Hala ere,
ditzaketen sektore edota jardueretara bideratu
oraindik Gipuzkoarekin konparatuta, langabezia maila
(langileen birkualifikazioa)
oraindik ere azpitik mantentzen da.
Ikasketa maila altua duten langabetuei arreta
2010 urtean, bai kontratuen kopurua eta bai kontratatutako
berezia eskaini, herriko edota eskualdeko enpresen
pertsonen kopurua ere, Gipuzkoan baino askoz altuagoa
eta langabetu hauen artean bitartekari lana eginez
izan zen.
Emakumezkoen artean lan prekarietatea eta
Nabarmena gertatzen da kontratu mugagabe gehienak
ezegonkortasuna murrizten saiatzeko ekintzak
gizonezkoei egiten zaizkiela.
burutu
Lan mugikortasunari buruzko datu eguneraturik ez dago
Enplegu berrien sorrera sustatu sortzen ari diren
eskuragarri,
dena
den,
2001eko
datuen
arabera,
sektore (emergente) ezberdinetara bideratua:
Astigarragako biztanleriaren %26,6ak baino ez zuen herrian
energia
berriztagarriak,
hirugarren
adinari
bertan lan egiten urte hartan.
laguntza…
Astigarragako udalak ez du garapen ekonomiko eta enplegu
Enplegu berdeen sorrera sustatu eta lagundu
sail propiorik, hori dela eta eskualde mailan egiten dute lan
Ikus
lan merkatua arloan egindako proposamenak ere
arlo honetan.
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ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA

Ekitatea eta gizarte zerbitzuak

Osasuna eta osasun zerbitzuak

Berdintasuna

Bizikidetza

Telekomunikazioak eta ikt-en
irisgarritasuna

ASTIGARRAGAKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA - 2013

ERROLDATU GABEKO IMMIGRAZIOA. Hau da udalerriak egun
duen arazo nagusienetako bat, eta gainera estatistiken
ikuspuntutik baloratzen zaila dena, ez baita estatistiketan
erregistratuta agertzen.
Astigarragako biztanleriaren errenta pertsonalaren batez
besteko maila nahiko altua da.
Astigarragako gizarte zerbitzuen ekipamendua gutxi
gorabehera egonkor mantendu da azken urteotan.
Osasun zerbitzuei dagokienez, Astigarragako baliabide
nagusiak, osasun zentro bat eta farmazia bat dira. Hiriburutik
hain gertu egoteak Astigarragak izan ditzakeen gabeziak
konpentsatzen laguntzen du.
Oinarrizko jarraipen adierazle batzuk alderatuz, oraindik
desberdintasun handiak antzematen dira emakumeen eta
gizonezkoen artean.
Egun indarrean dagoen Berdintasun Plana amaitzear dago
eta udaletik emakumearen egoera aztertzeko diagnosia
martxan jartzea bultzatu da, genero desberdintasun
ikuspuntutik.
2011 urtean delituen indizea 1.000 biztanleko 40,06koa izan
zen, Gipuzkoak agertzen duena baino askoz ere altuagoa da.
Udaletik herritarren artean teknologia berrien erabilera
bultzatu eta errazteko apustua egin da.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK
Menpekotasuna
duen
adineko
biztanleria
erresidentzian sartzerakoan udalerrian bertan
kokatzen den zentro batera eramatea erraztu.
Behar handia den kasuetan etxebizitza batera
irisgarritasuna, ahalbidetuko duen politikarekin
jarraitu.
Talde ahulenei eta RGI jasotzen duten pertsonei
eragiten dien eskualde mailako Enplegu Plan
berrian jasotzen diren esku hartzeak martxan
jartzea bultzatu.
Biztanleria immigrantea eta bertako biztanleriaren
arteko topaketa espazioak martxan jartzea
bultzatzen jarraitu.
Astigarragan legez kanpoko kokapenak eragozteko
neurriak hartu, Protokolo bat martxan jartzea
bultzatuz.
Datozen urteetarako berdintasun Plan berri bat
bultzatu eta bertan jasotako lan ildoak garatu.
Haur eta nerabeentzako eta Plan berria diseinatu
eta formalizatu osasun eta prebentzio arloan sortu
berri den Batzordearen laguntzaz.
Delitu eta bandalismo kopurua murrizteko
prebentzio eta heziketa neurrien alde egin, urteko
epe zehatz batzuetan (txotx denboraldian)
Astigarragak izaten duen bisitari kopuru altua
kontuan hartuz.
Udal administraziotik, egungo ginekologia zerbitzua
areagotzeko eskaera abian jarri.
Udaletxean kontratazioetarako klausula sozialak
ezartzea bultzatu.
Herritarren arteko kohesio-mailaren azterketa bat
burutu.(PH)
Belaunaldi ezberdinen arteko dinamika birsortzeko
ekimenak martxan jarrai. (PH)
KZ gunearen ordutegia areagotu eta zerbitzu
berriak eskaini.
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HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA

Hezkuntza

☺
Euskara

Kultura

☺
Kirola
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Astigarragan unibertsitate hezkuntzakoak ez diren erregimen
orokorreko hiru zentro daude.
Datozen urteetan lehen hezkuntzako eskaria nabarmenki
haziko dela aurreikusten da, eta udalerria ez dago prest
horrelako eskariari aurre egiteko.
Historikoki hezkuntza eskaintza zabaltzeko eskari bat badago,
derrigorrezko bigarren hezkuntzari dagokionez bereziki.
Biztanleriaren heziketa maila Gipuzkoako eta EAEko
biztanleriak duena baino nabarmen baxuagoa da.
Biztanleriaren euskalduntze maila oso altua da.
Bi hizkuntzetan aritzeko eskubidea bermatzeko eta euskara
bizirik
mantentzeko,
euskararen
erabilera
maila
areagotzeko ahaleginak egiten jarraitu beharko da.
Eskualde mailan euskararen inguruan hainbat ekimen bultzatu
dira azken 15 urteotan.
Kultur etxean dauden lokalen erabilera ia erabatekoa da.
Hala ere, kultur etxeak hainbat muga ditu, horien artean
nagusiena areto nagusiari dagokiona eta irisgarritasun arazoa.
Udalak kultur-agenda bat argitaratzen du udalerrian sortzen
den kultur informazioa bideratzeko.
Parte hartze kultura bat badago, publiko-pribatua elkarlana
errazten duena.
Udalerriak kirol ekipamendu garrantzitsuak ditu. Hala ere,
Kirol azpiegitura eta instalazio ezberdinetan hainbat defizit
atzeman dira.
Antolatzen diren hainbat ekitaldi eta ikastarotan parte
hartzaile kopuruak behera egin duela adierazi da.

Egungo hezkuntza ekipamendu eta instalazioek
dituzten arazo/hutsune nagusiei konponbide
egokienak bilatzen saiatu.
Datozen urteetarako herriko hezkuntza beharren
ikerketa bat burutu.
Ahaleginak egiten jarraitu, epe motz–ertainera haur
eta gazteak DBH udalerrian bertan egiteko aukera
izateko. Bitartean, beste udalerrietan DBH egiteko
aukerak erraztu.
Euskara Plana eta Euskararen Barne Erabilera plana
burutu eta bertan jasotako lan ildoei jarraituz
hizkuntza politika integral bat garatu.
Eskualde mailako Planaren araberako lan ildoak
jorratzen jarraitu, beste bost udalerriekin
elkarlanean.
Kultur
etxe
berria
eraikitzeko
proiektua
berreskuratzen saiatu.
Gaztelekuak
egun
dauzkan
instalazioak
handitu/egokitu edota instalazio egokiagoak
bilatzeko prozedura abian jarri.
Programatutako
jarduera
kulturaletan
biztanleriaren parte hartzea bultzatu.
Kirol instalazio edo ekipamendu ezberdinak
egokitu, betiere energia efizientziako aukerak
aztertu eta sustatuz, identifikatu diren arazoak
konpontze aldera.
Ekonomikoki zein eduki aldetik erakargarria den
kirol eskaintza bat bultzatu
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GARAPEN SOZIAL ETA EKONOMIKOA. Ebaluazio globalaetalehentasunezko esku-hartze eremuak.
AZPIEREMUAK

EBAL

Etxebizitza parkearen ezaugarriak

ETXEBIZITZA

Etxebizitza parkearen birgaitzea

Eskaintza: etxebizitze eraikuntza

Etxebizitza beharra eta eskaria, eta
eskaintzaren eta eskariaren arteko
balantzea

☺
Arlo instituzionala
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DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK
Astigarragan 2.038 etxebizitza daude. 2004 urteaz geroztik
etxebizitza kopurua %40,3an hazi da.
Hutsik dauden etxebizitzek etxebizitza guztien %22
suposatzen dute.
Bertako administraziotik etxebizitza parkearen egoera, epe
ertainera, zein izan daitekeen kontuan hartu behar da,
beharrezkoak diren birgaitze laguntza planak aztertzeko eta
bultzatzeko.
Astigarragako hirigintza planteamenduan 1.585 etxebizitza
eraikitzea aurreikusten da.
Herrian BOEk eraiki diren arren, azken urteetan ez da
etxebizitza sozialik eraiki eta krisia dela medio areagotu egin
da mota honetako etxebizitzen eskaria.
Epe motzean eraikitzea aurreikusita dagoen azpiegitura
garrantzitsuek, autopista, autobia eta AHT eta hauek
Astigarragako garapen sozial nahiz ekonomikoan izango
dituzten ondorio edota eraginek, azterketa bat eskatzen
dute, datozen urteetarako lurzoruaren beharrak eta
biztanleriaren garapen aukerak bideratzen joateko

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK
Hutsik dauden etxebizitzak merkatura ateratzea
erraztu tokiko erakundeen eskutik Bizigune
Programaren laguntzaz.
Etxebizitzetan material ekologikoak eta energia
aurrezpen aukerak erabiltzea bultzatu eraikinak
birgaitzeko obretan
Etxebizitzak birgaitzeko diru-laguntzak kudeatzeko
lanak bultzatu eta bai etxebizitzak birgaitzeko
garaian, bai etxebizitza berriak eraikitzerako
garaian, udalerriaren eta ingurunearen berezko
estetika errespetatu
Alokairuko etxebizitzaren eskaria sustatu eta
erraztu
Etxebizitza sozialen behar eta eskaria aztertu eta
horren arabera mota honetako etxebizitzak eraiki
Administrazio eskudunekin batera, udalerriko
ondare arkitektonikoa eta orokorrean baserriinguruarekin lotutako eraikinak birgaitzea
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