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1. AURREKARIAK 
 

Gizakiak bere iraupenerako edo beharrak asetu ahal izateko naturak eskaintzen dituen 

baliabideak erabiltzen ditu. Erabilera honek zenbait eragin sortarazten ditu natur sisteman 

positiboak batzuetan eta negatiboak beste batzuetan, itzulgarriak, itzulezinak, ikusgaiak edo 

ez direnak hautematen, e.a. baina gehienetan gizakiaren eragina oso negatiboa izaten da.  

 

Gizarte sistemak betidanik erabili izan du natur sistema naturak eskainitako baliabideak 

ustiatu ahal izateko. Gaur egun egiten den erabilpena ordea geroz eta intentsiboagoa da eta 

eragindako presioa ere areagotuz doa.  

 
1972 urtean Nazioarteko Komunitatea lehen aldiz elkartu zen ingurumenaren narriadurak 

sozio-ekonomian zituen eraginak aztertzeko asmoz. 113 naziok parte hartu zuten 

Estokolmoko Giza Ingurumenari buruzko Nazio Batuen Batzarrean.  

 

Ondoren, 1987an, Nazio Batuen Ingurumen eta Garapen Batzordeko, Gro Harlem 

Brundtland mahaiburu zenak, Gure etorkizun komuna deritzon txostena aurkeztu zuen. 

(Brundtland Txostenaz ezagutua). Txosten honetan, garapen iraunkorraren kontzeptua 

aurkeztu zuen eta honela definitu zuen: “gaur egungo beharrizanak asetzen duen garapena, 

betiere hurrengo belaunaldiek eurena asetzeko beharrak arriskuan jarri gabe”  

 

Tokiko iraunkortasunaren aldeko mugimendua 1992 urtean sortzen da, Rio De Janeiroko 

Lurraren Goi-Bileran onarturiko iraunkortasuneranzko Ekintza Programaren onarpenaren 

ondorioz. Programa honi Agenda 21  izena jarri zitzaion. Programako 28.atalak aipamen 

berezia merezi du, bertan Tokiko Programa 21 edo Tokiko Agenda 21 burutzeko tokiko 

agintarien ardurak finkatzen baita dira. Iraunkortasuneranzko prozesu honetan tokiko 

agintariak izan behar dute ekimenetarako ardura eta gidaritza bere gain hartzen dutenak.  

 

1994 urtean, Rioko Goi-bilerako eta Europar Batasuneko Ingurumen Programako mezua 

kontutan izanik, tokiko ordezkari ugari bildu ziren Aalborg-eko (Danimarka) edo Europako 

Hiri Jasangarrien I.Konferentzia ospatzeko. Konferentzia honetan iraunkortasuneranzko 

Europako Hirien Agiria aurkeztu zen, Aalborg-eko Agiria bezala ezagunagoa dena. Garai 

hartan laurogei udalerrik sinatu zuten agiria. Sinadura horren bitartez iraunkortasunera 

bideratzeko tokiko prozesu partehartzaile bat hasteko borondatea adierazten da: mundua 

gogoan jardun auzoan lemapean. 
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Orduz geroztik, herri eta hiri ugari atxikitu dira Aalborg-eko Agirira. Gaur egun 2000 hiri 

baino gehiago dira euren tokiko Agenda 21en gauzapen prozesua abian jarri dutenak. 

 

Hamar urte geroago, 2004ko Ekainean Aalborg+10 ospatu da. Bertan iraunkortasunaren 

aldeko hamar urtez garaturiko tokiko ekintzak berrikusteko aukera eskaini zen, Agenda edo 

Programatik Ekintzara igarotzeko helburu berriak finkatuz eta Aalborg-eko Agiritik Aalborg-

eko konpromisoak hartzera igaroz.  Konpromiso hauen helburua Europa osoan 

iraunkortasunaren alde egindako esfortzu guztiak indartzea da, Tokiko Agenda 21 

indarberrituz, helburu, estrategi eta ekintza berriak zehaztuz, guzti hau tokiko iraunkortasuna 

eta iraunkortasuna orokorrean lortzeko asmoz. 

 

Euskal Herriari dagokionez, Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/98 Lege Orokorrak, 

ikuspuntu orokor batetik hiri gaietarako jarduera guztietan udalerriek iraunkortasunean 

oinarrituriko estrategiak bere gain hartzearen garrantzia aitortzen du. Lege honek garapen 

iraunkorra finkatzen du Euskal Autonomi Erkidegoko lurralde-eremu osoan garatutako 

ingurumen politika ororen helburu. 

 

Nahiz eta Legeak Euskal Autonomi Erkidegoko ingurumen politika 4 urte iraungo dituen 

Ingurumen Programa batetan isladatuko dela ezarri, beharrezkoa ikusten du ingurumen 

politikaren antolamendu egonkorra eta iraunkorra bultzatzea. Horrela ekimen publiko eta 

pribatuek garaturiko ingurumen politiken bermea, segurtasuna eta eraginkortasuna 

erraztuko da. Guzti horrengatik, Eusko Jaurlaritzak 2002-2006 Ingurumen Programa onartu 

zuen, ondoren epe luzeko ikuspegi estrategiko batetan kokatuko zena: Garapen 

Iraunkorraren aldeko Euskal Estrategia (2002-2020). 

 

Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategiak bost jomuga finkatzen ditu: 

- Aire, ur eta lurzoru garbi eta osasungarriak bermatzea  

- Natur Baliabideak eta hondakinak erantzukizunez kudeatzea 

- Natura eta Bioaniztasuna babestea  

- Lurralde oreka eta mugikortasun orekatua lortzea ikuspegi bateratuaz  

- Klima aldaketaren eragina mugatzea  
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EAEko estrategiak iraunkortasunerantz bideratzeko ezartzen dituen baldintzen artean, 2006 

urterako 5.000 biztanletik gorako EAEko udalerri guztiek, bakarka nahiz eskualdeka, euren 

Tokiko Agenda 21 diseinatua izan dezatenaren konpromisoa dago.  
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2. SARRERA 

 
Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzungo udalerriek, Oarsoaldeako Eskualdeko Garapen 

Agentziak S.A., Gipuzkoako Foru Aldundiaren Iraunkortasun Garapenerako Departamenduak 

eta IHOBE S.A. Sozietate Publikoak Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta 

Ingurumen Departamentuarekin batera 2004ko maiatzean UDALTALDE 21 eratzeko 

Hitzarmena sinatu zuten. 

 

Lan talde honen helburua aipaturiko udalerri bakoitzean Tokiko Agenda 21 garatzea da, 

iraunkortasunerantz bidea hasteko helburuarekin. Iraunkortasun irizpideak eta Agenda 

21aren ezarpenean Oiartzun izan da Oarsoaldeako udalerririk aurreratuena. Horrela, 2002 

urtean bertako Ekintza Plana onartu zen eta ordutik ekintzak ezartzen joan da.  

 
Udaltaldeko gainontzeko udalerriek 2004ko udan eman zituzten lehen pausoak Aalborg-eko 

Gutuna sinatuz. Gaur egun Diagnostikoaren zirriborroa egina dute, honekin prozesuaren 

lehen fasea amaitutzat ematen delarik. 

 

2.1. Metodologia  

 
Agenda 21 prozesu jarraia da, ez da berehalako produktu bat. Forma hartzeko eta emaitzak 

lortzeko denbora behar da. Prozesu hau garatu eta abian jartzerakoan honako faseak 

bereizten dira: 

 

� Motibazioa 

� Diagnostikoa 

� Ekintza Plana 

� Jarraipen Plana 

 

Prozesuan inplikatuta dauden eragileak motibatzea da lehen faseko helburua eta horretarako 

bilera eta informazio-bilkurak egiten dira. Fase hau Aalborg -eko Gutuna sinatzen denean 

amaitzen da. 

 

Udalek konpromisoak behin hartu ondoren udalerriaren Diagnostiko osoa gauzatzeko 

lanarekin hasten da. Ingurumen eta sozio- ekonomi bektoreen eta egiturazko aspektuen 

analisiaren bitartez eta teknikari eta herritarren ekarpenekin, diagnostiko bat egiten da. 

Diagnostiko horretan gaur egungo egoera eta dagoen problematika  deskribatzen da; herrian 

dauden gabeziak, indar-guneak eta ahuleziak hain zuzen ere. 
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Momentu honetan Errenteria udalerria fase honen garapenaren amaieran aurkitzen da. 

Ondoko dokumentuak udalerriko Diagnostikoaren zirriborroa jasotzen du, ondorengo atal edo 

gaien bidez: 

� Ingurune ekonomiko eta soziala 

� Ingurune Fisikoa  

� Ingurune Naturala  

� Lurralde antolamendua eta hiri plangintza 

� Mugikortasuna eta garraioa 

� Ingurumen bektoreak: ura, hondakinak, energia, kutsadura akustikoa, kutsadura 

atmosferikoa 

� Jarduera ekonomikoen Ingurumen eragina  

� Arriskuen analisia eta kudeaketa 

� Komunikazioa, sentsibilizazioa eta herritarren parte-hartzea  

� Udalerriko Ingurumen kudeaketa  

 

Hurrengo pausoa, aurretik buruturiko Diagnostikoa oinarritzat hartuz Ekintza Plana egitea 

izango da. Diagnostikoak helburu orokorrak edo lerro estrategikoak determinatzeko balioko 

du, eta baita helburu eta ekintza konkretuagoak zehazteko ere. Azken hauek Ekintza Plana 

egituratuko dute. 

 

Azkenik, Ekintza Planaren bilakaera ezagutzeko eta planteaturiko ekintzetan helburuak 

betetzen ez diren kasuetan aldaketak egiteko Jarraipen Plana diseinatuko da. Honek 

adierazle zerrenda baten ezarpena eskatzen du. 
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MOTIBAZIOA 
 Udalerriaren  ezagutza eta 

motibazioa  
 Prestatze saioak  
 Udal Konpromisoa eta Lidergoa 
 Aalborg-eko Gutunari atxikitzea 

  

 

INGURUMEN–SOZIOEKONOMI DIAGNOSTIKOA 
EGOERAREN ANALISIA 
 

 Bektore sozialak 
 Bektore ekonomikoak  
 Ingurumen bektoreak 
 Egiturazko aspektuak 

 

DIAGNOSIA ETA EBALUAZIOA  
 Aurre-diagnostiko teknikoa 
 Herritarren Diagnostikoa  
 Ebaluazioa eta azken diagnostikoa  

 

 

TOKIKO EKINTZA PLANA PLAN  
EKINTZARAKO LERRO ESTRATEGIKOAK: Ekintza Plana oinarrituko den helburu orokorrak   

  
 JARDUKETA PROGRAMA: Lerro estrategiko bakoitzeko helburu estrategikoak  

  
                 EKINTZAK: Proiektu edo ekintza konkretuak Programako helburuak lortzeko  

 

JARRAIPEN PLANA  
 Jarraipena eta kontrola:  

          Iraunkortasun adierazleak  

               Tokiko adierazle espezifikoak  

               Parte-hartze mailaren adierazleak 

               Ekintza Plana betetze mailaren adierazleak 
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2.2. Parte-hartzea eta komunikazioa  

 
Aalborg-eko gutunak herritarrek tokiko prozesuetan erabakiak hartzeko  parte- hartu ahal 

izatearen garrantzia azpimarratzen du. Zentzu honetan, Aalborg-eko Gutuna sinatzen 

dutenak honako konpromisoak hartzen ditu: garaturiko lan guztiak prozesuan inplikaturik 

dauden alderdien arteko lankidetzan oinarritzea, herritar guztiei informazioa eskuratzeko 

eskubidea bermatzea eta tokiko prozesuetako erabakiak hartzerakoan partikularki edo 

erakunde baten ordezkapenean parte-hartzeko aukerak ematea. 

 

Oarsoaldea Udaltalde 21ean zenbait bitartekari erabili dira parte-hartzea sustatzeko:  

- Kontsultarako telefonoa  

Oarsoaldea Udaltalde 21ak kontsultarako telefono bat (900 507088)  martxan jarri du, 

interesatuek Agenda 21aren inguruan dituzten zalantzak argitzeko, edota  euren 

proposamenak, iritziak eta  kezkak azaltzeko.   

 

- Foro birtuala  

Oarsoaldea Mankomunitatearen  web orrian parte-hartze gune bilakatu nahi den    foro 

birtuala martxan jarri da, nahi duenak bere iritzia emateko.  

 

- Mahai teknikoak  

Diagnostikoaren gauzapen prozesuan zehar Mahai Teknikoak  antolatu ziren, bertan 

teknikari eta iraunkortasun gaiaren inguruan adituak zirenak udalerriaren egoerari buruz 

zituzten ikuspuntuak adierazi zituzten. Mahai hauek  Ekintza Plana eta Jarraipen Plana 

burutzeko ere bilduko dira.   

 

- Inkestak  

Diagnostikoa osatzeko 400 inkesta inguru egin ziren udalerrietan. Honela, ingurumena, 

ekonomia eta gizarteko alderdi nagusien inguruan herritarrek duten pertzepzioa zein zen 

zehaztu zen. 

 

- Parte-hartze Foroak  

Herritarren ekarpenak jasotzeko eta Diagnostikoa osatzeko herritarrei zabaldutako Foro 

Ireki baterako deialdia egin zen, bertaratutakoek euren iritziak eta kezkak azaltzeko 

aukera izan zuten. Tokiko Agenda 21aren diseinua eta ezarpen prozesuko fase 
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ezberdinetan zehar beste zenbait Foro antolatuko dira, momentu guztian herritarrek 

euren ekarpenak egin ahal izateko.    

 

- Postontzi berdeak  

Eskualde osoan zazpi postontzi berde ezarri dira. Hauen helburua herritarrei Tokiko 

Agenda 21, Oarsoaldeako Udaltalde 21, etab.-eri buruzko informazioa eskatzeko 

prozedura erraztea da eta beraien proposamenak, ikuspuntuak eta kezkak azaltzea ere. 
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3. EREMU ESTRATEGIKOA ETA FUNTZIONALA 
 

Errenteriako Tokiko Agenda 21aren diseinu eta ezarpen prozesua Udaltalde 21 Oarsoaldea 

eremuan burutzen da.  

 

Udaltalde 21 Oarsoaldea osatzen duten udalerriak eremu funtzional eta konplexu batetan 

kokatzen dira eta eremu hau eskumen eta interbentzio esparru ezberdinak dituzten erakunde 

ezberdinez osaturik dago.  

 

Horregatik nahiz eta proiektu honen helburua Udaltalde 21eko udalerri bakoitzak bere 

Ekintza Plana edukitzea izan, Tokiko Ekintza Planak egiterako garaian erakunde horiek 

lehendik garatzen ari diren plan, programa eta ekintzak ere kontutan hartu beharko 

dute..Honela, Udalerri bakoitzeko Ekintza Planean ezarriko diren helburu eta ekintza guztiak 

koherenteak izango dira udal bakoitza lanean ari den plan eta programetako helburu eta 

ekintzekin. 

 

Horrekin batera, erakunde bakoitzaren eskumenak noraino heltzen diren jakitea beharrezkoa 

izango da ekintza planeko ekintzak gauzatzerako garaian erakunde bakoitzak izango dituen 

erantzukizunak zehazteko.  

 

Ondoren proiektuaren ezartze eremua zehaztu eta bertan parte hartzen duten erakundeen 

egitura funtzionala identifikatuko da.  

 

3.1. Tokiko Agenda 21 proiektuaren ezartze eremua  

 

Udaltalde 21 Oarsoaldea ondorengo udalerriak osatzen dute: Errenteria, Lezo, Pasaia eta 

Oiartzun. 

 

3.2. Udaltalde 21 Oarsoaldea udalerrien eremuan par te hartzen 

duten erakundeen egitura funtzionala  

 

Oarsoaldeako Udaltalde 21 aren erakuntza Oarsoaldeako garapen agentziaren bitartez 

bultzatu da eta koordinazioa ere bertatik eramaten da. Udaltaldeko udalerri guztiak 

Oarsoaldeako garapen agentziaren parte dira. 
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Oarsoaldea SA  Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzuneko eskualdeko garapen agentzia da. 

!993 urtean eratu zen eskualdeko garapen sozioekonomikoa  sustatzeko. Bestalde, garapen 

hau aurrera eramateko beste erakunde batzuekin elkarlanean hari da, Eusko Jaurlaritza, 

Gipuzkoako Foru aldundia, SPRI, SPRILuR, INEM, Estatuko ministerio ezberdinekin eta 

Europako Gizarte Funtsarekin. 

Oarsoaldeako Garapen agentzia sozietate anonimo bat da kapital publikoarekin osatua.Bere 

administrazio kontseiluan Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzuneko ordezkari politikoak  

daude.Bere presidentzia urtero berritzen da, lehendakaria beti 4 udalerrietako ordezkari 

politiko bat izanik. 

 

Udaltaldeko udalerri guztiak ondorengo udalez gaindiko erakundeetan parte hartzen dute:   

� Añarbeko Ur Mankomunitatea, ur hornidura eta ur saneamenduaren arduradun.  

� San Markoseko Mankomunitatea, hondakinen kudeaketarako  

� Behemendi –Donostialdea Bidasoako Landa garapenerako elkartea 

� EUDEL,  Euskal Udalerrien Elkartea  

 

Errenteriari dagokionez udalez gainetiko erakundeak ere azpimarratzen dira: 

 

� Aiako Harriko Parke Naturala 

� Autoridad Portuaria de Pasajes 

 

3.3. Tokiko Erakundeen organigrama funtzionala  

 

Tokiko Agenda 21-eko prozesuak Udaletxe bakoitzaren funtzionamenduan eta kudeaketan 

iraunkortasun irizpideak sartzearen beharra ekartzen du, hauek direlako herritarrekiko 

hurbilen dauden antolakuntzazko eta erabakigarrizko izaera duten erakundeak.  

 

Iraunkortasuna udalaren eguneroko kudeaketako alderdi guztiekin lotutako aldagaia dela 

azpimarratu behar da: gizarte-gaiak (oinarrizko beharrizanak asetzea eta bizi-kalitatea), 

ekonomia (udalerri-eskualdearen ekonomi jardueraren banaketa eta horrek ingurumenean 

izan dezakeen eragina, langabezi tasak, e.a.) edo hirigintzako gaiak (lurzoruaren okupazioa, 

urbanizatu ezin den lurzoruaren eta inguruneko natur balioen kudeaketa, e.a.) hain zuzen 

ere.  
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Tokiko Administrazioaren gaur egungo funtzionamendua konpartimendu independenteetan 

oinarritzen da, departamenduen arteko erlazioa eta komunikazioa eskasa izanik. Honek 

zenbait proiektuen ikuspegia zaildu egiten du, adibidez Tokiko Agenda 21-arena.  

 

Tamaina handiagoa duten udalerriek Batzorde ezberdinduak dituzte eta hauetan era batera 

edo bestera ingurumena barneratzen da (Tokiko Agenda 21-aren antzeko ezaugarriak 

dituzten proiektuak erlazionatzen diren diziplina).  

 

Errenteriako Udaletxearen Organigrama Funtzionala modu honetan banaturik dago 

 
UDALAREN OSOKO BILKURAREN OSAKETA:  
 

Alkatea / Alcalde-sa   

Juan Carlos Merino González  (PSE-EE)

 

Alkateordeak / Tenientes de Alcalde   

Joaquin Acosta Pacheco  (PSE-EE)

 

Zinegotziak / Concejales-as   

Jesus Oficialdegui Ruiz  (PSE-EE)

Jose Miguel Golmayo Gauna  (PSE-EE)

Joseba Iñaki Uribe Burgoa  (PSE-EE)

Gemma Insausti Merino  (PSE-EE)

Jose Angel Sanchez Gallardo  (PSE-EE)

Joseba Etxarte Martin  (PSE-EE)

Silvia Astorga Lopez  (PSE-EE)

Luis Mª Oyarbide Arizmendi   (EA)

Maite Peña Lopez   (EAJ/PNV)

Jose Mª Burgos Viñaras   (EA)

Mikel Arretxe Gutierrez   (EAJ/PNV)

Mikel Carcedo Mitxelena   (C. EA)

Jon Ugutz Ormaetxea Berroeta   (EAJ/PNV)

Iñaki Mendez Begue   (EA)

Lucia Peralta Rodriguez   (PP)

Mª Angeles Bastos Fernandez   (PP)

Elias Maestro Ruiz   (IU-EB)

Jose Cruz Legorburu Ayestaran   (IU-EB)

 



3. EREMU ESTRATEGIKOA ETA FUNTZIONALA 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa. 2006. 
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina  12. or 

TOKIKO GOBERNU BATZARRA  

Juan Carlos Merino González (PSE-EE) 

Joaquín Acosta Pacheco (PSE-EE) 

Gema Insausti Merino (PSE-EE)  

Iñaki Uribe (PSE-EE) 

José Miguel Golmayo Gauna (PSE-EE)  

Elías Maestro Ruiz (IU-EB)  

Juan Carlos Merino González (PSE-EE) 

 

AREA EDO INFORMAZIO BATZORDEEN ARDURADUNAK:  

Euskera  
Joseba Iñaki Uribe Burgoa (PSE-EE) 

Gizarte Zerbitzuak  
Jose Miguel Golmayo Gauna (PSE-EE) 

Hezkuntza Eta Gazteria  
(PSE-EE) 

Hirigintza  
Elias Maestro Ruiz (IU-EB) 

Ingurumena Eta Mendiak  
Jose Cruz Legorburu Ayestaran (IU-EB) 

Kultura 
(PSE-EE) 

Ogasuna 
Gemma Insausti Merino (PSE-EE) 

 

Presidentzia Eta Barru Araubidea   

Joaquín Acosta (PSE-EE) 

Trafikoa Eta Garraioak 
Jose Miguel Golmayo Gauna (PSE-EE) 
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Auzuneak  
Joseba Etxarte Martin (PSE-EE) 

Hiri Mantenimendua  
Jesus Oficialdegui Ruiz (PSE-EE) 

Inmigrazioa Eta Herritarren Partaidetza  
Elias Maestro Ruiz (IU-EB) 

Kontratazioa  
Joseba Etxarte Martin (PSE-EE) 

Merkataritza Eta Ekonomi Garapena  
Jose Angel Sanchez Gallardo (PSE-EE) 

Udaltzaingoa  
Jose Miguel Golmayo Gauna (PSE-EE) 

 

Idazkaria   

Francisco Javier Lesca Ezpeleta  

 

Interbentorea   

Jose Mª Arenzana Garcia  
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4. EKONOMI ETA GIZARTE-INGURUNEA 
 
 

4.1. Biztanleak  

 

Edozein udalerritako biztanleak oinarrizko motorra dira eta, laburbilduz, etorkizuneko 

garapen-politikei eta estrategiei, hau da, Tokiko Agenda 21 prozesuei zentzua ematen 

dieten eragileak dira. Eskualdearen errealitatea aztertzeko, biztanleak karakterizatzea 

abiapuntu aparta da, analisiaren barruan dauden gainerako gaietan (jarduera 

ekonomikoa, eskualdearen eta udalerriaren ingurumen-egoera, herri-zerbitzuak 

eskaintzea, etab.) zuzeneko eragina baitu. 

 
 

4.1.1. Eskualdean biztanle-kopuruaren eboluzioa azk en 5 urteetan 

 

Errenterian azken lau urteetan (2000-2003) biztanle-kopurua nabarmenki murriztu da. 

Estatistikako Nazioko Institutuak lortutako datuen arabera, denboraldi horretan gutxi 

gorabehera 800 pertsona murriztu dira. 

 

2001. urteko abenduan 38.903 biztanle zeuden, hau da, lurralde osoaren %5,66. Balio 

hau udalerriak bi urte lehenago zuen balioa (guztiaren %5,78) baino pixka bat 

txikiagoa da. Beraz, ezinbestez probintziarekiko eta eskualdearekiko demografi 

bizitasuna txikiagoa da.  

 
ERRENTERIA 2000 2001 2002 2003 
Guztira 39.200 38.903 38.697 38.397 
Gizonezkoak 19.292 19.098 18.995 18.854 
Emakumeak 19.908 19.805 19.702 19.543 
Iturria: Estatistikako Nazioko Institutua 
 
 

Hurrengo taulan denboraldi desberdinetan biztanleen hazkuntza ikus daiteke. Ildo 

horri jarraiki, guztietan (1981-1986, 1991-1996 eta 1996-2001) negatiboa dela 

ondoriozta daiteke. Beraz, azken lau urteetako datuak erreferentziatzat hartuta, 

Errenterian azken urteetan biztanleen kopurua murriztu egin da. 

 

 1981 1986 1981-
1986 
hazku
ntza 

% 1991 1986-
1991 
hazku
ntza 

% 1996 1991-
1996 
hazku
ntza 

% 2001 1996-
2001 
hazku
ntza 

% 

Errent
eria 

46.49
6 

43.67
6 

-2.820 -6,07 41.64
6 

-2.030 -4,65 39.66
3 

-1.983 -4,76 38.22
4 

-1.439 -3,63 

Iturria: Oarsoaldea 
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BIZTANLEEN EBOLUZIOA 1986., 1991., 1996. ETA 2001. URTEETAN 

 2001 1996 1991 1986 

Lezo 5.834 5.753 5.348 5.703 

Oiartzun 9.179 8.878 8.450 8.264 

Pasaia 15.962 17.300 18.534 19.909 

Errenteria 38.224 39.663 41.990 44.024 

Oarsoaldea 69.199 71.594 74.322 77.900 

Gipuzkoa 673.563 676.208 676.488 689.222 

EAE 2.082.587 2.098.055 2.101.041 2.136.100 

Iturria: Eustat 
Oarsoaldea S.A.k egina 

 

 
4.1.1.1. Jaiotza- eta heriotza-tasa azken 5 urteetan, azkeneko 20 urteak 

erreferentziatzat hartuta. 

 

Jaiotza-tasaren eboluzioa honakoa da: 

(JAIOTZEN EBOLUZIOA. 1981-2001) 
Urteak Jaiotzak Batez bestekoa 

urtean 
81-85 urte. Oinarria =100 IF 

1981-1985 2202 440.4 100.00 ----- 
1986-1990 1390 278 63.12 ----- 
1991-1995 1416 283.2 64.30 24,38 milako 
1996-2000 1576 315,2 71.57 29,2 milako 
1998 308 308 69.94 33.67 milako 
1999 310 310 70.39 34.52 milako 
2000 330 330 74.93 37.72 milako 
2001 372 372 84.47 43.72 milako 
TBN = (Jaiotza-kopurua/Biztanleak) * 1000 
IF = (Jaiotza-kopurua/Emakumezkoak (15-49)) * 1000 
Iturria: Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 
 
Hiri Antolaketako Plan Orokorrak jasotako datuen arabera, 1976. eta 1980. urteen 

bitartean 4.240 jaiotza izan ziren, hain zuzen ere, batez beste 800 jaiotza urtean. 

Azken 20 urteetan kopuru horiek oso nabarmenki jaitsi ziren eta urtean 300 jaiotza 

baino gutxiagoko kopuruetara iritsi zen. 

 

Hala eta guztiz ere, azken urteetan berriz ere gorantz egiten hasi da. Ildo horri jarraiki, 

2002. urtean azken hamarkadan ezezagunak ziren kopuruak lortu zituen. Zehatz-

-mehatz esanda, azken 5 urteetan (1998-2002) jaiotza-tasak gorantz egin du; 1998. 

urtean tasa %7,82 zen bitartean, 2002. urtean %10,5 izan zen; beraz, denboraldi 

horretan %2,7 hazi da. Hala, laurogeigarren hamarkadaren hasieran izandako tasatik 

oso hurbil geldituko litzateke. 
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Iturria: Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 
 
Orain dela gutxi demografi krisia izan da eta udalerrian eragina izan du. Hala eta 

guztiz ere, azken urteetan joera hori gelditu egin da eta hazkuntza txikiak izan dira. 

Horri esker, Gipuzkoako demografiak duen joerarekiko berdindu egin da. 2002. urtean 

ildo berari eutsi dirau. 

 

Errenterian azken urteetan jaiotza-kopurua murriztu denez, helduen eta zaharren 

taldeak gehitu egin dira eta biztanleak pixkana-pixkana zahartu egin dira. Beraz, 

heriotzek  gorantz egingo dute. 

 

Heriotzen tasaren eboluzioa honakoa da: 
 

(HERIOTZEN EBOLUZIOA. 1981-2001) 

Urteak Heriotzak Batez bestekoa 
urtean 

81-85 urtea. Oinarria =100 TBM 

1981-1985 1.013 202.6 100 4.53 

1986-1990 1.318 263.6 130.11 6.18 

1991-1995 1.436 287.2 141.75 7.18 
1996-2000 1.513 292.5 144.37 7.40 

1998 313 313 154.49 7.92 

1999 319 319 157.45 8.10 

2000 296 296 146.10 7.58 

2001 314 314 154.98 8.11 
TBM = (Heriotzak/Biztanleak)*1000 
Iturria: Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 
 
Laurogeigarren hamarkadatik hona, heriotzek gorantz egin dute neurrizko erritmoan. 

Azken 5 urteak (1998-2002) kontuan hartuta, heriotzen tasa %0,83 gehitu da: 1998. 

urtean tasa %7,95 bazen, 2002. urtean %8,78ra gehitu da. 
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Iturria: Plan Orokorra 
 
 

 Hazkuntza begetatiboaren eboluzioa honakoa izan da 

 

Jaiotzei eta heriotzei buruzko datuen ondorioz, hazkuntza begetatiboa (jaiotzen eta 

heriotzen arteko desberdintasuna) nabarmenki aldatu da azken urteetan. Ildo horri 

jarraiki, Errenterian 98. eta 99. urteetan negatiboa izan da. 2001. eta 2002. urteetan, 

berriz, jaiotzen tasa heriotzen tasaren aldean errekuperatu egin da, jaiotza gehiago 

izan baitira. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Jaiotzak 308 310 333 390 407 
Heriotzak 313 319 317 327 340 
Hazkuntza begetatiboa -5 -9 16 63 67 
Iturria: Eustat 
 

4.1.1.2. Zahartze-tasa azken 5 urteetan, azken 20 urteak erreferentziatzat hartuta  

 
BIZTANLEAK ADIN-MULTZOEN ARABERA 2001. URTEAN 

 Guztira 0-19 urte 20-64 urte >64 urte 

Lezo %100 %19,5 %68,3 %12,2 

Oiartzun %100 %20,0 %66,7 %13,3 

Pasaia %100 %15,6 %63,6 %20,8 

Errenteria %100 %15,5 %67,7 %16,8 

Oarsoaldea %100 %16.47 %66.65 %16.88 

Gipuzkoa %100 %18,50 %64,70 %16,80 

EAE %100 %18,12 %64,90 %16,98 

Iturria: Eustat 
Oarsoaldea S.A.k egina 
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Biztanleak adin-multzoen arabera aztertuz gero, %15,5ek 20 urte baino gutxiago ditu; 

%16.8k, berriz, 64 urtetik gora. Gipuzkoako eta EAEko datuekin erkatzen badugu, 

Oarsoaldean 20 urtetik beherakoen garrantzia txikiagoa da. Multzo ertainean 

diferentzia positiboa handiagoa da. 

 

Errenteriaren kasuan, populazioa pixkana zahartzen ari da eta, beraz, 0tik 19 urtera 

bitartean ezin daiteke belaunaldia ordezka. 

 

 

4.1.2. Migrazioa 

 

4.1.2.1. Migrazio-mugimendua 

 

Errenteriako Udalaren Plan Orokorraren arabera, 1991-1995 denboraldian izan ezik, 

kasu guztietan populazioaren hazkuntza naturala positiboa da. Hala eta guztiz ere, 

hazkuntza erreala betiere negatiboa da, migrazio-fluxuen balioa negatiboa baita. 
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(MIGRAZIO-SALDOAREN EBOLUZIOA 1981-2001) 

Urteak Hazkuntza Naturala* Hazkuntza Erreala** MS urtean*** 
1981-1985 1.189 - 2.113 - 660.4 

1986-1990 72 - 2.063 - 427 

1991-1995 -20 -1.946 - 385.2 

1996-2000 63 -652 - 143 

1981-2000 1304 - 6.774 - 403.9 

2001 58 - 292 - 350 

GUZTIRA 1.362 - 7.066 - 401.33 

*Hazkuntza naturala = (Jaiotzak-heriotzak)  
**Hazkuntza erreala (Hazkuntza naturala + migrazio-saldoak) 
***MS = Migrazio-saldoa 
Iturria: Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 
  

 

Migrazio-saldoak (batez bestekoa urtean) 1981-2001
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Iturria: Hiri Antolaketako Plan Orokorra 
 

 

4.1.2.1.1 Emigrazioari eta inmigrazioari buruzko datuak 

 

Plan Orokorrean migrazioen portaerak aztertuz gero, honako ondorioak atera 

daitezke: 

1981az gero, migrazio-saldoa urtean aldatu egin da, baina negatiboa izan da. 1981. 

eta 1985. urteen artean urtean 650 pertsona baino gehiago daude; hamarkada bat 

geroago balioa %40 baino gehiago murriztu da. Joera atzeragarria 2000. urtera arte 
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mantendu egin da eta babes bestekoak saldoak 100 pertsona/urte baino txikiagoak 

izan dira. 

 

Dena dela, 2001. urtean oso migrazio-saldo altua izan zen eta azken hamarkadan 

izandako joera puskatu egin zen. Ildo horri jarraiki, 1996tik 1999ra bitartean migrazio-

-saldoak negatiboak izan ziren, hain zuzen ere, balioak 100 pertsona/urtetik 

beherakoak izan ziren. 2001. urteko datuak errepikatuko balira, inmigranteek ez 

lituzkete aurtengo emigranteen irteerak orekatuko. 

 

 

4.1.2.1.2. Inmigranteen jatorria 

 

Estatistikako Nazioko Institutuaren datuei jarraiki, jatorriari dagokionez, ia inmigrante 

guztiak Europatik datoz. Gainerako inmigranteak ingurune hurbilekoak eta Afrikako 

Iparraldekoak (Maroko, Aljeria), Portugalekoak eta Hego Amerikakoak dira, nagusiki. 

Deigarria da: azken urtean (2001-2002) inmigrante atzerritarrak 397tik 548ra (batez 

besteko hazkuntza: %38,03) gehitu dira. Horri esker, udalerriaren saldo negatiboa 

arindu egin da. 

 

2004. urtean eta urrira arte Errenterian guztira 833 pertsona erroldatu dira. Horietatik 

192 (erroldatuen %23) atzerrikoak ziren. 

 
Errenteriako taldearen jatorria 

 

Orain dela 40 urte inmigrazioarengatik Errenterian hazkuntza ikusgarria izan zen. 

Inmigranteen jatorria oso heterogeneoa izan zen, baina gehienak Espainiako 

gainerako herrialdeetatik etorri ziren. 1975. urtean udalerrian jaiotzen ziren 4 

pertsonekiko 6 inmigrante zeuden. 

 

Egun egoera hori aldatu egin da eta 2002. urtean populazio guztiaren gainean 

bertakoen ehunekoa adierazgarriagoa da. Izan ere, Gipuzkoatik kanpo %34 jaio da. 

Beraz, inmigranteak helduen edota zaharren adin-tartean kokatuta daude eta, 

nagusiki, berrogei urtetik gorakoak dira: udalerriko %55 biztanle baino gehiago, 45 

urtetik gora baditu, inmigrantea da. Talde horren barruan Espainiatik kanpo jaiotakoak 

bereizi behar dira. Horiek batez ere Marokokoak eta portugesak dira. Horiek gutxi izan 
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arren, ezaugarri komuna dute: gazteak dira. Ia %50, zehatz-mehatz esanda, %48,36 

15 urtetik 35 urtera bitartean ditu. 

 

 

 

4.1.3. Populazioaren egitura (adina eta sexua) 

 

Populazioa adinaren eta sexuaren arabera  
 

 2001 1996 

 Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezkoak Gizonezkoak 

Lezo 2.917 2.917 2.865 2.942 

Oiartzun 4.547 4.632 4.469 4.470 

Pasaia 8.187 7.775 8.890 8.398 

Errenteria 19.491 18.733 20.136 19.531 

Oarsoaldea 35.142 34.057 36.360 35.341 

Gipuzkoa 343.109 330.454 344.463 331.745 

EAE 1.064.704 1.017.883 1071.745 1026.647 

 Iturria: Oarsoaldea 
 
 
Sexuari dagokionez, Errenteriako populazioa orekatuta dago. Udalerrian emakumezko 

baino gizonezko gutxixeago dago; gutxi gorabehera gizonezko baino 758 

emakumezko gehiago daude. Nagusitasun hori adin-tarte altuetan nabarmenagoa da. 

Tarte horretan emakumezkoa argi eta garbi nagusi da. 

 

Populazioaren piramidean laurogeigarren hamarkadan udalerrian izandako joera 

atzeragarria nabari da. Halaber, jaiotzen hazkuntza berria hauteman daiteke. Ildo horri 

jarraiki, populazio-piramidean beheko taldeak gehitu egin dira. 

 

Populazio-piramideak Errenteriako demografi egitura adierazten du: 64 urtetik 

gorakoetan biztanle asko, oso multzo esangarriak erdiko adinetan eta, geldiro-geldiro, 

15 urtetik beherako taldeak hazten ari dira. 
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POPULAZIOAREN PIRAMIDEA (ERRENTERIA 2002)
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%15,04 gazteen taldean (20 urtetik beherakoetan) dago 2001. urteko %15,47ren 

aldean, nahiz eta 10 urtetik beherakoak gehitu. Pertsona helduak (64 urtetik 

gorakoak), berriz, %17,41 dira urtebete lehenagokoen %16,38ren aldean. Beraz, epe 

laburrean populazioa pixkanaka zahartu egingo da: bost biztanleko biztanle batek 65 

urtetik gora izango ditu. Gaur egun, populazioaren %43k 45 urtetik gora ditu. 

Adin gutxienen dutenen artean emakumezkoak baino ugariagoak dira gizonezkoak. 

Zaharren artean kontrako egoera gertatzen da. Ildo horri jarraiki, gizonezko gehiago 

hiltzen da. 

 

Hurrengo koadroan gazteen, helduen eta zaharren adin-taldeetan gizonezkoen eta 

emakumezkoen balioak ageri dira. 

 

BIZTANLEAK ADIN-MULTZOEN ARABERA 

Gizonezkoak Adin-taldeak Emakumezkoak Guztira 

%7,74 0-19 urte %7,30 %15,04 

%21.51 20-44 urte %20,06 %41.57 

%12.63 45-64 urte %13,35 %25.98 

%7.25 >65 urte %10.16 %17.41 

%49,13 Guztira %50,87 %100,0 

Iturria: Hiri Antolaketako Plan Orokorra 
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4.1.4. Populazioaren dentsitatea 

 

Biztanleen dentsitatea km2-ko biztanleetan adierazten da eta, besteak beste, 

lurraldean giza okupazioaren maila adierazten du. 

 

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

Populazioaren dentsitatea 1.198,2  1227,8 1233,8 1.239,4 1234,5 
Iturria: Eustat 
 
Errenterian 2001. urtean km2-ko 1.198 biztanle zeuden. Gainerako udalerriekin 

erkatuz, Errenterian biztanleen dentsitatea ez da oso altua, udalerrian hiritartu gabeko 

lurzoruaren hedadura oso garrantzitsua baita eta horrek ondorioak eragiten baititu. 

Baina, erreferentziatzat udalerriko hiri-lurzorua eta lurzoru urbanizagarria hartuz gero, 

Donostialdeko eta Bilbo Handiko udalerrietako dentsitatea lortzen da. 

 

 

4.1.5. Familiaren egitura eta tamaina 

 

1996    2001  Eboluzioa (96/2001) 
 Famili 

kopurua 

Familiaren 

tamaina 

Famili 

kopurua 

Familiaren 

tamaina 

Famili 

kopurua 

Familiaren 

tamaina 

Lezo 1.827 3,15 2.177 2,68 350 -0,47 

Oiartzun 2.679 3,29 3.133 2,91 450 -0.38 

Pasaia 5.926 2,90 6.037 2,63 111 -0.27 

Errenteria 12.950 3,05 14.190 2,68 1.240 -0.37 

Oarsoaldea 23.382  25.537  2.155  

EAE  3,0  2,8  -0,2 

Iturria: Eustat 

 

96az gero Errenterian familia gehiago dago. Hain zuzen ere, 2001. urtean 1.240 

familia gehiago zeuden. Familien tamaina, berriz, murriztu egin da, hau da, familia 

bakoitzean kide gutxiago daude eta 1996-2001 denboraldian familien eboluzioa 

negatiboa izan da. 

 

Zehatzago esanda, famili motak ondoren taulan aipatutakoak dira: 

 

 2001 1996 

Kide bakarrekoak 2.749 1.813 

Konposatuak 392 298 

Nuklearra seme- 2.857 2.164 
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 2001 1996 

-alabarik gabe 

Nuklearra seme-

-alabekin 

5.818 6.322 

Guraso bakarrekoa 1.353 1.214 

Hedatua 836 842 

Polinuklearra 185 297 

Iturria: Eustat 

 

Taulan ikus daitekeenez, famili motak aldatzen ari dira. Gero eta familia gehiago dago 

kide bakarrez osatuta; konposatuek, berriz, beherantz egin dute. Seme-alabarik 

gabeko nuklearrak eta guraso bakarrekoak ere hazi egin dira. Hala eta guztiz ere, 

oraindik nuklearrak seme-alabekin dira Errenterian ugarienak. Grafikoak ikus 

daitekeenez, joera bera jarraitzen dute eskualdeko beste hiru udalerriek eta EAEk. 

 

 

4.2. Jarduera Ekonomikoa eta Enplegua  

 

Udalerriaren edo eskualdearen eremuan, garapen iraunkorraren printzipioek ekonomia 

sendoaren eta aniztuaren aldeko apustua egiten dute; are gehiago, joera honakoa da: 

hazkuntza kuantitatiboa baino gehiago garapen kualitatiboa lortzea. 

 

Udalerriko jarduera ekonomikoa Errenterian azken urteetan izan diren eraldatzeekin 

batera aldatu da. Hirurogeita hamargarren hamarkadan eta laurogeigarren 

hamarkadaren hasieran jarduera ekonomikoaren ikuspegitik populazioa bigarren 

sektorearen barruan kokatzen bazen, egun bigarren sektoreak garrantzia galdu du 

hirugarren sektorearen alde. Izan ere, gaur egun hirugarren sektorea udalerrian 

nagusi da. 

 

 

4.2.1. Enplegua 

 

4.2.1.1. Populazio aktiboa eta populazio okupatua guztira 

 

Nazioko Estatistika Institutuak (INE) eta Euskal Estatistika Institutuak (EUSTAT) 

erabilitako definizioaren arabera, Errenteriako biztanleak (2001. urtean guztira 38.224) 

jarduera ekonomikoari dagokionez hurrengo moduan banatzen dira: 
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 2001 1996 
Aktiboak 
guztira1 

19.276 18.043 

Okupatuak 17. 005 12.677 
Langabetuak 2.271 5.366 
Ez-aktiboak2 18.948 21.488 

    Iturria: Eustat 

 
Pertsona aktiboen %88,21 okupatuta dago, beraz, langabezi tasa %11,78 da. Horiek 

2001. urteko datuak dira eta 96. urteko datuekin erkatuz, beherantz egin du eta, 

gainera, joera beheranzkoa da. 

 

 

Langabezi tasaren eboluzioa 
 Langabezi tasak    

Hiruhilekoak Udalerria Eskualdea Lurralde 
Historikoa 

 

 ERRENTERIA Oarsoaldea GIPUZKOA EAE 

2º - 04 7,14% 7,01% 6,05% 7,02% 

3º - 04 7,15% 6,87% 6,10% 7,17% 

4º - 04 7,16% 7,02% 6,27% 7,34% 

1º - 05 7,71% 7,43% 6,30% 7,32% 

2º - 05 7,79% 7,68% 6,93% 8,08% 

Iturria: Eskatzaile Aktibo Langabetuak. INEM  

EGAILAN, S.A.k egina   
 
 

                                                           
1 Aktiboa: ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko lana egiten duen pertsona oro. Gainera, une horretan 

enplegurik ez dutenak, bilatzen ari direnak eta lanean aritzeko eskura daudenak. 

Beraz, bertan okupatuak eta langabetuak sartuta daude. 
2 Ez-aktiboak: aktiboak ez diren pertsonak eta hurrengo moduaren arabera sailkatzen direnak: etxeko 

lanak egiten dituzten pertsonak, ikasten ari diren pertsonak, erretiratuak, errentadunak eta 

minusbaliatuak. 

 

 

 

 

Okupatuak

Langabetuak
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Errenteriako langabezia-tasa eskualdekoa, eta neurri handiagoan Gipuzkoakoa, baina 

altuagoa. Langabezia-tasa hau langabezi teknikoa dela esan daiteke, hala ere, 

jarduera sektore jakin batzuetan (esaterako ostalaritzan) zailtasunak aurkitzen dira 

lanpostuak betetzeko orduan 

 

4.2.1.2. Langabezi aitortua guztira (%etan) gizonezkoen eta emakumezkoen artean, 

prestakuntza-maila eta adina kontuan hartuta. 

 

Hiri Antolaketako Plan Orokorretik hartutako datuei erreparatuz, 1997-2000 

denboraldian Errenterian langabezia Gipuzkoako batez bestekoa (%35,59) baino 

pixka bat altuagoa da. Errenteriako INEMen bulegoetan 2.664 inskribatu zeuden. 

Horietatik %26,84 24 hilabetez baino gehiagoz diraute langabezian. Ehunekorik 

handiena da 3 hilabetez baino gutxiagoz langabezian dirautenen atzetik (%32,35). 

 

Errenteriako INEMen bulegoetan inskribatutako %58,78 (1.566) Errenteriakoak dira. 

Zifra hori ere argi eta garbi beherantz egiten ari da. Izan ere, 1998. urtearen amaieran 

2.057 langabetu zeuden eta urtebete lehenago langabetuak 2.300 baino gehiago 

ziren, zehatz-mehatz esanda, 2.379. 

 

Eskualdearen eta lurraldearen joera orokorrari jarraiki, udalerrian ere langabetuen 

kopurua nabarmenki jaitsi da. 1998. urtearen eta 2000. urtearen artean enplegua 

eskatzen zutenen kopurua %23,9 murriztu zen. Ehuneko hori Errenteriako INEMen 

ekintza-eremuaren barruan dauden lau udalerrietako baino pixka bat txikiagoa da.  

 

Datu berriagoei erreparatuz, hau da, 2004ko bigarren lauhilekoei eta 2005. urteko 

bigarren lauhilekoei, Errenterian langabezia igo egin da eta tasa gutxi gorabehera 

%7,79 da. Generoei dagokienez, oraindik emakumezkoak dira langabezi tasa 

handiena dutenak adin tarte guztietan. Enplegurik gabeko pertsonen adina aztertuz 

gero, lana aurkitzeko arazorik handienak 44 urtetik gorakoek dituzte. Hala ere, 
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adinaren aldagaiarekiko pertsona langabetuen tipologia aldatu da. 1995. urtean 

langabetu gehienak 16 urtetik 29 urtera bitartean zeuden. 

 

Emakumezkoen artean langabezia oraindik garrantzitsua da, lan-bizitza eta famili 

bizitza bateratzea zaila baita. Hautemandakoaren arabera, enpresak kuotak jarri 

beharko lirateke, hau da, %1 emakumezkoak izatea. 

 

 

4.2.1.3. Iraupen luzeko langabetuen kopurua (adina, sexua, prestakuntza-maila) 

 

4.2.1.3.1. 45 urtetik gorako langabetuak (sexua). 

 

2005eko 2.hiruhilabeteko datuen arabera, emakume gehiago kontratatu dira (%63) 

gizonezkoak baino (%27) eta 44 urtetik aurrerako pertsonen kontratazio kopurua 

murritzagoa da gainontzeko adin taldeena baino (%18). 
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4.2.1.4 Sortutako enpleguaren ezegonkortasuna edo egonkortasuna. 

 
 

Kontratuak adinaren eta sexuaren arabera Oarsoaldean. 2004ko 1. hiruhilekoa 
 

<20 urte 20tik 24 urtera 25etik 29 urtera 30etik 44 urtera 45 urtetik gora Guztira  
gizonak emak. gizonak emak. gizonak emak. gizonak emak. gizonak emak.  
81 60 405 439 415 562 703 684 338 312 3.999 
Iturria: Egailan S.A.ren merkatu-behatokia 
2004. urteko lehenengo hiruhilekoa 

 
 

4.2.1.4.1. Lan-kontratuen motak, aldi baterako edo ez. 

 
 
2004. urteko lehenengo lauhilekoan bakarrik 2 kontratu mugagabe egin ziren, nahiz 

eta enplegua Errenterian nabarmenki jaitsi.  Egiten diren kontratuak prekarioak dira 

eta ugarienak (%32) aldi baterako eta lanaldi partzialerako egindakoak dira. Horien 

atzean daude produkzio-egoerak direla-eta, denboraldi osoan egindako behin-

behinekoak. Bestalde, burututako kontratuen %97 inguru aldi baterakoak izan dira, 

eskualde eta Gipuzkoako datuen oso antzera. 

 

Prekarietatea eta soldata baxuak direla eta, oinarrizko errentari uko egin eta lan 

merkatura sartzeko asmorik ez duen pertsona multzo bat ikusten da. 

 

4.2.1.4.2. Biztanle okupatuak jarduera-sektoreen arabera 

 

 

Jarduera-sektorea 2001 1996 
Nekazaritza 199 171 
Industria 4.485 3.919 
Eraikuntza 1.978 1.258 
Zerbitzuak 10.343 7.329 

      Iturria: Eustat 
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Errenteriako enplegu guztiaren %60,82 zerbitzuen sektorean dago, beraz, 

Errenteriako tokiko ekonomia tertzializatua dagoela ondoriozta daiteke. 

 

Industria betiere garrantzitsua izan da udalerriaren ekonomian; ildo horri jarraiki, 2002. 

urtean %26,37 biztanle okupatzen zituen. Nahiz eta egoera halakoa izan, udalerriak 

industri krisia pairatu du eta ekonomi jardueran ondorioak izan ditu; are gehiago, 

industri enpresa asko itxi dira. Horren ondorioz, eredu ekonomikoak eta produkzio-

-sektoreak aldatu dira eta lehen aipatzen genuen bezala, egun hirugarren sektoreak 

sortzen du enplegu-kopuru handiena, industriaren sektorearen aldean. Bere garaian 

industriaren sektorean udalerriko lan-esku erdiak ziharduen. Hala, 1996. urteko 

datuekin erkatuz, 2001. urtean lanpostuak bigarren sektoretik hirugarren sektorera 

pasa ziren. 

 

4.2.1.4.3. Adina eta prestakuntza-maila 

 

Eskualdea Garatzeko Oarsoaldea Agentziak eskuratutako datuen arabera, Errenteriak 

guztira %0,92 pertsona daude alfabetatu gabe; horietatik %73,86 emakumezkoak dira 

eta %26,13 gizonezkoak. %55,69k lehen mailako ikasketak ditu; %51,72 

emakumezkoak dira eta %48,44 gizonezkoak. Bigarren mailako ikasketak aztertuz 

gero, emakumezkoen %53,37k bigarren mailako ikasketak ditu, gizonezkoetan, berriz, 

%46,63. Lanbide-titulazioa duten pertsonei dagokienez, %14,21 dira. Horietatik 

%62,67 gizonezkoak dira eta %37,3 emakumezkoak. %2,60k ikasketa ertainak ditu; 

horietatik %61,41 emakumezkoak dira eta %38,59 gizonezkoak. Azkenik, goi-mailako 

ikasketak %2,34k ditu: %54,26 emakumezkok eta %45,74 gizonezkok. 

 

Oro har, Errenteriako biztanleen datuak honela laburbil daitezke: gizonezko baino 

emakumezko gutxiago daude alfabetatuak; dena dela, emakumezko gehiago dira goi-

-mailako, erdi-mailako eta bigarren mailako ikasketak dituztenak.  

 

 
Langabetuak ikasketa-mailaren arabera 

 

Lanbide heziketadun pertsonen kontratazio kopurua (%22,2) handiagoa unibertsitate 

tituludunak baino (%10,3). 
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4.2.2. Egitura ekonomikoa 

 

4.2.2.1. Udalerriko BPGren eboluzioa eta EAEkiko konparazioa 

 

2000. urtean biztanleko BPG 9.986 izan zen, hau da, %51. Gipuzkoan %100 zen eta 

Oarsoaldean %74. 

 

4.2.2.2. Jarduera ekonomikoak 

  

JARDUEREN BANAKETA EHUNEKOETAN 
KONTZEPTUA ERRENTERIA ERRENTERIA 

A.- Sektoreen arabera 
Lehenengo sektorea 7 %0.19 
Industria 166 %4.52 
Eraikuntza 672 %18.32 
Merkataritza eta ostalaritza 1.033 %28.15 
Garraioak eta komunikabideak 330 %8.99 
Zerbitzuak 1.212 %33.03 
Profesionalak eta artistak 249 %6.79 

B.- Subjektu-motaren arabera 
Pertsona fisikoak 2.413 %65.77 
Ondasun-komunitateak 242 %6.60 
Sozietateak 1.014 %27.64 

 

C.- Guztira 3.669 %100.00 
Iturria: Udalgida 
 
 
Sektoreen arabera, Errenterian sektorerik ugariena (%33) zerbitzuena da, ondoren, 

merkataritza eta ostalaritza datoz (%28,15). Lehenengo sektorea ia ez dago 

ordezkatua udalerrian. 

 

Udalerrian guztira 2.861 establezimendu daude, Eustatek 2003. urtean eskuratutako 

datuen arabera. Guztira 8.035 pertsonentzat enplegua sortzen dute. Establezimendu 

gehienak (1.201 guztira) denden, ostalaritzaren eta garraioen sektorean daude. 

Eraikuntzari 772 establezimendu dagozkio. Bien bitartean establezimendu guztien 

dituen sektorea industriarena da (174). 

 

Errenteriaren industri tradizioa kontuan hartuta, desindustrializazio-prozesua gertatu 

da eta aldaketan bizi-bizi murgilduta dago. Gaur egun eredu ekonomiko iraunkorraren 

aldeko apustua egiten ari da; ildo horri jarraiki, sektore ekonomikoen aniztasuna 

indartu eta sustatu nahi du. 
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 4.2.2.2.1. Enpresa-kopurua jarduera-sektorearen arabera 

 

JARDUERA LANGILE-KOPURUA ENPRESA-KOPURUA 
Industriak eta energia Guztira 174 

0tik 2ra 114 
3tik 5era 20 
6tik 9ra 11 
10etik 19ra 11 
20tik 49ra 13 

 

>= 50 5 
Eraikuntza Guztira 772 

0tik 2ra 707 
3tik 5era 45 
6tik 9ra 9 
10etik 19ra 6 
20tik 49ra 3 

 

>= 50 2 
Merkataritza, motorrezko ibilgailuak konpontzea Guztira 685 

0tik 2ra 594 
3tik 5era 65 
6tik 9ra 14 
10etik 19ra 9 
20tik 49ra 3 

 

>= 50 0 
Ostalaritza Guztira 210 

0tik 2ra 168 
3tik 5era 34 
6tik 9ra 4 
10etik 19ra 3 
20tik 49ra 1 

 

>= 50 0 
Garraioa, biltegiratzea eta komunikabideak Guztira 306 

0tik 2ra 289 
3tik 5era 9 
6tik 9ra 3 
10etik 19ra 2 
20tik 49ra 2 

 

>= 50 1 
Artekaritza finantzarioa eta enpresekiko zerbitzuak Guztira 311 

0tik 2ra 263 
3tik 5era 30 
6tik 9ra 9 
10etik 19ra 5 
20tik 49ra 4 

 

>= 50 0 
Bestelako zerbitzu-jarduerak Guztira 403 

0tik 2ra 301 
3tik 5era 47 
6tik 9ra 10 
10etik 19ra 15 
20tik 49ra 21 

 

>= 50 9 
Jarduerak guztira Guztira 2.861 

0tik 2ra 2.436 
3tik 5era 250 
6tik 9ra 60 
10etik 19ra 51 
20tik 49ra 47 

 

>= 50 17 
Iturria: Oarsoaldea 
 

Errenterian enpresa gehienak (%27) eraikuntzaren sektorean daude eta, ondoren, 

merkataritzan (%24). Enpresa-kopurua txikiagoa da industriaren eta energiaren 

sektorean. Enpresa gehienek 0tik 2 langilera bitartean dituzte, sektore-mota alde 

batera utzita. 
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LEHENENGO SEKTOREA 

 

1999. urtean EUSTATek eskainitako datuen arabera, Errenterian nekazaritzarako 

2.591 Ha daude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abeltzain-unitateak guztira hurrengo moduan banatzen dira: 

 

● Behiak: 674 ● Txerriak: 1.766 ● Untxi amak: 195 

● Ardiak: 1.095 ● Zaldiak:28 ● Erlauntzak: 25 

● Ahuntzak: 80 ● Hegaztiak: 2.000  

 

 

Plan Orokorrari jarraiki, Errenterian lehen sektorearen jarduera oso murritza da. 1999. 

urteko erroldan 167 ustiategi eta 2.597 hektarea (batez besteko tamaina: 15,55 Ha) 

zenbatu ziren. Horietatik 97k abereak dituzte eta batez besteko tamaina 6.46 Ha da, 

gainerakoek (69) batez beste 28,53 Ha betetzen dituzte. Ustiategien %96an (161) 

titulartasun juridikoa pertsona fisikoarena da. Bi merkataritza-sozietate daude, 

erakunde publiko bat eta bi produkzio SAT. 

 

Halaber, oso enplegu gutxi sortzen dute. EUSTATek aipatutakoaren arabera, guztira 

soldatapekoak ez diren 276 langile daude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza 

Sailak hirurogeita hamar baserri zenbatu ditu. Horietan nekazaritzaren jarduera 

erabatekoa edo nagusia da, hogeita hamazazpitan, berriz, partziala da. Bakarrik 

Errenteriako populazio aktiboaren %1ek lehenengo sektorearekin zerikusia duten 

jarduera ekonomikoetan dihardu, bien Errenterian egindako lanetan, baita beste 

udalerrietan egindakoetan ere. Sektorearen berezko jardueren modura, udalerrian bi 

hegazti-granja eta gaztandegi bat dago. Halaber, Aldura zonan landa-etxea dago. 

 



4. EKONOMI ETA GIZARTE INGURUNEA 
_______________________________________________________________ 
 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa  36. or  
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina    

Egun Errenterian eragina duen meatze-eskubide bakarra “Coto Rofer-Buenaventura” 

izeneko ustiapenari emandako baimena da. Astigarragako udalerriarekin muga egiten 

du. 

 

Abeltzaintzaren eta nekazaritzaren ikuspegitik, baserri gehienek gutxieneko jarduera 

dute eta bertan bizi direnek bigarren edo hirugarren sektorean jarduera osagarria 

garatzen dute. Horregatik, soldatapekoak ez direnen enplegu-kopuru asko dago. 

 

BIGARREN SEKTOREA 

 

Errenterian honako industri eta eraikuntza-enpresa hauek daude: 

 

Industri eta eraikuntza-enpresak Langileak 

ABB Iberconta SA 276 
Papresa SA 264 
Mecanoplástica, SA 86 
Construcciones Erreti, SA 80 
Eurotil, S.A. 51 
Fixtor, S A 42 
Contrucciones Alzola, SA 40 
Talleres Graf, SA 32 
Lekuona, SA 27 
Lekuona ZB, SA 26 
Talleres ZB, SA 26 
Moxler, SA 26 
Construcciones Metálicas Ugaldetxo, SAL 17 
Electromontajes, SCL 13 
Talleres Talde, SAL 12 
Hierros Iguiñiz, SL 10 
Integración Industrial Elektrocika, SL 10 
Eurolan servicios y sistemas informáticos, SL 5 
Signos, publicidad y comunicación, SL 4 
Asesoría Alberto, CB 3 
Urbiga Urumea Bidasoaldea Ind. Garapen Batzua, SA 3 
Matxain, BA 2 
Nexus programación y redes 1 
Iturria: Oarsoaldea 
 
 
Taulan ikus daitekeenez, ABB Iberconta, S.A. eta Papresa, S.A. enpresek gutxi 

gorabehera %52 enplegu sortzen dituzte, Errenteriako industri enpresa guztiek 

sortutako lanpostuak kontuan hartzen baditugu. Beraz, bi enpresetan enplegua 

kontzentratzen dela ondoriozta daiteke. Industri jarduera anitza izan arren, bi industria 

nagusi horiekiko mendekotasuna dago. 

 

Udalerriaren jarduera ekonomikoa indartzeko xedez, udal-politikak Errenteriako 

industri aniztasuna bultzatu du. Lan horren emaitza dira Masti-Loidi eta Txirrita Maleo 

egungo industri poligonoak. Gainera, industri lurzoruaren alde kalifikazio berriak 
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egiteko proposamena dago. Ekonomi eta gizarte-ingurunearen mahai teknikoak aipatu 

zenari jarraiki, oraindik poligono berri hauek industri garapenean izan duten inpaktua 

ezin izan da hauteman. 

 

Orain dela berrogei urte industriaren sektoreak lehengaiak eraldatzen zituen eta 

langile asko zituen. Egun, berriz, lizentzia askok merkataritzarekin zerikusia du: 

jantzigintza-lantegiak, erlojugintza eta bitxigintza, etab. Laburbilduz, sektorea oso 

heterogeneoa da eta enpresako langile-kopurua murriztu egin da. 

 

Industri lizentzien erdia ia (53 lizentzia) metalak eraldatzearen alorrean dago. 

Eraikuntzaren sektorean enpresa-kopurua murritza izan arren, langile autonomo 

ugarik lanean dihardu. 

 

HIRUGARREN SEKTOREA 

 

Errenteria zerbitzuetako udalerria da, balio erantsian eta enpleguan ehuneko 

garrantzitsuak ekartzen baititu. Hala ere, Errenterian merkataritzaren jarduera 

murrizten ari da. Hala dio Errenkoaldek, udalerriko merkatarien eta ostalarien 

elkarteak. Errenterian oinarrian komertzioa tradizionala da eta, beraz, udalerri 

mugakideetan jarritako merkataritza-gune handien presioa pairatu du. Era berean, 

Donostiaren zentralitateak Errenteriaren merkataritza-ahalmenean eragina du. 

Errealitate horri erantzuteko, Errenteriako Udalak udalerriaren merkataritza-jarduera 

sustatu nahi du. Horretarako, Niessenen merkataritza-gunea eraiki du. Azken finean, 

Errenterian erosleak eta, beraz, gizarte-jarduera galtzea saihestu nahi du. 

 

Plan Orokorretik hartutako datuen arabera, guztira 550 establezimendu daude 

hurrengo jardueretan banatuta: elikadura-zerbitzuak, elikagaien, edarien eta 

tabakoaren txikizkako merkataritza eta elikagaiak ez diren industri produktuen 

txikizkako merkataritza. 

 

Aurrekoarekin lotua, azken urteetan ixten eta irekitzen ari diren denda kopuruen 

datuak edukitzea beharrezko izango zela kontsideratzen da.  

 

78 establezimendu daude bere lana erakunde finantzarioen, aseguruen, higiezinen 

agentzien eta abarren eremuan egiten. Deigarria da, baina oso handia da zerbitzu 

pertsonalen (ile-apaindegiak, nagusiki) kopurua (112). 
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Ehun baino gehiago badira irakaskuntza-, osasun-, erlijio-ekipamenduak, etab. 

Azpimarratzekoak dira ekipamendu erlijiosoak (13), irakaskuntza-ekipamenduak (44), 

kultur ekipamenduak (27) eta osasun-ekipamenduak (35). 

 

Errenkoaldeko ordezkariak –mahai tekniko sozio-ekonomikoaren barruan sartuta 

dago– esandakoaren arabera, auzoetan merkataritza-arazoa dago, guztiek ixten 

amaitzen baitute. Gainera, merkataritzan ez dago profesionalizaziorik, merkatarientzat 

ere ez baita enpresa. 

 

Errenteriako bizitza sustatzeko, merkataritza, gastronomia eta kalitatezko turismoa 

erlazionatzea proposatzen da. 

 
 
 
    

4.2.2.2.2. Enplegatuak sektorearen eta azpisektorearen arabera. 

 

Ehunekoa guztira Ehunekoen diferentzia 
KONTZEPTUA ERRENTERIA ERRENTERIA GIPUZKOA OARSOALDEA 
Populazio okupatua 
jarduera-
-sektorearen 
arabera 
Urtea: 2001 

    

Guztira 17.005    
Lehen sektorea 199 %1 %2 %2 
Industria 4.485 %26 %32 %25 
Eraikuntza 1.978 %12 %8 %12 
Zerbitzuak 10.343 %61 %59 %62 
Iturria: Eustat 
 
 
Errenterian enplegu gehienak zerbitzuen sektorean sortzen dira eta, ondoren, 

industrian. Errenteriako gizartea tertzializatua dagoela esan daiteke. 

  

4.2.2.2.3. Establezimenduak jarduera-sektorearen arabera. 

 
 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Kopurua 2.861 2.789 2.759 2.763 2.661 2.603 2.432 2.281 
Enpleguak 8.035 7.617 7.162 7.025 6.742 6.297 6.153 5.922 
Industria eta energia 174 157 155 156 152 166 155 131 
Eraikuntza 772 736 730 655 589 531 461 417 
Merkataritza, ostalaritza eta 
garraioak 

1.201 1.211 1.217 1.315 1.305 1.325 1.279 1.270 

Bankuak, aseguruak eta 
enpresa-zerbitzuak 

311 293 282 271 268 241 220 173 

Bestelako zerbitzu-jarduerak 403 392 375 366 347 340 317 290 
Iturria: Eustat 
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4.2.2.3. Biztanleen egitura ekonomikoa 

 

4.2.2.3.1. Biztanleko errenta Gipuzkoakoekiko eta Euskadikoekiko 

 

 Biztanleko errenta Índizea 
EAE 10.823 100 
Gipuzkoa 11.056 102 
Donostia 11.332 105 
Errenteria 9.046 84 
Iturria: Eustat. Errenta pertsonalaren eta familiarraren estatistika 
 
 

4.2.2.3.2. Pobrezi dirulaguntza jasotzen duten pertsonei buruzko datuak. 

 

 2003. urtean batez beste urtean 369 pertsonak jasotzen zuen Oinarrizko Errenta. 

Horietatik 106 guraso bakarreko familiei (heldu bakarra seme-alabekin) eskuratu 

zitzaien. 17 ez ziren guraso bakarreko familiak eta 30 65 urtetik gorako pertsonak 

ziren. 141 pertsona bakarrentzat bideratu zen. Oinarrizko Errenta jaso zuten bestelako 

titularrak 104 izan ziren eta, azkenik, 32 atzerritarrek jaso zuen aipatu dirulaguntza. 

Lehen aipatu bezala, guztira 369. 

 

2003. urtean batez beste urtean 332 pertsonak jaso zuen GLL (Gizarte Larrialdiko 

Laguntza). Banaketa hurrengo moduan izan zen: 85 guraso bakarreko familientzat, 22 

guraso bakarra ez zuten familientzat, 30 hirugarren adinekoentzat, 100 pertsona 

bakarrentzat, 95 bestelako titularrentzat eta 44 pertsona atzerritarrentzat. Guztira 332 

titular izan zen laguntza honen onuraduna. 
 

 

 

 

4.3. Oinarrizko Zerbitzuak Eta Bizi-Kalitatea  

 
 

4.3.1. Etxebizitza 

 

Garapen iraunkorraren kontzeptua toki-ingurunean aplikatuz gero, besteak beste, 

honako helburua bermatu behar du: hiritar orok etxebizitza duina lortzeko aukera 

izatea. Dena dela, zinezko asmo hori iraunkortasunaren ikuspegitik errespetatzen 
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duten etxebizitza-politiketan oinarritu behar da. Ildo horri jarraiki, lehentasuna eman 

behar zaie jada eraikia dagoen etxebizitza birgaitzea eta berrerabiltzea sustatzen 

duten politikei. Izan ere, hiri-kokaguneen oraindik betetzen ez dituzten lurzoru 

“birjinak” betetzea helburu duten hiri-hazkuntzak alde batera utzi behar dira.  

 

Errenteria 1992. urtean “TXIRRITA MALEO, S.A” sozietatea eratu zen. Harrezkero, 

industri lurzorua kudeatu du. 2001. urtean sozietatearen izaera berriz definitu zen eta 

pertsona bakarreko bihurtu zen, Errenteriako Udalak akzioen %100 baitzuen. 

Sozietatearen helburua aldatu zen ere. Oraingoan bere helburua babes ofizialeko 

etxebizitzak sustatu eta kudeatzea zen, baita higiezinak birgaitzea eta garajeak 

sustatu eta kudeatzea ere. Hori guztia Errenterian egin behar zen. 

 

 

Plan Orokorrean ikus daitekeenez, Errenterian azken urteetan etxebizitza-kopurua 

etengabe gehitu da, baina erritmoa ez da oso arina izan, oso aldi puntualetan izan 

ezik. 

Udalerrian laurogeigarren hamarkadaren hasieran 13.848 etxebizitza zeuden, egun 

15.898 daude, beraz, 2.050 gehiago. Autonomia Erkidegoan bezala, Gipuzkoan ere 

etxebizitzen kopurua gehitu egin da azken 20 urte hauetan modu esangarrian. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoan 1981etik 1996ra (datuak dauden azken urtea) 95.962 

etxe gehiago dago, hain zuzen ere, 726.554tik 822.516ra pasa da, beraz, urtean 

%0,79 hazi da. Gipuzkoan, berriz, 1981etik 2001era 230.404tik 296.759ra pasa da, 

hau da, 66.355 etxebizitza gehiago daude, beraz, urtean %1,27 gehitu da. 

 

Errenteriak %0,69ko hazkuntza-tasa du, beraz, probintziakoaren azpitik argi eta garbi. 

 

1986-2001 denboraldian eboluzioari erreparatuz, honako koadroa egin dezakegu. 

Bost urtez behingo aldiak hartu dira eta azken urteetan (1997, 1998, 1999, 2000 eta 

2001) urteko eboluzioa kontuan hartu da. 

 
 
Urtea Etxebizitza Hazkuntza % Gipuzkoarekiko 1981. urtea=oinarria 

100 
1981 13.848 ------- 6,01 100,00 
1986 13.922 74 5,84 100.53 
1991 14.102 180 5,76 101.83 
1996 14.355 253 5,19 103.66 
1997* 14.940 585 5,41 107.88 
1998* 15.339 399 5,44 110.77 
1999* 15.652 313 5,41 113.02 
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2000* 15.689 37 5,32 113.29 
2001* 15.898 209 5,36 114.80 
* Abenduaren 31ko datuak. 
Iturria: Plan Orokorra 
 
 

4.3.1.1. Etxebizitza-kopurua eta eboluzioa. BOEen eta gainerakoen artean banaketa 

 

Hiri-lurzoruan etxebizitza modura erabiltzeko ekintza berrien zerrenda zehatza 

 

Etxebizitza librea (taulak paper-euskarrian) 

 

Lurzoru urbanizagarrian etxebizitza modura erabiltzeko ekintza berrien zerrenda 

zehatza: Babes ofizialeko etxebizitzak taulak (paper-euskarrian) 

 

 

Babes ofizialeko etxebizitzen zerrenda honakoa da: 

 
 
08/13.1.: Telleriko etxebizitzak .....................................................................................................4 
 
08/13.2.: Bisseuil y Huet/Etxeberria ardoak ...............................................................................20 
 
14/03: Tejidos de Lino fabrika ohia ............................................................................................55 
 
34: Gaztañoko ibarra 
 Lousada, 2 – 20.........................................................................................................10 
 Lousada, 22 – 38.........................................................................................................9 
 Lousada, 9 .........................................................................................................12 
 
35: Las Agustinas biltegia 
 Lousada, 35 – 43.......................................................................................................99 
 
37: Fandería 
 Avda. de La Fandería, 1 – 7......................................................................................60 
 Avda. de La Fandería, 9 – 15....................................................................................60 
 Avda. de La Fandería, 17 – 21..................................................................................40 
 Avda. de La Fandería, 23 – 29..................................................................................60 
 Avda. de La Fandería, 31 – 37..................................................................................60 
 C/ García Lorca, .......................................................................................................25 
 Dolores Ibarruri, 3 –4 ................................................................................................40 
 
38: Markola 
 Erramon Astibia....................................................................................................... 216 
 
12/14: Fabril Lanera : ............................................................29 etxebizitza 12/03ra pasatzen dira 
 
 

Iturria: HAPO 
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4.3.1.2. Etxebizitzen kopurua eta eboluzioa. Etxebizitzen ehunekoa alokairuan eta 

jabetzan. Lehenengo etxebizitzak eta bigarrenak. Okupazioa. 

 

Udalerrian etxebizitzen okupazioa altua da. Plan Orokorrak azaldutakoari erreparatuz, 

laurogeigarren hamarkadaren hasiera %87 zen, hain zuzen ere, Gipuzkoako %83ren 

eta Euskal Autonomia Erkidegoko %83,7ren gainetik. Halaber, inguruko udalerrietan 

baino altuagoa zen: Pasaian, esaterako, %86,5 eta Lezon eta Oiartzunen %80. 

Lehenengoan maila altua da ere; bigarrenean eta hirugarrenean, berriz, askoz 

txikiagoa. 

 

Urteak igaro ahala, ehuneko hori mantendu egin da eta, beraz, etxebizitza okupatu 

ugari dago. 

 

1996an EAEn okupazio-maila %81,9 zen, Gipuzkoan %79,7 eta Errenterian %90. Ildo 

horri jarraiki, udalerriaren joera altua da probintziakoarenarekin eta Autonomia 

Erkidegoarenarekin erkatuz. Udalerrian 10 etxebizitzetatik 9 beteta daude. 

 
OKUPAZIO-MAILA (1981-2001) 
Urtea Etxebizitza  Okupatuak (%) 

1981 13.848 12.040 (%86,94) 
1986 13.922 12.093 (%86,86) 
1991 14.102 12.407 (%87,98) 
1996 14.355 12.934 (%90,10) 
1997* 14.940 13.369 (%89,49) 
1998* 15.339 13.705 (%89,35) 
1999* 15.652 14.028 (%89,62) 
2000* 15.689 14.124 (%90.02) 
2001* 15.898 14.245 (%89.60) 

* Abenduaren 31n 
Iturria: Plan Orokorra 
 
 

2001eko abenduaren 31n IZFEk eskuratutako datuen arabera, 15.898 etxebizitza 

zeuden eta horietatik 14.245 okupatuta zeuden. 

 

Udalak dituen datuei erreparatuz, gaur egun gutxi gorabehera 1.576 etxebizitza 

(%9,75) hutsak daude. Hala eta guztiz ere, datuak ez dira oso zuhurrak. Beraz, azken 

hamarkadan datuak egonkortu egin dira. 

 

Etxebizitza hutsen laurdena udalerriaren hirigunean dago. Aipatu zonan bigarren 

eskuko etxebizitzen prezioa oso garestia da. Honako auzoetan ere ehun etxebizitza 

baino gehiago dago hutsik: Kaputxonosen, Galtzarabordan, Iztietan eta Hirigune 

Historikoan. Horieetan eta Beraunen jende asko bizi da. Hala ere, udalak, diagnostiko 
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hau burutu zen unean, bukatua ez zegoen ikerketa zehatz bat burutu zuen, ondorioak 

bukaerako dokumentua barneratu beharko direnak.  

 

Egun Errenterian etxebizitza guztietatik %90,14 okupatuta dago. %26,74an bi 

pertsona bizi da eta %22,56an hiru. Horiek dira gehien errepikatzen diren ereduak. 

Ehuneko txikiagoan bizi dira pertsona gehiago etxebizitza batean; beraz, etxebizitzak 

beteagoak daude, baina bakoitzean kide gutxiago bizi dira. 

 

Plan Orokorraren arabera, honako faktoreek eragiten dute: 

 

1. Errenteria azken urteetan “Etxebizitza-hiria” da, udalerriaren hiri-ehunean 

kokatutako hainbat industria desagertu baita. 

2. Donostian eta inguruko udalerri batzuetan etxebizitzak oso garestiak dira eta 

hiritarrek Errenteria moduko udalerrietan bilatu behar dute etxebizitza.  

 

Lurzoruaren legea egun burutzen ari diren garapen berriekin betetzen ez dela dioten 

iritzi batzuk jaso dira gizarte eragileen artean. Baina, udaleko bulego teknikoetan 

eskuragarri dauden datuak aztertuz, legea betetzen dela ikusten da. Hiri lurzoru eta 

lurzoru urbanizagarrien portzentajeak bananduta kalkulatu ezkero, ez dira finkatutako 

portzentajeak gainditzen 

 

Bestalde, auzo batzuetan ematen diren garapen berriek nekazal lurzoruak okupatu eta 

auzoek asimilatu ezingo duten populazioaren gorakada ekarriko duten beldur dira 

biztanleriaren zati batean. 

 

 

 

 

4.3.1.3. Etxebizitzak gutxieneko zerbitzurik gabe. 

 
Etxebizitza nagusiak instalazioen eta zerbitzuen arabera 1996 
Ur bero arrunta %99 
Bainua %99 
Berogailua (zentrala, banan-banakoa) %15 
Telefonoa %92 
Gasa hoditik %16 
Erosotasun-indizea %59 
Iturria: Eustat 
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Errenteriako etxebizitza orok ur beroa, bainua eta telefonoa du. Bakarrik %15ek 

berogailua eta gasa hoditik du. Eustaten datuen arabera, erosotasun-indizea %59 da. 

EAEren eta Donostialdearen indizearen azpitik dago. 

 

4.3.1.4. Gizarteratzeko zailtasunak dituzten pertsonen eskura jarritako etxebizitzak 

 

Errenteriako Udalak eskuratutako informazioaren arabera, 1999. urtean 38 etxebizitza 

zeuden gizarteratzeko arazoak dituzten pertsonen eskura jarriak. 

 

Zozketan partaideak   
Taldeak Esp. taldeko Perts. taldeko 

Minusbaliatuak mugikortasuna 15 29 
Guztira Err Mugikortasuna 15 29 
   
Guraso bakarrekoak 45 110 
Kide askoren familiak 15 81 
Pertsona anitzez osatutako biz. unit. 728 1.679 
Pertsona bakarreko biz. unit. 1.899 1.899 
Guztira Errenteria 2.687 3.769 
Iturria: Txirrita Maleo. S.A Udal Sozietatea   

 
 

BOE zozketatu ziren azkenekoak %0,44 espediente jarri ziren minusbaliatuen eskura, 

beraz, %0,61 pertsonari eman zitzaion zerbitzua. Errenterian erroldatutakoetatik 

zozketan %79,3k parte hartu zuen, hain zuzen ere, taldeko %79,58 pertsona. Taldeko 

espedienteen %20,32, hau da, taldeko %19,80 pertsona ez zeuden Errenterian 

erroldatuta. Datu horiek guztiak hurrengo taulan ikus daitezke: 
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BOEen eskaerak  Pertsona kopurua espedienteko 
Kupoa Esp. 

guztira 
                          1      2      3     4     5    6    7 Perts. 

guztira 
Minusbaliatuak 
mugikortasuna 

15 3 11  1    29 

Guraso bakarrekoak 59  39 15 5    143 
Kide askoko familiak 22     14 7 1 119 
Biz. Unit. 2 p edo 
gehiagorekin 

803  599 131 73    1.883 

Biz. Unit. pertsona 
bakarrarekin 

1.979 1.979       1.979 

Guztira Errenteria 2.878 1.982 649 146 79 14 7 1 4.153 

 
 

4.3.2. Hezkuntza 

 

Herriak zenbait zerbitzu “unibertsal” eskaini behar ditu eta horien artean hezkuntza 

dago. Izan ere, ongizatearen egoeran eta, ondorioz, iraunkortasunean aurrera egiten 

duen komunitatean mugarri nagusia da. Horrekin batera, hezkuntza komunitateak 

aurrera egiteko oinarria da, ildo horri jarraiki, ezagutzaren kapitala oso garrantzitsua 

da. 

 

Errenterian honako ikastetxe hauek daude arautuak, arautu gabeak eta lanean 

prestatzeko: 

 

IKASTETXE ARAUTUAK 
Ikastetxea Helbidea Telefonoa Plazak 
Aldakonea Eskolaurrea Aldakonea kalea   
Beraun Berri HH-LH Beraun kalea 943.512.500  
Cristóbal Gamón LH DBH Sorgintxulo, 6 943.525.936 506 
Gamón HH-LH  943.512.298  
Orereta ikastola(*) Zamalbide auzoa 943.523.650 759 
Koldo Mitxelena-Biteri Fernández de Landa 

Enparantza, 1 
  

Langaitz Ikastola DBH San Markose bidea 943.344.370 506 
Langaitz Ikastola LH  943.341.645  
Hijas de la Cruz Ikastetxea(*) Agustinas hiribidea 943.510.654 230 
Pío Baroja Urdaburu kalea, 2  138 
Sagrado Corazón-Telleri 
Ikastetxea(*) 

Juan de Olazabal 943.511.099 414 

Koldo Mitxelena Institutua DBH Galtzaraborda hiribidea, 43 943.514.372 506 
Koldo Mitxelena Institutua HH-LH  943.513.741 506 
Don Bosco Lanbide Ikastetxea Kaputxinos auzoa 943.510.450 520 
Telleri ikastetxea  943.511.099  
(*)Ikastetxe pribatuak 
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Guztira ikastetxe publikoen eta pribatuen artean 3.579 plaza eskaintzen dira. 

Horietatik 520 Lanbide Heziketak eskaintzen dira. Unibertsitarioa izan ezik, hezkuntza-

maila guztiak osatuta daudela esan daiteke. Maila unibertsitarioari dagokionez, 

udalerritik hurbil dago eta erraz irits daiteke. Egun ikastetxe guztiak okupatuak daude, 

dena dela, laneko prestakuntzara bideratutakoa desagertzen ari da. Ildo horri jarraiki 

Zamalbideko LHko Institutua itxi da. Mahai teknikoan aipatu zen bezala, bi ikastetxek 

haurtzaindegia dute, batetik, Orereta ikastolak, eta bestetik, San Jose-Hijas de la Cruz 

ikastetxeak. Bi horiek plaza guztiak beteak dituzte. 2005-2006 ikasturterako 0tik 2 

urtera bitarteko lerroa irekiko da Markola ikastetxean eta adin horietarako hezkuntza-

eskaintza osatuko du. Gainera, baliteke beste haurtzaindegi pribatua irekitzea. 

 

Egoera hori aurreko urteetan izandakoaren kontrakoa da. Garai haietan zenbait 

ikastetxe itxi ziren, hala nola Gaztaño, Beraun, etab. 

 

Ikastetxe arautuez gain, bestelako ikastetxeak ere badaude eta ondoren zerrendatzen 

dira: 

 
IKASTETXE EZ-ARAUTUAK 
Ikastetxea Helbidea 
LHZ (Lanean Hasteko Zentroa) Alaberga auzoa 
Eskola-Tailerra Markola kalea, z/g 
Udal Kontserbatorioa  
Trakets astialdirako eskola Oarso hiri-gunea 
Iturria: berariaz egina 
 
 

Lanean Hasteko Zentroaren (LHZ) programak Oarsoaldeko 16 urtetik 18 urtera 

bitarteko gazteentzat dira; eskola-graduatua izateaz gain, hurrengo ezaugarriak bete 

behar dituzte: eskolatik kanpo egotea, ikasteko zailtasunak izatea, egiazta daitekeen 

titulazioa eskola-graduatutik gorakoa ez izatea eta gutxieneko ahalmenak eta 

ezagutzak lortzeko nahikoa motibazioa izatea. Hala, behin-behineko prestakuntza 

emango zaio eta irakaskuntza arautura bueltatzea saiatuko da. 

 

LHZn, gainera, bestelako programak garatzen dira: lanean hasteko programaren bat 

egin dutenentzat sakontze-ikastaroak, derrigorrez eskolan egon behar duten 16 urtetik 

beherako gazteak eskolatzeko programa osagarriak, ikasteko prestakuntza-programa. 

Horien bidez ikasleek enpresetan lan eginez esperientzia lortzen dute. Ikastetxe mota 

horiek Errenterian beharrezkoak dira, behe-prestakuntza eta -trebakuntza duten 

pertsonen langabezi tasa garrantzitsua baita. 
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Saria zentroak Zamalbide LHko Institutuarekin zerikusia du. Ildo horri jarraiki, zentroan 

irakatsitakoari ofizialtasuna ematen dio. 

 

 

Gainera, honakook daude: begiraleak prestatzeko zentroa (TRAKETS) titulazio 

ofizialarekin, Markolako Eskola Lantegia (Gizarte-zerbitzuen mende) eta Markolako 

EPA (helduentzat), udalerriko akademiek eskaintzen duten eskaintza pribatua alde 

batera utzita. 

 

4.3.2.1. Ikasleen kopurua prestakuntza-eremu bakoitzean 

  

Prestakuntza-maila 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Haur Hezkuntza 1.204 1.128 1.189 1.174 971 936 958 890 
Lehen Hezkuntza 1.648 1.546 1.547 1.485 1.473 1.474 1.518 2.483 
DBH 989 1.084 1.132 1.224 1.342 1.081 738 : 
Batxilergoa 461 501 621 720 787 959 1.116 1.238 
LH 524 527 519 540 711 1.078 1.590 1.834 
Hezkuntza Berezia 8 7 7 6 5 13 20 22 
EPA 672 612 483 468 339 324 357 373 
Iturria: Eustat 2001 
 
 

Aurreko datuetatik honako ondorioak atera daitezke: 

 

• Azken 8 urteetan Haur Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 

ikasleak gehitu egin dira. Haur Hezkuntzan 1996. urtean 890 ikasle bazeuden, 

2003. urtean 1.204 zeuden. Datu horiek justifikatzeko honakora jo dezakegu: maila 

horietan haurrak adin goiztiarragoetan (bi urtetik aurrera) eskolara daitezke. 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ere ikasle gehiago dago, hain zuzen ere, 

1996tik 2003ra 151 ikasle gehiago daude. Hala ere, 97. urtetik 99 urtera bitartean 

hazi zen eta, ondoren, 2003. urtera arte murriztuz joan da. 

• 96az gero Lehen Hezkuntzan ikasle-kopurua pixkana beherantz doa, baina, 

dirudienez, azken urte honetan errekuperatzen ari da. 

• Bai Batxilergoan, bai LHn beherakada nabarmena izan da 1996tik 2003 urtera 

arte. LHn matrikulazioak %50 baino gehiago murriztu dira eta Zamalbide Institutua 

itxi da. 
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4.3.2.2. 10 urtetik gorakoetan ikasketa-maila 

 

Ikasketa-maila 2001 1996 
Analfabetoak 553 436 
Ikasketarik gabe 1.939 2.097 
Eskolaurrea eta lehen 
mailakoak 

16.115 18.171 

Profesionalak 5.994 6.563 
Bigarren mailakoak 6.053 5.538 
Ertainak-goi-mailakoak 1.841 1.404 
Goi-mailakoak 2.880 1.917 
Iturria: Eustat 2001 

  

2001. urtean Errenteriako biztanleen erdiak lehen mailako ikasketak zituen, %16,94k 

lanbide-heziketa zuen eta %17,11k bigarren mailakoak. Ikasle gutxiago dagoenez eta 

horiek bigarren hezkuntzarantz bideratzen direnez, Errenteriak lanbide-heziketan 

espezializazioa galdu du. %8,14k goi-mailako ikasketak ditu. 96tik hona biztanleen 

ikasketa-mailak gora egin du. 

 

4.3.2.3. Errenteriako ikasleak ikastetxearen titulartasunaren arabera 

 
Ikastetxearen 
titulartasuna 

2003 2002 2001 2000 

Publikoa 3.642 3.617 3.582 3.691 
Pribatua 1.882 1.788 1.916 1.926 
Iturria: Eustat 
 
Azken 4 urteetan ikastetxe publikoetan ikastetxe pribatuetan baino ikasle gehiago 

dago matrikulatuta. Izan ere, matrikulazioak egonkorrak mantendu dira azken 4 urte 

horietan. Hala, 2003. urtean %66 ikasle ikastetxe publikoan matrikulatua zegoen 

ikastetxe pribatuetan matrikulatutako %34ren aldean. 

 

4.3.2.4. Hautemandako urritasunak 

 

Hasieran behintzat, ikastetxe gehienak hirigunean daude. Agian, Langaitz ikastetxeak 

duen eraikin bat nahiko urrun gelditzen da, baina, oro har, horietaraino oinez edo hiri-

-autobusa erabiliz irits daiteke. 

 

Salbuespena Orereta ikastola da. Haurrentzako hirigunean eraikina izan arren, 

gainerako instalazioak Zamalbide auzoan ditu, hirigunetik urrun, landa-ingurunean 

alegia. 
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Dena dela, ikastetxe guztiek autobusak dituzte, bai beste udalerrietako ikasleak 

garraiatzeko, baita udalerriko auzoetakoak garraiatzeko ere. 

 

Halaber, ikastetxeak ez daude uniformeki banatuta. Batzuk (Beraun-Berri, Langaitz, 

Cristóbal de Gamón eta Pío Baroja) eremu mugatuan metatzen dira. Gaztaño-

-Fanderia-Larzabal-Agustinas-Zamalbide eremuan izango den hazkuntza 

garrantzitsua kontuan hartuta, Markolan lerro berria irekitzeak egoera neurri batean 

arinduko du. 

 

 

4.3.3. Osasuna 

 

Osasuna garrantzitsua da garapen iraunkorrerako. Laburbilduz, garapen iraunkorra 

ezinezkoa da biztanle osasuntsuetan oinarritzen ez bada. Agenda 21i erreparatuz, 

udalerrian edota eskualdean osasunaren ikuspuntutik arreta egokia izatea bermatu 

behar da. Hala ere, osasunaren erantzukizuna ez da bakarrik adituena –tradizioz 

herri-osasuna zaindu dute–, baita proiektuak egiten dituztenena, irakasleena, enpresa-

-zuzendariena eta ingurune fisikoan nahiz sozialean eragina duten erakunde edota 

pertsonena ere. 

 

4.3.3.1. Azpiegitura sozio-sanitarioak udalerriko biztanleentzat 
 

Ospitalez kanpoko herri-zentroak 2002 
Anbulatorioa 1 
Kontsultategia 0 
Osasun-zentroa 2 
Larrialdiko arreta-zerbitzua 1 
Inguruko zentroa (medikuaren 
etxea) 

0 

Osasun mentalaren zentroa 1 
Mutualitatearen laguntza-zentroa 0 
Bestelakoak 0 
Iturria: Eustat 

 

Errenteriako azpiegitura soziosanitarioak onak dira. Ildo horri jarraiki, espezialitateen 

zentroa dago Larzabalen, baita bi osasun-zentro ere: bata, Iztietan eta, bestea, 

Beraunen. Beraunen, gainera, osasun mentalaren zentroa dago. Gipuzkoako 

Hospitalearen mendekoa da eta Oarsoaldeko biztanleei ematen die estaldura. Horrez 

gain, Errenteria hiriburutik hurbil dagoenez, aise irits daiteke ospitaleraino.  

 



4. EKONOMI ETA GIZARTE INGURUNEA 
_______________________________________________________________ 
 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa  50. or  
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina    

Nolanahi ere, osasun-zentroekiko irisgarritasuna erabatekoa da. Eskaera handia izan 

arren, norbaitek eskatuz gero, egun berean hartuko zaio. 

 

4.3.3.1.1. Farmazi kopurua biztanleko 

 

Errenterian guztira 14 farmazia daude. 

 

4.3.3.1.2. Kontsultategi medikoak eta espezialitateak 

   

Zentroa Zerbitzuak eta oharrak 
Larzabalen espezialitateen 
anbulatorioa-Osakidetza 

Kirurgia, traumatologia, arnas aparatua, kardiologia, oftalmologia, 
ginekologia, erradiologia, psikiatria. Oarsoaldeko eskualdea estaltzen 
du. 

Berauneko osasun-zentroa-
Osakidetza 

Medikuntza orokorra, pediatria eta analisiak. 

Iztietako osasun-zentroa Medikuntza orokorra, pediatria eta analisiak. 
Osasun mentalaren zentroa-
Osakidetza 

Kontsulta-gaiak: alkoholismoa, droga-mendekotasunak eta psikiatria. 
Ez da larrialdietarako zentroa. Doako zerbitzua da. 

Ekintza-Dasalud Ludopatak laguntzeko elkartea 
Harribeltza HIESaren kontrako 
elkartea 

HIESari buruzko informazioa, laguntza emozionala, Oiartzungo 
Harribeltzaren jardueretara bideratzea. 

Iturria: Errenteriako Udala 
 
4.3.3.2. Bestelako zerbitzuak 

 
Gizarte-zerbitzuen zentroak 2002 
Elkarteak 10 
Zerbitzu tekniko orokorrak 2 
Orientabide-zentroak 0 
Eguneko zentroak 11 
Egoitzak 7 
C.E.E-C.O 5 
Bestelakoak 1 
Iturria: Eustat 

 
 
 

4.3.4. Gizarte-zerbitzuak 

 

Eusko Jaurlaritzak Gizarte Ongizatearen zerbitzuaren bidez aldarrikatzen duen 

bezala, 

“Gizarte moderno, bidezko eta demokratikoaren helburu nagusia hazkuntza 

ekonomikoaren produktua hiritar guztien bizi-kalitatea hobetzeko eta aurrera 

egiteko izango da.” 
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4.3.4.1. Gizarte-ongizatearen arazoa (emakumezkoak, haurrak, inmigranteak, droga-

-mendekotasuna dutenak, HIESa, iragaitzazkoak…) 

 

Gizarte Ongizate Sailak hainbat arazo hauteman ditu Kaputxinoseko auzoan. Aipatu 

auzoak ez du komunikazio erraza Errenteriako gainerako eremuekin eta, ondorioz, 

Gizarte Ongizatearen zerbitzuak ez dituzte erabiltzen, hirigunean kokatuta baitaude. 

Ildo horri jarraiki, auzora gizarte-laguntzailea bidaltzea erabaki da, hala, bizilagunak 

sailera errazago hurbiltzen dira eta zerbitzuak kalitatea handiagoa du. 

 

• Emakumezkoari eskaintzen zaion zerbitzua aztertuta, 2002. urtean sentsibilizazio-

kanpaina egin zen “indarkeria jasaten zuten emakumezkoei” buruz. Ertzaintzaren, 

Udaltzaingoaren, Osakidetzaren eta Gizarte Zerbitzuen artean hainbat bilera egin 

ziren tratu txarrak pairatzen dituzten emakumezkoen kasuan ekintza-protokoloa 

bateratzeko. Halaber, talde horrentzat zenbait programa daude: “Tratu txarrak eta 

sexu-indarkeria jasan duten biktimentzat arreta psikologikoari buruzko programa”, 

“Tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasan duten pertsonentzat aholkularitza 

juridikoaren programa”. Horien helburua honakoa da: tratu txarrak edo sexu-

indarkeria jasan duten pertsonek egindako kontsulta juridikoak bideratzea, baita 

prozesu judizialetan esku hartzea ere. 

  

2004. urtean emakumezkoentzako prebentziozko programetarako 56.900 euro 

gastatu ziren. 

 

Segurtasun pertsonalari dagokionez, arrisku-egoeran dauden emakumezkoak 

hartzeko Udalak etxebizitza bat du. Egoera pertsonalari buruz hausnarketa egiteko 

denbora eta espazioa eskaintzen zaie. Gainera, prozesuaren konfidentzialtasuna 

bermatzen zaie. 2002. urtean emakumezko bat izan da etxebizitza horretan 

hartuta. 

 

• Inmigrazioari dagokionez, geroz eta inmigrante gehiago daude. Horien profila 

honakoa da: Latinoamerikatik etorritako emakumezkoa. 

 

2002. urteko Gizarte Zerbitzuei buruzko txostena aztertuz gero, taldeen arabera, 

honako eskaerak izan dira: 
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TALDEAREN IZENA ESKAERA-KOPURUA 
Familia ekonomikoa 1.044 
Hirugarren adina 768 
Minusbaliotasunak 366 
Kasu-familia 298 
Guraso bakarrekoak 288 
Inmigranteak 151 
Emakumezkoa 104 
Gutxiengo etnikoak 86 
Biztanle normalizatuak 85 
Osasun mentala 69 
Adin txikikoak 48 
Toxikomaniak 23 
Bestelakoak 38 
GUZTIRA 3.368 

Iturria: Udala 

 

4.3.4.2. Zaharren arreta-zerbitzua 

 

4.3.4.2.1 Pertsona zaharrak Oarsoaldean 

 
Zaharrak 2001. urtean 11.720 
Zaharrak 2005. urtean 12.187 
  
Arreta eskaini zaien pertsona-kopurua 1.112 
Estaldura-ratioa %9,50 
Plazak egoitzetan 348 
Plazak eguneko zentroetan 50 
ELZren erabiltzaileak 429 
Iturria: GIZARTEKINTZA. Gizarte Zerbitzuen Saila 

 

2001. urtean Errenterian 6.422 zahar zeuden. Egun eskualdean plaza gutxien 

eskaintzen dituen zerbitzua etxebizitza zainduena da. Neurri txikiagoan nabari da 

urritasuna egoitza-plazen eskaintzan eta etxeko laguntza-zerbitzuan. 

 
UDALERRIA IZENA PLAZAK 
Egoitzak 
Errenteria Udalarena 129 
Errenteria Gerontologi Zentroa 124 
Oiartzun Petra Lekuona 54 
Pasaia Udalarena 41 
Eguneko zentroak 
Errenteria Gerontologi Zentroa 15 
Errenteria Aldundia 20 
Pasaia Udalarena 15 
Iturria: GIZARTEKINTZA. Gizarte Zerbitzuen Saila 
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BALIABIDEA UNITATEA 2002 2005 2010 
     
Oinarrizko gizarte-plazak Plazak 68 42 18 
Plaza lagunduak Plazak 200 267 256 
Psikogeriatriako plazak Plazak 80 128 258 
Egoitza-plazak guztira Plazak 348 437 532 
     
Eguneko zentroak Plazak 50 112 168 
Asteburuko eguneko zentroak Plazak 16 82 127 
Etxebizitza zainduak Plazak 6 67 77 
Familian hartzea Familiak 13 7 17 
Arreta etxean Zainduak 429 596 687 
Iturria: GIZARTEKINTZA. Gizarte Zerbitzuen Saila 

Gizartekintzak eskuratutako datuen arabera, erakunde-baliabideen eskaintza orokorra 

ez da nahikoa. Gainera, erabiltzaile-kopuru garrantzitsuari beste azpieskualdean 

eskaintzan zaio arreta. Epe ertainean gutxi gorabehera 130 plaza eratu behar dira. 

 

Halaber, eguneko zentroaren beharrak ez daude behar bezala estaliak. Epe motzean 

gutxi gorabehera 60 plaza berri sortu beharko lirateke. 

 

Gainerako baliabideak indartu egin behar dira eta etxeko laguntza beste zereginetara 

zabaldu behar da, hala nola garbitegia eta bazkaria. Era berean, zerbitzuari estaldura 

hobea emateko Aldundiaren mende dagoen ordu-kopuruak handiagoa izan beharko 

luke. 

 

Gerontologi zentroaz gain, egoitza bat dago. Hori orain dela hamarkada bat baino 

gehiago eraiki zen. Inauguratu zen unean udalerrian biztanleen %10,26k 65 urtetik 

gora zituen. Egun ehuneko hori ia bikoiztu egin da eta epe laburrean eta ertainean 

gorantz egiten jarraituko du, beraz, eskaera ere handiagoa izango da eta eskaintza 

oraintsu nahikoa ez bada, are gutxiago, epe laburrean edo ertainean. 

 

Hirugarren Adinerako Egoitzak aipatzen direnean, ez dugu bakarrik egoitza 

iraunkorretan pentsatu behar, baita eguneko zentroetan edo zaharren arazoak 

arintzen dituzten bestelakoetan ere. Orain bizi-itxaropena askoz handiagoa da eta, 

ondorioz, zaharren kopurua nabarmenki igotzen ari da. Errenterian hurrengo urteetan 

geroz eta pertsona gehiagok izango du mendekotasuna. Ildo horri jarraiki, zerbitzu 

ugari beharko da maila guztietan: bai plaza finkoak zentro berezietan, bai 

geriatriarekin zerikusia duten adituak. 
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4.3.4.3. Haurrentzako eta gazteentzako zerbitzua 

 

2004. urtean adin txikikoentzako eta gazteentzako prebentzio-programetan 83.600 

euro gastatu ziren. 

 

 

4.3.4.3.1. Haurtzaindegiak eta haurrak haurtzaindegietan 

 
Izena Helbidea 
Uztargi Udal Haurtzaindegia Alaberga auzoa, z/g 
Orereta txiki Haurtzaindegia (pribatua) María de Lezo kalea 
Hijas de la Cruz Haurtzaindegia (pribatua)  
Iturria: Errenteriako Udala 

   

Udal-haurtzaindegian 2004-05 ikasturtean honako haur-kopurua zegoen: 

 

URTEAK HAURRAK 
0tik 1era 10 
1etik 2ra 31 
2tik 3ra 15 
Iturria: Errenteriako Udala 
 
 

Plan Orokorraren arabera eta haurtzaindegiei buruzko datuak aztertuz gero, urritasuna 

dagoela ondoriozta daiteke. Beraz, ondorioak ditu zerbitzu hori eskaintzen duten 

ikastetxeen gainean. Udalerrian udal-haurtzaindegi bakarra dago eta, gainera, 

haurtzaindegi pribatuetan baino eskaintza txikiagoa du. Jaiotzak gorantz egiten badu, 

nahiz eta igoera arina izan, emakumezkoaren lana geroz eta garrantzitsuagoa den 

gizartean, “lana/haur txikiak” dualtasunaren ondorioz sortutako arazoak aritzeko 

haurtzaindegiak ezinbestekoak dira. Gainera, eskaintza eskatzaileen beharretara 

egokitzen ez bada, arazo garrantzitsuaren aurrean gaude. Are gehiago, jendea 

inguruetako udalerrietara joan daiteke zerbitzu horien bila. 

 

Horretarako, oso garrantzitsua da egungo haurtzaindegia udalerriaren egiazko 

beharretara egokitzea: ordua eta kopurua. Gainera, erabilera horietarako espazio 

berrian bideratu behar dira. Errenteriako Udaleko Gizarte Zerbitzuen Sailak 

aipatutakoaren arabera, haurtzaindegi-plazak sortu behar dira eta hori egiteko 

aginpidea Eusko Jaurlaritzarena da. 



4. EKONOMI ETA GIZARTE INGURUNEA 
_______________________________________________________________ 
 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa  55. or  
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina    

 

 

4.3.4.3.2. Haurrei arreta eskaintzeko zerbitzu kopurua 

 

Gizarte Zerbitzuen barruan programa desberdinak daude haurrentzat. 

 

ARRISKU-EGOERAN DAUDEN ADIN TXIKIKOEKIN FAMILIAN ESKU HARTZEA: 

prebentziozko baliabidea da. Une horretan sarean esku hartuz adin txikikoaren 

garapen osoan eragin daiteke oraindik. Esku hartu ondoren, familiaren 

funtzionaltasuna lortu behar da. Hala, adin txikikoa ez da bere girotik ateratzen eta ez 

dira portaera-eskemak errepikatzen. Familiekin prebentziozko tratamendua egiten da 

eta familiei laguntza profesionala eskaintzen zaie, horiek adin txikikoak badituzte eta 

arrisku-egoeran baldin badaude. Egoera horiek udaleko gizarte-zerbitzuek hauteman 

eta diagnostikatzen dituzte. Baliabide terapeutikoak eta hezkuntza-baliabideak 

konbinatzen dira. 

 

IZATEZKO ZAINTZA: izatezko zaintza 29/1994 Dekretuak arautzen du. Familia batek 

adin txikikoak aldi baterako edo betirako hartzen ditu. Adin txikikoak ez du lehen 

mailako senidetasunik eta legezko neurri modura hartzeko kontraturik ez da izenpetu. 

 

HAURRAK OSOAN GARATZEKO LAGUNTZA: 5 urtetik 13 urtera bitarteko adin 

txikikoekin prebentzio-lana egiten da. Horretarako, familietan tratu txarren edota 

utzikeriaren arrisku-adierazleak hauteman behar dira. Aldi berean jarduten da 

hezkuntzaren, gizartearen, familiaren eta gizabanakoaren alorrean osoan esku 

hartzen dela ziurtatzeko. 

 

4.3.4.3.3. Familia 

 

2003. urtean 87 familiatan esku hartu zen. FAMILI HEZITZAILEEN PROGRAMA 

dago. Horren bidez familia tratatu eta laguntza eskaintzen zaio eta lanaren helburua 

honakoa da: familia une kritikoetan laguntzea; norberaren autonomia, famili eta 

gizarte-harremanak indartzeko jarraibideak eskaintzean; adin txikikoa garatzeko famili 

esparru egokia indartzea; laguntza puntualak edota aldizkakoak egitea eta pertsonak 

komunitatean integratzen laguntzea. 
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4.3.4.4. Bestelako gizarte-zerbitzuak 

 

4.3.4.4.1. Zerbitzua pertsona minusbaliatuei 

 

Errenteriako minusbaliatu fisiko eta sentsorialentzako MINER elkartearen zeregina 

urte askotan (1997az gero) garraiorako laguntza kudeatzea izan da. Programa honek 

taxiaren herri-zerbitzua erabiltzen du. Horretarako, pertsonak minusbaliatua izan 

behar du eta minusbaliotasunaren ondorioz egokituta ez dauden garraio kolektiboak 

ezin ditu erabili. Programaren helburua halako mugak dituzten pertsonak gizartean 

partaidetza handiagoa izatea da, “ohikoak” ez diren jarduerak egiteko autonomia 

handiagoa eskaintzen baitzaie. Gainera, bide batez, erabiltzaileen familiei laguntzen 

zaie. Ildo horri jarraiki, laguntzarik gabe jarduerak egin ditzakete. Bitarteko egokiak 

jarriz gero, horiek egiteko gai dira. 

 

2002ko urrian 55/2002 Foru Dekretua onartu zen eta arazo larriak zituzten pertsonek 

hautazko garraio-modura taxia erabil zezaten, laguntzak eskaintzen ziren. 

Zerbitzuaren ardura Foru Aldundiak hartu du, beraz, laguntzak Foru Aldundian 

aginpidea duen organoak eman behar ditu, aurreko prozeduraren aldean. Lehen 

Udalak ebatzi eta ematen zituen laguntzak. 

2003. urtean 62 laguntza eman zitzaizkien pertsona minusbaliatuei eta Foru Aldundiak 

2.736 pertsona jo zituen minusbaliatutzat. Minusbaliatuentzako prebentziozko 

programetan urte berean 32.000 euro gastatu ziren. 

 

Era berean, Errenterian eguneko jarduera-zentroa edo lanerako zentroa dago. 

Goienetxe-Gureak zuzentzen du eta minusbaliatu psikikoen beharrak betetzen ditu. 

Pertsona horiek zahartzearen ondorioz, pixkana-pixkana lanerako ingurunean 

egokitze-ahalmenak galtzen dituzte. 

 

 

4.3.5. Kultura 

 

Iraunkortasunaren ikuspegitik kultur jarduera aberatsa eta elkarte-ehun dinamikoa oso 

gizarte-alderdi garrantzitsuak dira. Horiek biak komunitate elkartuen eta parte-

-hartzaileen isla dira eta kultura anitzen barruan sartuta bakoitzaren ohiturak bizirik 

mantentzeko ezinbesteko mugimenduak dira. 
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Errenteriak honako kultur ekipamenduak ditu: 

 
Kultur ekipamendua Jarduerak eta kultur ekipamenduak deskribatzea 
Errenteriako Kultur Gunea Auditorioa, dantzarako entsegu-aretoak, irrati-tailerra, bideo-tailerra, etab. Besteak 

beste, honako jarduerak egiten dira: irakaskuntza (dantza, irratia, bideoa, antzerkia, 
argiztapen eszenikoa, etab.), ekoizpen eszenikoetarako entseguak eta antzezlanak, 
musika, bertsolariak, etab. programatzea.  

Udal-kontserbatorioa  
Eresbil Euskal konpositoreen artxiboa 
Udal-liburutegia Zerbitzu nagusiak Magdalena kaleko eraikinean daude, nahiz eta haurren liburutegia 

Xenpelar etxeko lehenengo solairuan egon. 
Xenpelar etxea Erakusketa-aretoa honakoei buruzko programazioekin: argazkia, pintura, eskultura, 

etnografia, etab. Izaera artistikoa nahiz soziala dute. 
Hitzaldi aretoa. Bertan bideo- eta diapositiba-emanaldiak egiten dira, erakundeek 
batzarrak eta jarduera ludikoak gauzatzen dituzte. 

Xenpelar arte plastikoen 
tailerra 

Besteak beste, honako ikastaroak dude: argazkia, koadernaketa artistikoa, altzariak 
apaindu eta berritzea, zeramika modelatzea eta zeramika apaintzea, beira, 
egurrezko taila eta patchworka 

Reina hitzaldi-aretoak Hitzaldi-aretoak dira eta bertan bideo- eta diapositiba-emanaldiak daude. Halaber 
erakundeek batzarrak antolatzen dituzte, jarduera ludikoak izaten dira, etab. 

Trakets animazioko eta 
astialdiko eskola 

Astialdirako begiraleen eta zuzendarien ikastaroak egiten dira, baita zenbait ikastaro 
monografiko ere. Gazteen lokalak, halaber, ludoteka-zerbitzua eskaintzeko erabiltzen 
dira. Guztira bost daude Gabierrotako, Kaputxinoseko, Agustinetako eta Berauneko 
auzoetan sakabanatuta. Gainera, Alabergan ludoteka dago. 

Oarso hiri-zentroa Haurtzaindegia, ludoteka, gazteen informazio-bulegoa, norberak kontsultatzeko 
aretoa, elkarteentzat bilera-aretoa eta Andra Mari abesbatzarentzat instalazioak. 

Udal-merkatua Erakusketak eta jarduerak 
 
 
Errenteriakok kultur ekipamendu guztiak udalerriaren hirigunean kokatuta daude, 

Trakets animazioko eta astialdiko eskola izan ezik. Hori Alaberga auzoan kokatuta 

dago. Ekipamenduen kokapenari esker, batetik, hirigunea susper daiteke; baina, 

bestetik, Errenteriakoak oso zona zehatzean pilatzen direnez, mugikortasuna 

sustatzen da. 

 

Gaur egun, udal-merkatuaren erabilera aldatu egin da, Niesseneko Merkataritza 

Zentrora eraman baita. Beraz, kultur ekipamendu modura erabiliko da eta udalerrian 

ekipamendu-mota horien zentralitatea indartu egingo da. 

 

� MUSEOAK ZENBATZEA ETA KOKATZEA 

Fanderiako Errota: Dolores Ibarruri zumardia. Fanderia auzoa. 
 
� KULTUR ETA TURISMO-ONDASUN INTERESGARRIAK ZENBATZEA ETA 

KOKATZEA 

 

Atal honetan Natur ondasuna eta Kultur ondasunak bereizi dira: 

 

� NATURA 
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� Aiako Harria Natur Parkea 
1. Listorreta-Barrengoloiako landa-eremua 
2. Aitzpitarteko haitzuloak 
3. Añarbeko urtegia eta basoa 

� Ibilbideak Oarsoaldeko monumentu megalitikoetatik 
1. Aitzetako Txabala 
2. Langagorri-Aitzpitarteko haitzuloa 

� Lau Haizeta parkea 
Parke honetan honakook aurkitzen dira: 

1. San Markoseko gotorlekua 
2. Txoritokietako gotorlekua 
3. Aitzetako Txabalako trikuharria 
4. Txoritokietako monolitoa 

 

� Arditurriko Bidegorria 
 

 

� KULTUR ONDAREA 

 

Santiagoko Bidea oso garrantzitsua da Oarsoaldean, bi adarrak –Kostaldeko 

Ibilbidea eta Barneko Ibilbidea– Oarsoaldeko udalerrietatik pasatzen baitira. 

Kostaldeko Ibilbidean bidea Lezoko eta Pasaiako udalerrietatik pasatzen da eta 

Barneko Ibilbidearen kasuan Oiartzungo eta Errenteriako udalerrietatik. 

 

Santiagoko Bideak Oarsoaldean garrantzi handia duenez, bideari buruzko 

informazio-bulegoa ireki da Errenterian. 

 

� Monumentuak 

1. Maria Magdalenaren ermita: Magdalena kalea 

2. Asuncion Amabirjinaren Parroki Eliza: Herriko plaza 

3. Udaletxea: Herriko plaza 

4. “Kapitainaren Etxea” oinetxea edo Uranzuren oinetxea: Kapitanenea kalea 

5. Iturrizaren oinetxea: Kapitanenea kalea 

6. Zubiaurre jauregi-etxea: Erdiko, Oreretako eta Santa Clarako kaleen 

artean. 

7. Torrekua dorre-etxea: Goiko kalea 

8. Morrontxo dorre-etxea: Goiko kalea 

9. Agustinen komentua: Agustinen ibilbidea. Agustinas auzoa 

 

4.3.5.1. Kultur Agenda 

 

a. HERRI-JAIAK 
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Errenterian: uztailaren 22an, Magdalenaren omenezko jaiak. 

 

b. KULTUR EKITALDIAK 
 

• Santa Agedako koplak: Santa Agedaren bizitzari buruzko kopla zaharrak abesten 

dira. Koplekin batera, koplariek makila luzeak lurrean kolpatzen dituzte. Oso 

ohitura zaharra da Euskal Herrian. 

• San Markosen eguna: apirilaren 25a osteko igandean Errenteriako San Markos 

mendian erromeria egiten da. Hala, San Markos eguna ospatzen da. 

• Sagardo-eguna: apirilaren azkeneko asteburuan edo maiatzaren lehenengoan 

egiten da. 

• Dantzari Txikiaren Eguna: maiatzaren lehenengo egunean egiten da. 

• Euskal Herriko Artisautzaren Azoka: maiatzaren lehenengo asteburuan egiten da. 

Egurrezko, saskizko, burdinazko, metalezko, beirazko… objektuak egoten dira eta 

Nafarroatik eta Iparraldetik etortzen dira ere. 

• Musikaste: musika klasikoaren euskal konpositoreentzako musika-astea. Bere 

helburua euskal egileen musika sustatzea da. Xede horrez, maiatzaren hirugarren 

astean mota guztietako kontzertuak antolatzen dira: orkestrak, bandak, koartetoak 

(harizkoak, haizezkoak, mistoak…), abesbatzak, etab. 

• Dantza Askatuko Gipuzkoako Txapelketa: uztailaren 24an eta 25ean egiten da, 

herri-jaietan peto-peto murgilduta. 

• Propultsatzailearekin eta Historiaurreko Arkuarekin Tiro Txapelketa: 

Magdalenetako (uztailak 22) aurreko asteburuan izaten da. Txapelketaz gain, 

historiaurreko tailerra (taila silexean, nola egin sua, etab.) dago. Gainera, labar-

-arteari, haitzuloei eta historiaurrearekin zerikusia duten gaiei buruz hitzaldiak 

izaten dira. 

• Erromeria Eguna: Magdalena jaietako aurreko asteburua. Uztaileko bigarren edo 

hirugarren asteburua. Kaleetan zehar ekitaldiak ondoz ondo egiten dira goizeko 

11:00etatik goizalderaino. Euskal erromeria tradizionalak gogorarazi nahi dira. 

Horietan dantza zen protagonista. Denbora batetik hona ekitaldi-mota horiek 

atzerapen nabarmena pairatu dute. 

• Artikutzako erromeria- abuztuaren 28a: finkak 3.700 hektarea ditu hariztiz, 

pagadiz, gorostiz, basurdez, lepahoriz edo okilez beteta. Nafarroako lurraldean 

dago, Aiako Harria natur parkeari itsatsita. Abuztuaren 28an (San Agustin eguna) 

jendea joateko irekitzen da eta hori da egun bakarra. Meza, pilota-partidak, 

aizkolariak… izaten dira. 
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• Bertsolari gazteen txapelketa, Xenpelar saria: abenduaren 8an egiten da. 

• Santo Tomás- abenduaren 21a: artisau-produktuekin eta barazkiekin merkatua 

antolatzen da eta mota guztietako animaliak erakusten dira. Era berean, bertso-

-lehiaketa egiten da. 

• Olentzeroa- abenduaren 24a: abenduaren 24an Olentzero iritsi dela ospatzen da. 

• Probintziako gabon-kanten lehiaketa: haurrek goizez parte hartzen dute; helduek, 

berriz, arratsaldez. Abenduaren amaieran Errenteriako polikiroldegian egiten da. 

Gipuzkoako gabon-kanten lehiaketarik garrantzitsuenetarikoa da. 

• Urte zaharra, “Dios te Salve”: arratsalde partean urte berriari herriko kale guztietan 

zehar herri-koplak abesten zaizkio. Abenduaren 31n egiten da. 

 

Oarsoaldeko kultur eta turismo-baliabideak eta –ondasunak ezagutzeari buruz ez 

dago kuantifika daitekeen daturik. 

 

Hala eta guztiz ere, Eskualdea Garatzeko Agentziaren Turismo Sailak ekintza 

desberdinak egiten ditu eskualdeko baliabideak sustatzeko. Jorratzen ari den ildo 

nagusia nazioko nahiz nazioarteko ferietara eta karpetara joatea da. Sustapen-

ekintzez gain, eskualdean informazio-sistema berriztatzailea ezarrita dago. Cicerone 

izena du. Norberak bere burua gidatu eta informatzeko Cicerone sistemari esker, 

bisitariak Oarsoaldea bere telefono mugikorrarekin ezagut dezake. Errenterian, 

Oiartzunen, Pasaian eta Lezon hainbat puntu daude banatuta eta “943 261 200” 

telefono-zenbakira dei eginaz, bisitariak bere hizkuntzan jasoko du kultur eta natur 

baliabideei buruzko informazioa. Egunean zehar telefono-zenbakira lehenengo aldiz 

deitu ostean, turismo-bulegotik erabiltzaileari testu-mezuak (sms) bidaliko zaizkio. 

Horietan egunean zehar eskualdean dagoen jarduera agendaren berri emango da.  

 

Halaber, Oarsoaldean kokatuta dauden hiru turismo-bulegoetan turismo-informazioari 

buruz egindako eskaerak (telefonoz, bertaratua, posta elektronikoz, faxez…) 

erantzuten dira. Turismo-bulegoak Errenterian, Oiartzunen eta Pasaian daude. 

 

 

4.3.6. Kirola 

 

4.3.6.1. Kirol-instalazioak zenbatu eta kokatzea 

 

• Pontikako Kirol Eremua 
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 Pilotalekua eta futbitoko zelaia. Pontika auzoa, z/g. 

Kontaktua: Udaleko Kirol Patronatua 

       Tel.: 943-44.96.91 

       E-maila:   kirolak@errenteria.net 

Pontikako Auzo Elkartean kontaktua:  Carlos Cuadrado 

       Tel.: 626.58.02.54 

 

• Berauneko Kirol Eremua 

 Futbol-zelaia, atletismoko pistak eta Berauneko pilotalekua. Beraun kalea, z/g. 

 Kontaktua:   Damián Borrero (instalazioen arduraduna)  

         Tel mugikorra:  619.16.68.06 

          Zelaiko tel.:      943-52.81.88 

              E-maila:    kirolak@errenteria.net 

 

• Gabierrotako Kirol Eremua 

   Futbitoko zelai bat eta saskibaloiko zelai bat. Gabierrota auzoa, z/g. 

Kontaktua:   Udaleko Kirol Patronatua 

       Tel.: 943-44.96.91 

       E-maila:   kirolak@errenteria.net 

 

• Fanderiako Kirol Eremua 

“La Fandería” futbol-zelaia.Touring etorbidea, z/g. 

 Kontaktua: Touring K.E.- Martín 

    

Zelaiko telefonoa:   943-52.43.81 

   Martinen mugikorra:   657.79.21.47  

E-maila: kirolak@errenteria.net 

 

 

“Fanderiako” igerilekuak. Touring etorbidea, z/g. 

 Kontaktua: Hydra - Fermín Aramendia 

   Igerilekuetako tel.:  943-34.44.23 

   Ferminen mugikorra:   656.72.38.77  

E-maila: kirolak@errenteria.net 

 

Fanderiako Udal Pilotalekua. Touring etorbidea  

Kontaktua:   EPLE - Julen Beldarrain 
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       Julenen mugikorra: 687.92.04.28 

        E-maila:   kirolak@errenteria.net 

 

• Kaputxinoseko Kirol Eremua 

Udako igerileku irekia. Galtzaraborda etorbidea, z/g. 

Kontaktua: Arduraduna: Rafael Fdez. 

Igerilekuko tel.:  943-52.16.61 

Tel. mugikorra:     619.41.27.12 

E-maila:    kirolak@errenteria.net 

 

• Galtzarabordako Udal Kiroldegia  

        Galtzarabordako Udal Polikiroldegia. Galtzaraborda ibarra, z/g. 

- Kirol anitzeko pista 

- Igerilekua 

 - Squasheko hiru kantxa 

 - Sauna eta lurrun-bainua 

 - Areto kardiobaskularra 

 - Muskulazio-aretoa 

 - Gimnasioak 

Kontaktua:  Hydra - Fermín Aramendia 

       Ferminen tel. mugikorra: 656.72.38.77 

       Polikiroldegiko tel.:  943-44.96.90 

       E-maila:   kirolak@errenteria.net 

 

Irisgarritasunaren gaiari erreparatuz, hiritarrak multzokatuta bizi dira eta, gainera, 

distantzia gutxira, beraz, instalazioak kokatzen diren tokietara aise irits daitezke. Hala 

eta guztiz ere, “arretarik gabeko” eremuak badaude. 

 

Ondartxoko eremuan Hibaika arraunketa-elkartea dago eta bere jarduerak udaleko 

hiltegi ohiko instalazioetan garatzen ditu. Arraunketa-elkartearen ondoan espazio 

zabala dago, erabilera anitzetarako gai daitekeena alegia: olgeta-jarduerak, kirol-

-jarduerak, etab. Orain dela urte batzuk pista amerikarra gaitu zen, baina ia ez da 

erabili eta orain oinezkoentzako eremua prestatzen ari da bidegorriarekin batera.  
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4.3.6.2. Pertsona-kopurua kirol-instalazioetan 

 

2004ko irailaren 30ean Udaleko Kirol Patronatuak guztira 8.168 bazkide zituen. 

Hilabeteka honako hauek dira erabiltzaileak: 

 

                Fanderia             Galtzaraborda  
 
Urtarrila   6.091    26.789 
Otsaila    6.130    29.686 
Martxoa   7.967    34.487 
Apirila    7.543    26.986 
Maiatza   8.981    31.839 
Ekaina             13.190    30.157 
Uztailea 14.332    33.157 
Abuztua          13.506      7.838 
Iraila    9.522    20.988 
 
 
Galtzarabordako eta Fanderiako polikiroldegietako instalazioak abuztuan eta irailean 

hamabost egunez itxiak egon dira, hurrenez hurren.  

 

4.3.7. Euskara 

 

4.3.7.1. Errenteriako biztanleek euskara ezagutzea 

 
2 urtetik gorako biztanleak euskararen maila orokorraren 
arabera 

2001 1996 

Euskaldunak 12.096 11.379 
     Alfabetatuak 10.282 8.858 
     Zati batean alfabetatuak 1.440 1.962 
     Alfabetatu gabeak 374 559 
Ia euskaldunak 7.701 8.635 
     Alfabetatuak 4.788 4.870 
     Alfabetatu gabe 1.237 1.579 
     Pasiboak 1.676 2.186 
Erdaldunak 17.464 18.986 
Iturria: Eustat 

 
Errenteriako Udalaren datuen arabera, euskaldunen kopuruari dagokionez, eboluzioa 

positiboa da. Ildo horri jarraiki, Kaputxinoseko eta Pontikako auzoak azpimarratu 

behar dira. Adinaren aldagaia kontuan hartuz gero, pertsona helduek euskaldunen 

ehuneko garrantzitsua izan arren, gazteak dira ugarienak. 5etik 9 urtera bitarteko 

gazteen erdia baino gehiago euskalduna da. Bien bitartean, ehunekorik txikiena 45etik 

49 urtera bitartekoen artean dago. Gainera, elebidun pasiboen ehunekoa gorantz doa 

biztanleen adinak beherantz egiten duen heinean. 
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4.3.7.2. Ikasleak hizkuntza-eredu bakoitzean (A, B, D). Ereduen eboluzioa. 

 
Irakaskuntza-ereduaren arabera 2003 2000 1997 
A 1.353 1.513 2.570 
B 1.472 1.632 1.600 
D 2.681 2.472 2.127 

 Iturria: Eustat 

2003. urtean %24,57 ikaslek ikasten zuen A ereduan, hau da, gaztelaniaz. 97az gero, 

ereduak pixkana-pixkana beherantz egin du. 2003. urtean B ereduan (mistoa) %26,73 

matrikulatuta zeuden; D ereduan (euskaraz), berriz, %48,65 matrikulatua zegoen. 

 

● Matrikulazioak hizkuntza-eredu bakoitzean: 
 
 
2003 /2004 IKASTURTEKO MATRIKULAZIOA EREDUKA  HH+LH 
 A EREDUA B EREDUA D EREDUA GUZTIRA 
Errenteria 49    (%1,65) 1.000    (%33,70) 1918  (%64,64) 2.967 
Lezo 123       (%27,03) 332       (%72,96) 455 
Oiartzun 215    (%25,44) 630     (%74,55) 845 
Pasaia 

 

330     (%36,62) 571     (%63,37) 901 
Oarsoaldea 49          (%0,94) 1.668      (%32,27) 3.451      (%66,77) 5.168 

 
 
 
2003 /2004 IKASTURTEKO MATRIKULAZIOA EREDUKA  LANBIDE HEZIKETA 
 A EREDUA B EREDUA D EREDUA GUZTIRA 
Errenteria 414   (%80,07) 103  (%19,92) 517 
Pasaia 38     (%100)  38 
Oarsoaldea 452      (%81,44) 

 
103      (%18,55) 555 

 
 
 
2003 /2004 IKASTURTEKO MATRIKULAZIOA EREDUKA  BATXILERGOA 
 A EREDUA B EREDUA D EREDUA GUZTIRA 
Errenteria 106    (%24,65) 55    (%12,79) 269  (%65,55) 430 
Pasaia  100     (%100) 100 
Oarsoaldea 106      (%20) 55     (%10,37) 369      (%69,62) 530 
 
 
 
 
● Euskararen eboluzioa eskualdean 
 
Euskararen ezagutza. Errenteria eta bere testuingurua, 1986-2001. (%)  
 

Lurraldea Urtea Euskaldunak Ia euskaldunak Erdaldunak 
Errenteria 1986 23,5 14,9 61,6 
Errenteria 1991 24,5 23,9 51,6 
Errenteria 1996 29,2 22,1 48,7 
Errenteria 2001 32,5 20,7 46,9 
Oarsoaldea S.A. 
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4.3.7.3. Ama-hizkuntza. 

 

Ama-hizkuntza 2001 1996 
Euskara 7.031 7.035 
Gaztelania 28.678 29.342 
Biak 1.774 2.265 
Bestelakoa 741 751 

        Iturria: Eustat 

 

1996. urtean Errenterian %17,85ek zuen euskara ama-hizkuntza modura; bien 

bitartean, %74,4 erdalduna zen eta %5,2k bi hizkuntzak jaso zituen. 

 

2001. urtean datuek hurrengo moduan eboluzionatu zuten: %18,4k zuen ama-

-hizkuntzatzat euskara, %75ek gaztelania eta %4,64k biak. 

 

4.3.7.4. Eskualdean euskara sustatzeko ekintzak eta laguntzak. Azken urteetako 

ekintzen inbentarioa. 

 

Errenteriako Udalak laguntza ekonomikoak ematen dizkie euskara ikasten ari diren 

ikasleei. Horretarako, ikasturtea gainditu behar da eta asistentzia egiaztatu behar 

dute. 

 

Hurrengo jarduerak Udalak berak antolatzen ditu edo horiek egiteko dirulaguntza 

ematen du. 

 
 
Eskolaz kanpoko jarduerak haurrentzat: 
            -    Tailerrak 

- Txotxongiloak 
- Eskulanak 
 

Eskola-zinema 
MINTZALAGUNA programa 
Bertsolaritzaren ikastaroa 
Eranskailuen lehiaketa 
Santa Agedako koplak 
Bertsolarien jarduerak 
UEU bekak 
Nafarroa Oinez eta Herri Urratsi dirulaguntzak 
Literatur sariak: Maddalen saria eta Jautarkol Olerki saria 
Euskara ikasteko bekak 
Dendetan euskaraz errotulatzeko dirulaguntzak 
Leziyo Txikiyak: 

- Perkusio-tailerra 
- Txalaparta-tailerra 
- Aromaterapia-ikastaroa 
- Taroteko ikastaroa 
- Barnetegi txikia 
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Iturria: Errenteriako Udala 
 

ON eskualdeko aldizkaria euskaraz argitaratzen da. eran berean, hitzaren argitalpena 

euskararen normalizazioan funtseko herraminta bat kontsideratzen da.  

 

Errenteriak Euskarako ordenantza bat dauka, hala ere, hizkuntza eskubideen 

behatokian, 3 kexa jaso dira. Behatokiak euskarak udal aldizkarian duen protagonismo 

laburra aipatzen du. Hortaz, komenigarria izango zen udal ordenantza betetzea. 

 

 

 

4.3.8. Aisialdia 

 

4.3.8.1. Haurren, gazteen eta pertsona helduen astialdirako jarduera- eta astialdi-

-ekipamenduen zerrenda. 

 

Udaleko Kultur Alorrak eskainitako programak honako hauek dira: 

 

Xenpelar Arte Plastikoen Tailerra: ikastaro egonkorrak honako jakintzagaietan: pintura 

egurrean eta metalean, koadernaketa artistikoa, modelatua eta zeramika, argazkia, 

taila egurrean, patchworka eta marrazkia eta pintura. Helduentzat eta haurrentzat. 

Aparteko ikastaro monografikoak. 

 

Erakusketak: berezko erakusketak antolatzea (arte plastikoetako tailerretako lana, 

magdalenetako erakusketa…), baita besteen erakusketak antolatzen laguntzea 

(baliabide materialak eta giza baliabideak) ere. 

 

Errenteriako Kultur Zentroa: antzerkien, musikaren, film-emanaldien… programazioa, 

entseguetarako, hitzaldietarako eta abarrerako espazioak alokatzea, haurren antzerki-

tailerrak, bideoa eta irratia, aparteko ikastaro monografikoak. 

 

Argitalpenak: egutegia 

 

Jaiak: festak eta kultur jarduerak (inauteriak, herri-jaiak, kultur asteak…) antolatzea 

eta besteen kultur festak eta jarduerak antolatzen laguntzea (baliabide ekonomikoak, 

materialak eta giza baliabideak). 

 

Hezkuntza eta Gazteri Alorrean Programak 
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HEZKUNTZA 

Gurasoen eskola: udalerriko ikastetxeetan matrikulatuta dauden ikasleen gurasoentzat 

edo gurasoak izango direnentzat (anbulatorioaren bidez) prestakuntza gurasotasunak 

planteatzen dituen gaiei buruz. 

Lanean Hasteko Zentroa: lanbide-heziketa ez-arautua hiru programen bidez: lanean 

hastea, eskola-graduaturik ez duten 18 urtetik gorako ikasleentzat; ikasteko 

prestakuntza, praktiken bidez aurreko programa osatzeko; eskolatze-osagarria 

derrigorrez eskolan egon behar duten ikasleentzat (14-16 urte), sistema arautuan 

porrot egin badute. 

 

Eskola-kirola: kirol anitzaren eskaintza ikastetxeen bidez. 

 

Eskola-igeriketa: ikastetxeen bidez igeriketa ikasteko programa. 

Udalekuak: udan izaten dira eta hiru modalitate daude: udaleku txikiak, udaleku irekiak 

eta kanpamenduak. 

 

Liburuak erostea: ikastetxeen bidez liburuak erosteko Udalak eskaintzen dituen 

laguntza ekonomikoak. Testuak ikastetxean gelditzen dira eta ondoz-ondoko 

ikasturteetan ikasleek erabiltzen dituzte. 

 

Ikastetxeak birgaitzea: obrak ikastetxeetan (inbertsioak). 

 

 

GAZTERIA 

 

Kirolari gazteen nazioarteko topaketak: Europako hiri anaitu desberdinen artean 

garatzen den programa. Hiri bakoitzak txandakatuta antolatzen ditu topaketak. 

 

Udal-ludotekak: kaleko jarduera eta ludoteka modura zazpi udal-lokalen eskaintza 6 

urtetik 12 urtera bitarteko haurrentzat. 
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Lokalak gazteentzat: bost lokal hornitu, kaleko jarduerez gain, 13tik 20 urtera bitarteko 

gazteentzat, ludoketen programa jarraitzeko. 

 

Udalaren aterpetxea: Belabaratzeko aterpetxea kudeatzea, bai Udalak berak 

antolatutako jarduerak garatzeko, bai bestelako taldeei lagatzeko. 

 

Gazteak informatzeko bulegoa: informazio-eskaintza, txartelak izapidetzea (gazte 

txartela, ikaslearena, aterpeetarako), norberak kontsultatzeko baliabideak (internetara 

doan sartzeko zerbitzua, softwarea…), bilera-aretoak lagatzea... 

 

Gauez argi ibili: gaueko astialdi-programa. Gazteei tabernekiko eta alkohola 

edatearekiko hautabidea eskaini nahi zaie. 

 

Gabonetako ludotekak: Gabonetako berariazko jarduerak haurrentzat, udal-ludotekek 

urtean zehar eskaintzen dutena alde batera utzita. 

 

Gazte-oporrak: Gabonetako jarduera bereziak gazteentzat. 

Trakets astialdiko eskola: begiraleen eta astialdiko zuzendariaren tituluak irakasteaz 

gain, ikastaro monografiakoak eskaintzen dituzte. 

 

Berezko hezkuntza- eta gazte-jarduerak antolatzea: hezkuntza gaiei buruzko 

hitzaldiak, bizikletaren jaia, San Markos Txiki eguna… 

 

Besteen jarduerak antolatzen laguntzea: baliabide ekonomikoak, materialak eta giza 

baliabideak. 

 

Erregeen kabalgata: urtarrilaren 5ean kabalgata antolatzea. 
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4.3.9. Kontsumoa 

 

4.3.9.1. Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak defendatzeko zerbitzuak identifikatzea, 

eskaera nagusien azterketa kualitatiboa. 

 

Udalerriko kontsumitzailearen bulegoak zerbitzua eskualdeko lau udalerriei eskaintzen 

die eta 2004ko urtarrilaren 1etik azaroaren 15era bitartean hurrengo eskaerak izan 

ditu: 

 
SEKTOREAK ERRENTERIA 

Automobilgintza 12 

Osagai elektronikoak 2 

Etxetresna elektrikoen LTZ 9 

Energia 2 

Gremioak 14 

Ostalaritza 1 

Altzariak 8 

Merkataritza 21 

Bestelakoak 20 

Etxebizitza 6 

Aseguruak 17 

Banku-zerbitzuak 9 

Telefonia 42 

Tindategiak 2 

Garraioak 8 

Gas-instalazioak eta  
-hornidura 

2 

Etxeko salmenta 10 

GUZTIRA UDALERRIKO 185 

 
 

Eskaerak telefonoz, posta elektronikoz (Oarsoaldeko web orriaren bidez) eta 

bertaratuta egin daitezke. KIUBk honako zerbitzuak eskaintzen ditu: kontsulten arreta 

pertsonalizatua; kexak nahiz erreklamazioak aztertu eta izapidetzea; hainbat gai 

ebazteko aldeen arteko artekaritza; kontsumitzaileak eskatuta, prozedura arbitralari 

ekitea; kontsumitzailea informatu eta orientatzeko kanpainak; lege- eta arau-artxiboa. 

Ondorengo grafikoan zehatz-mehatz ikus daitezke eskaerak. 
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Denboraldi berean honako kontsulta-kopurua jaso da: 

 
SEKTOREAK ERRENTERIA 

Automobilgintza 51 

Osagai elektronikoak 3 

Etxetresna elektrikoak. LTZ 25 

Energia 18 

Gremioak 58 

Ostalaritza 6 

Altzariak 14 

Merkataritza 39 

Bestelakoak 175 

Etxebizitza 151 

Aseguruak 61 

Banku-zerbitzuak 31 

Telefonia 71 

Tindategiak 4 

Garraioak 12 

Etxeko salmenta 12 

GUZTIRA UDALERRIKO 731 
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Zerbitzua jada errotua dago, ildo horri jarraiki, esku-hartzeen kopurua etengabe 

gorantz egiten ari da. Kontsulta/eskaera gehien sortzen dituzten sektoreak honako 

hauek dira: etxebizitza, telefonia, gremio profesionalak, aseguruak, autoen erosketa 

eta konponketa, merkataritza-jarduera. 

 

 

 

 

SEKTOREKA KONTSULTAK UDALERRIEN ARABERA
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4.3.10. Hiria Birgaitzea 

 

Sailaren jarduerak hiru eremutan oinarritzen dira: 

• Birgaitze Zerbitzua 

• Hiria Berritzeko Programak 

• Barne Obrak Sustatzea 

• Hiria ete Etxebizitza Birgaitzeari buruzko Eztabaida-gunea 

Hiritarrari harrera pertsonalizatua eskaintzeko zerbitzua du. Hala, batetik, laguntzak 

emateko prozesua arintzen da eta, bestetik, dokumentazio guztiaren izapideak egiteko 

orduan, hiritarrei lana errazten zaie.  

 

4.3.10.1. Hiria leheneratzeko aurreikuspenak 

 

4.3.10.1.1. Hiria leheneratzeko zerbitzua 

 

Igogailuak instalatzea: 2000. urtetik 2002. urtera bitartean 11 igogailu instalatu dira. 

99. urtean ez zen bakar bat ere ez instalatu. 

 

Birgaitzeari buruz eskainitako aholkularitza-lana eskualde honetan oso garrantzitsua 

da, laguntza ugari lor baitaiteke. Lan hori egiteko adituak (hala nola finka-

-administrariak edo antzekoak) ia ez daude. Beraz, laguntza asko galduko lirateke 

lortzeko zerbitzurik ez izanez gero. Bestalde, birgaitzeko lanak sustatzen dira eta, bide 

batez, birgaitzearekin zerikusia duen sektorean (eraikuntza eta inguruko sektoreak) 

enplegua bultzatzen da. Hurrengo koadroan emaitzak ikus daitezke: 
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Iturria: Oarsoaldea 

 

2000. urtean Errenterian garapen handia izan zen. Hazkuntza hori jabeen 

komunitateek obra garrantzitsuak (fatxadak eta igogailuak) egiteko eskaerengatik 

gertatu zen. 

 
 

HIRIA LEHENERATZEKO ZERBITZUA  

EJren azken obra ziurtagiria  

-  € 

500.000 € 

1.000.000 € 

1.500.000 € 

2.000.000 € 

2.500.000 € 

3.000.000 € 

3.500.000 € 

ERRENTERIA LEZO OIARTZUN PASAIA 

PASAIA  44.003 €   138.085 €   406.053 €  640612 

OIARTZUN  25.397 €   173.838 €   207.887 €  250951 

LEZO  23.319 €   10.650 €   18.934 €  44096 

ERRENTERIA  48.719 €   256.193 €   871.465 €  1975249 

1999 2000 2001 2002 

 
 Iturria: Oarsoaldea 

HIRIA LEHENERATZEKO ZERBITZUA 
EJri eskatutako aurrekontuak 

-  € 

500.000 €

1.000.000 € 

1.500.000 € 

2.000.000 € 

2.500.000 € 

3.000.000 € 

3.500.000 € 

ERRENTERIA LEZO OIARTZUN PASAIA 

PASAIA  230.015 €  337.210 €  801.006 €  761.658 € 

OIARTZUN  256.427 €  122.921 €  331.359 €  202.555 € 

LEZO  41.710 €  28.104 €  54.116 €  235.618 € 

ERRENTERIA  353.135 €  1.291.162 €  1.521.798 €  1.731.759 € 

1999 2000 2001 2002
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Grafiko honetan Eusko Jaurlaritzak obra gauzatu modura ziurtatutako zenbatekoak 

ikus ditzakegu. Eboluzioa oso nabarmena da, izan ere, 2002. urtean 2001. urteko 

zenbatekoa bikoiztu egin da eta, era berean, 2000. urteko kopuruak hirukoizten ditu. 

 

  
Iturria: Oarsoaldea 

 

Bisitak ere asko gehitu dira, hau da, %60. Arrazoia honakoa litzateke: ekitaldi honetan 

espedienteak gehitu dira, batez ere, obra partikularrei dagozkienak.  

Bestalde, telefono-deien kopurua konstantea mantentzen da. Dena dela, bigarren 

kontsulten kopurua gehitu da. Beraz, erabiltzaileek zerbitzuan konfiantza dute eta 

berriz erabiltzen dute. 

 

 
Iturria: Oarsoaldea 
 

4.3.10.2. Hiria leheneratzeko programak. 

 

Hiria leheneratzeko planak 
 

Eskualdean hiri-degradazioko arazoak larriak dira, beraz, eraginkortasunez jarduteko 

baliabide ekonomiko ugari bideratu behar da. Irizpide bera aplika dakieke herri-

HIRIA BIRGAITZEKO ZERBITZUA  
Zenbatekoak  

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

GUZTIRA 925 1005  1.605     

2000 2001 2002 

HIRIA LEHENERATZEKO ZERBITZUA  
Deiak  

0 

200 
400 

600 
800 

1000 
1200 

1400 

GUZTIRA 748 1203 1208 

2000 2001 2002 



4. EKONOMI ETA GIZARTE INGURUNEA 
_______________________________________________________________ 
 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa  75. or  
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina    

-inbertsioei. Horregatik, Oarsoaldea S.A.ko Sailaren lan-lerro bat herri-ondarean obran 

egiteko, eskualdez gaindiko erakundeen laguntza ekonomikoa bilatzea izan da. 

 

2001. urtean Iztieta eta Galtzaraborda Birgaitzeko Planak onartu ziren eta Osoan 

Birgaitzeko Eremutzat jo zituzten.  

 

Bestalde, Errenterian Gaztaño auzoa OBE deklaratzeko espedientea ekin dio 

Etxebizitza eta Gizarte Gaien Sailburuak 2002ko apirilaren 26an. 

 

BADIA BERRI S.A. 

 
Udalbatzarrak 2001eko azaroaren 30ean egindako saioan Donostiako, Errenteriako, 

Pasaiako, Lezoko Udalek eta Oarsoaldea S.A. Garapen Agentziak izenpetu beharreko 

hitzarmena onartu zuen. Bertan Pasaiako Badia Urban II Programa gauzatzeko 

eskubideak eta betebeharrak zehazten ziren. Halaber, Donostiako Udalaren eta 

Oarsoaldea S.A. Garapen Agentziaren (Errenteriako, Pasaiako, Lezoko eta 

Oiartzuneko Udalak barne) artean sozietate anonimoa eratzea erabaki zen. Sozietate 

anonimo berriaren helburua Hiria Berritzeko Programa Estrategikoak kudeatu eta 

behar bezala gauzatzea zen, hori kandidatura berri modura aurkeztu baitzen Hiri 

Eremuak Gizartearen eta Ekonomiaren ikuspegitik Birgaitzeko Komunitatearen 

Ekimenean (“URBAN II”); ildo horri jarraiki, honako alorrak landu behar dira: hiria 

berritzea, enplegua, gizarte-integrazioa, mugikortasuna, ingurumen-kalitatea, 

azpiegiturak eta hiri-gobernua. Hori guztia administrazio horiek zerikusia duten 

lurralde-eremuan egin behar da. 

 

Sozietatearen helburua honakoa da: Kandidatura modura Hiri Eremuak Gizartearen 

eta Ekonomiaren ikuspegitik Birgaitzeko Komunitatearen Ekimenean (“URBAN II”) 

Hiria Berritzeko Programa Estrategikoak kudeatu eta behar bezala gauzatzea honako 

alor hauetan: hiria berritzea, ekintzaileak eta enplegua, gizarte-integrazioa, 

mugikortasuna, ingurumen-kalitatea, azpiegiturak eta hiri-gobernua eta, oro har, hiria 

osoan berritzeko eta lurraldean ingurumen-kalitatea eta alderdi sozioekonomikoa 

hobetzeko jarduera-mota guztiak garatzea. Horrek guztiak ekintza-eremutzat 

Donostiako Metropoli Eremua du eta “Pasaiako Badia” bezala definitu da. 
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URBAN PLANA 

 

URBAN Europako Elkartearen Ekimen Komunitarioa da eta krisian dauden hiriak 

nahiz auzoak ekonomiaren eta gizartearen ikuspegitik leheneratzeko da. URBANek 

hiri-garapen iraunkorra sustatu nahi du eta, horretarako, ikuspegi osoa du 

abiapuntutzat, hau da, hiri-ingurune konplexuetan gizartearen, ingurumenaren, 

hirigintzaren eta ekonomiaren arazoei aurre egiten die. URBAN laguntza lortu nahi 

duten hiri-eremuek baldintza batzuk bete behar dituzte. Ildo horri jarraiki, Oarsoaldeko 

udalerriek eta Bidebietako, Herrerako eta Larratxo-Altzako auzoek (Donostiaren 

Ekialdea) ezin hobeki bete dituzte, horietan egoera sozio-ekonomikoa zaila baita. 

“Pasaiako Badia” (102.689 biztanle) Bidebietako, Herrerako eta Larratxo-Altzako 

auzoek (Donostiaren Ekialdea) eta Pasaiak, Errenteriak, Lezok eta Oiartzunek 

osatzen dute. Gainera, espazio garrantzitsua betetzen du Pasaiako Portuak. 

 

Pasaiako Badiaren kandidatura URBAN 2000ra aurkeztu zen eta Europako Elkarteak 

onartu zuen. “Lehentasunezko Urban Espazio” modura aplikatzeko lurralde-eremu 

zehatza hautatu zuen. Eremu hori Bidebietako, Herrerako eta Larratxo-Altzako auzoen 

(Donostiaren Ekialdea), Trintxerpe-San Pedroren eta Antxoren (Pasaia) artean 

kokatuta dago eta guztira 45.725 biztanle daude. 

Iturria: Urban Plana 
 

URBAN PLANAREN EKINTZAK OARSOALDEAN 
 

1. “LA HERRERAKO” ZENTRALITATE-EREMU BERRIA (3.25 M euro)  
Gaur egun eremu horretan industria zaharkituak daude eta eraldatu egin nahi da hiri-

zentralitateko Eremu Berri bihurtzeko. Industri eraikuntza zati baten ordez espazio 

libreak eta egitura berriak egin nahi dira jarduera berriztatzaileak ezartzeko. Egun 

aipatu eremua hiri-hesia da eta auzoen artean espazio zentralerantz, jarduera- nahiz 

bizitza-polotzat eboluzionatzea nahi da. 

 

2. HIRIA EDERTZEKO PROGRAMA (1.20 M euro)  
 

Bi lan-lerro ditu: 

• Zuzenean esku hartzea hiri-altzariak, zolata, zuhaitzak, argiztapena, 
seinaleztapena, hornidura-eraikuntzak… hobetzeko. 

• Fatxadak berritzeko laguntza teknikoa. 
Irudiak eragin handia du ingurumen-kalitatean eta eremuaren pertzepzioan. Gainera, 

ekintza horiek eskola-lantegiak erabiliz egin daitezke, beraz, gizarte-kutsua eransten 

diogu. 
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3. INDUSTRIAK TOKIZ ALDATZEKO PROGRAMA (1.20 M euro) 
La Herrera Zentralitate Berriko eremuan kokatuta dauden industri jarduerek ez dute 

kokagune egokia; are gehiago, enpresen funtzionaltasunean eta ingurunearen bizi-

-kalitatean eragiten dute. Eremua berriz kalifikatu ahal izateko enpresak tokiz aldatu 

nahi dira. 

 

4. ENPRESA-EKIMENAK LAGUNTZEKO BERME-FUNTSA (0.90 M euro)  
Ekintzaile berriek maileguak lor ditzaten berme-funtsak eratu nahi dira. Horiek beren 

enpresa-proiektuak finantzatzeko erabili beharko dituzte. 

 

5. TALDE BAZTERTUENTZAT LAGUNTZA-PROGRAMA (1.20 M euro)  
Pasaiako Badiaren inguruko udalerrietan langabezi tasa Gipuzkoan baino handiagoa 

da. Egungo egoera ekonomikoaren hazkuntzaren eta enplegu-aukeren arabera, 

langabetuei ogibidea eskaini nahi zaie. 

 

6. N1 ERREPIDEA BERRITZEA BADIAREN HIRI-EREMUETAN (3.79 M euro)  
N-1 errepidea Madril eta Parisen arteko korridorea da eta pixkana-pixkana 

hiriguneetan murgildu da. Zirkulazioz arintzeko, saihesbide berriak sortzen dira: bata, 

Errenteria eta Lezon eta, bestea, Pasaian. Hala, espazio libreak uzten dira. Zeharbide 

hori hiri-ardatz bihurtuko da eta egituraren ikuspegitik antolatuta egongo da, beraz, 

eskualdearentzat ardatz nagusi berria, hiritarra, izango da. Modu horretan ebazten 

dira oinezkoen, ibilgailuen eta bizikleten zirkulazioak. 

 

7. BIDEGORRIA, OINEZKOENTZAT ETA BIZIKLETENTZAT IBILBIDEA (1.80 M 
euro)  

Egun udalerrian motorra ez duten ibilgailuentzat bideak daude, baina ez daude 

elkarren artean lotuta. Desiragarria litzateke azpiegitura luzatu eta eskualdean motorra 

ez duten ibilgailuentzat egiazko bidea sortzea. Hala, Oarsoaldeko udalerri guztien 

artean komunikazioa errazagoa litzateke. 

 

8. BERDEGUNEEN PROGRAMA (1.20 M euro) 
Eremu libreak eta berdeguneak sortu eta berreskuratzeko programa. Programa hori 

Urban ekimenaren lehentasunezko eremuan eta ingurunean aplikatuko da eta 

berdeguneak hobetu eta eratzeko da. 

 

9. HIRIA OSOAN BERRITZEKO PROZESUA KUDEATZEKO BULEGOA (1 M 
euro)  

Berritze osoa kudeatzeko orduan, bulegoa eratu nahi da eta horretan ondo 

prestatutako adituak jarri nahi dira. Beren lana, bereziki, hiri-eragile desberdinen 
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partaidetza dinamizatzea izango da, horiek egin baitezakete bideragarri berritze-

-prozesua. Bulegoak Badia osoan berritzeko prozesua kudeatuko du. Ildo horri jarraiki, 

proiektuak inplementatuko ditu eta Urbanen barruan sartutako ekimen desberdinak, 

baita osagarriak ere abian jarriko ditu. 

 

10. HIRIA BERRITZEKO PROGRAMA ESTRATEGIKOA IDAZTEA (0.60 M euro)  
Pasaiako Badiaren ingurua osoan berritzeko nahi handiko programa konplexu eta 

bideragarria idaztean datza. Lurralde Antolaketako Jarraibideek (LAJ) 16. kapituluan 

definitutako tresna berezia da. 
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5.   INGURUNE FISIKOA 

 

5.1.  Udalerri kideak  
 

Aztertzen ari diren Oarsoaldeko lau udalerriak honako hauek dira: Errenteria, Lezo, 

Pasaia eta Oiartzun. Gipuzkoaren ipar-mendebaldean kokatuta daude. Iparraldetik 

itsasoak mugatzen ditu, mendebaldetik Donostialdeak, ekialdetik Bidasoak eta, 

azkenik, hegoaldetik Aranok eta Goizuetak. 

Guztira 111,4 Km2 betetzen dituzte, hau da, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren %5,62 

gutxi gorabehera. 

 

 Azalera (km2) Altitudea (m) 

EAE 7.234,5 - 

GIPUZKOA 1980,3 - 

OARSOALDEA 111,4 - 

ERRENTERIA 31,9 5 

LEZO  8,5 16 

PASAIA 11,0 4 

OIARTZUN 60,0 82 

Iturria: Eustat, 1996 

 

 

5.2. Arro egituratzaileak  
 

Oarsoaldea kantabriar isurialdean dago; Urumea nahiz Bidasoa arroen eta, 

zehatzago, Oiartzun arroaren eragina du. Azkeneko hidrologi unitatea Gipuzkoako 

Lurralde Historikoaren Hego-Ekialdean dago eta ez ditu inolaz ere probintziaren 

mugak gainditzen. 

 

Unitate gehiena Aiako Harriaren eragin-eremuan dago, beraz, ibai honek eramaten 

dituen urak, baita bere ibaiadarrek eramaten dituztenek ere, gatz-kontzentrazio txikia 

dute. Horri eutsiz, eroankortasuna ere txikia da. 

 

Oiartzungo hidrologi unitatean gainazaleko arroaren eremua 93,32 km2-koa da. 

Horietatik 85,57 km2 ibai nagusiaren azpiarroei dagozkie eta gainerakoak alboetako 

arroei. 
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Ibai nagusiak (Oiartzunek) 19,79 km-ko luzera du. Erditik gora ondo kontserbatuta 

dago; bien bitartean, erditik behera tarte batzuk oso aldatuta daude. Aldaketak urpera 

daitezkeen ertzetan industri eta hiri-kokapen ugari izateagatik gertatu dira. 

 

Itsasorako bidean emaria gehituz doa iparraldetik hegoalderantz doan ibai txikien 

sareari esker. Ibai honi ur gehien eransten dioten errekak Sarobe eta Karrika dira. 

Ibaia Pasaiako badian, hau da, Oiartzun ibaiaren estuarioan amaitzen da. 

 

 

5.3.  Geomorfologia eta edafologia  
 

Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Geologia eta Geomorfologia izeneko liburua 

argitaratu zuen eta bertan aztertzen ari garen eremua bi giro morfodinamikoetan 

banatzen du: batetik, kostaldea, eta bestetik, ekialdeko erliebeak. 

 

Kostaldean hiru fisiografi unitate bereizten dira. Lehenengoa Zarautzetik Pasaiako 

Porturaino hedatzen da, beraz, Ulia mendia eta San Pedro (Faro de la Plata) sartzen 

dira. Kotari dagokionez, unitatearen erliebeak mendebalderantz jota egiten du gorantz. 

400 metroraino irits daiteke. 

 

Bigarren Fisiografi Unitateak “Kostaldeko Lerrokadura” du izena; Pasaiako Portuaren 

ekialdean hasi eta Higer lurmuturreraino iristen da. Zehatz-mehatz esanda, Jaizkibel 

mendia hartzen du. Aurrekoarekin batera, Gipuzkoako Monoklinalaren zatia da. Izan 

ere, formazio hori Getariaraino iristen da. Unitate honetako materialak, aurrekoak 

bezala, batez ere, hareak eta margak dira. Hareatsuagoak eta handiagoak dira, bai 

aleei dagokienez, baita potentziari dagokionez ere.  

 

Irun-Donostia “Kanpoko Korridorea” da hirugarren unitatea. Konposizioari eta adinari 

erreparatuz, aurrekoekiko desberdina da. Nagusiko Kretazikoko kareharriz eta margaz 

osatuta dago. Hala ere, Kuaternarioko materialak ere agertzen dira, batez ere, 

ubideetan eta inguruetan eta Pasaiako Portuko materialetan.  

Lehen aipatutakoa kontuan hartuta, ikerketa-eremuan bi giro morfodinamiko daude. 

Bigarren giroa ekialdeko erliebeek osatzen dute. Erliebe horietan prezipitazioak ugariak 

dira: 2.000 mm/urte. Faktore horri materialen konposizioa (kasu honetan granitoak eta 

arbelak) erantsiz gero, emaitza oso multzo meteorizatua da. Aiako Harriako eta 

Bianditzeko granito-plutoia giro horren lekuko argiak dira. Oiartzun ibaia jaio eta zona 

horretako materialak biltzen ditu, ondoren, Pasaiako portuan isurtzeko. Eskualdean 
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gizakiaren eragina handia izan denez, azken urteetan jalkitze-tasa asko hazi da eta, 

ondorioz, Pasaiako badiak sakonera galdu du. 

 

“Errenteriako Hiri Antolaketako Plan Orokorrak” udalerriaren ikerketa geomorfologikoa 

du. Oinarrian, ikerketa hau “Errenteriako Ingurune Fisikoari eta Lehen Sektoreari 

buruzko Ikerketaren” edukiarekin bat dator . Hori 1982an idatzi zuen Araldi Azterketa 

Elkartea aholkulariak Errenteriako Planeamenduko Arau Subsidiarioen Aurrerapenaren 

testuinguruan. 

 

Errenteriako lurralde-eremuan gainazaleko itxura zerrenda luze eta estua da, hain 

zuzen ere, iparraldetik hegoaldera doana. Nolanahi ere, bi unitate handitan zati 

daiteke: 

 

a) Irun-Donostia korridorean sartuta: glazis itxurako aldapa, egun neurri handian 

suntsitua egon arren. Burua Malmazar-Aldura-Zaria mendi-lerrokaduraren 

iparraldeko isurialdean dago eta beheko maila Oiartzun ibaiaren oinarriraino iristen 

da. Azkenekoa Kostaldeko Mendigune Tertziarioarekin (Jaizkibel) kontaktuan dago. 

Unitate honetan nabarmenak dira San Markos-Txoritokietako kareharrizko dilista 

handiaren hondar-erliebeak. 

 

b) Bortziriko mendilerro paleozoikoaren edo Cinco Villas izenekoaren NW-ko muturra, 

Urumea ibairako arro-isurialdea (Añarbe ibaiaren azpiarroa). 

 

Horregatik, Errenteriako lurraldea topografiaren eta hidrologiaren ikuspegitik bi zonetan 

zatitzen da: batetik, Oiartzun ibaiaren arroa, eta bestetik, Urumea ibaiaren arroa. 

 

Bestalde, lurraldea hainbat geomorfologi unitatetan zatitzen da. Bakoitzak ezaugarri 

homogeneoak izan arren, lan-beharren arabera definitu dira. Unitateak hurrengo taulan 

deskribatzen dira: 
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UNITATEA  DESKRIBAPENA LITOLOGÍA MORFOLOGÍA 
a Muinoak eta ibarrak 

(Irun-Donostia 
korridorea) 

Margen, hareharrien eta 
kareharrien flysh-
-txandaketa. 

Glazis zaharraren malda, iparraldera 
beherantz. 

1 

b Oiartzun ibaiaren 
ibarrean alubiozko 
biltegia 

Matrize liho-hareatsuan 
inguratutako harri-koskor 
aloktonoen betelan 
alubiala. 

Plano alubiala (+-200 m-ko 
zabalera) hirigunean 

2  San Markos-
Txoritokietako 
kareharrizko erliebeak 

Kareharri trinko 
urgonianoak gunean; 
ertzetako konglomeratuak, 
hareharriak eta limolitak 

Zona karstikoa, exokarsta 
gainazalean (dolinak, lapiazak) 

a Malmazar-Aldura-Zaria 
ibaiarteetan eta 
Añarbe urtegiaren 
isurialde-arroaren 
ertzetan erliebe 
nagusiak 

Arbelak, graubakak eta 
hareharriak 

Gailurra forma biribilduekin eta 
landaretzat estalia. 
Zairako eta Urdaburuko gailurrak 
hartzen ditu. 

3 

b Idoia bidearen 
inguruetan (Susperregi 
jatetxean) kareharrizko 
estrusioa edo zerrenda  

Kareharri Jurasikoak eta 
Kretazikoak 

Paisaia karstikoa, lapiaza sasiestalia 
gainazalean, endokarsta: 
Aizpitarteko haitzuloak 

Iturria: berariaz egina “Errenteriako Hiri Antolaketako Plan Orokorretik” abiatuta. 

 

 

 

Ikerketa-eremuko edafologiari dagokionez, erreferentziatzat FAO-Unescoren 

Sailkapena hartu da eta hurrengo lurzoru-motak daude: 

 

Ranker :  

lurzoru-mota hau mehea eta iluna da. A horizonte unbrikoa du eta kostaldean ageri da. 

Mehea eta azidoa –nagusi dira siliziozko hareharriak– denez, oso ugariak dira 

lahardiak eta larreak. Zuhaitz gutxi daude. Paisaiak balio handia izan arren, ekoizpen 

txikiko zonak dira. 

 

Canbisol Distrikoa : 

Eskualdean oso hedatuta dago: Pasaiako portuaren ekialdean (San Pedron eta Ulian) 

eta Oiartzunen. A horizonte okrikoa eta B kanbikoa du. Sarritan, koniferoak dauden 

tokietan O horizonte organikoa aurki daiteke. Ekoizpen-ahalmena mugatua da, askotan 

aldapak oso makurtuak baitira. 

 

Kanbisol Humikoa :  

Pasaiako portuaren ekialdean (Jaizkibel mendiaren hegoaldean) eta Aiako Harrian 

(Oiartzunen) aurki daiteke. Hotza egiten du eta hezetasun handia dago eta baldintza 

horietan materia organiko asko metatzen da. Basoek oso gustuko dute lurzoru-mota 

hau eta, beraz, askotan gizakiak berak landatzen ditu zuhaitzak. 
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Canbisol eutrikoa/Lubisol Gleikoa :  

Lurzoru hau karbonatua galdu duten margen gainean ageri da. Horregatik, mendien 

mendi-mazeletan eta higadura-zonetan lurzoru mehea Canbisol eutrikoa da. Mendi-

mazelen erdialdean eta behean, berriz, ez direnez irristatu, nagusi dira lubisol gleikoak. 

Propietate kimikoak egokiak izan arren, baldintza fisikoak landareak hazteko ez dira 

egokiak: mehea da eta iragazkortasun gutxi du. Ildo horri jarraiki, sustrai motzak 

dituzten landareak lurzoru-mota honetan oso ondo egokitzen dira. 

    

Canbisol Eutrikoa/Lubisol ortikoa :  

Lurzoru-mota hau Pasaiako portuaren hego-mendebaldetik hasita Hondarribiaraino 

kostaldearekiko paraleloan aurki daiteke. Kareharrien gainean eratzen dira, nahiz eta 

ohiz meheak izan, lodiera irregularra da. A eta B horizonteak ondo eratuta daude. 

Baldintza fisiko-kimikoengatik larretarako basogintzarako eta nekazaritzarako baino 

egokiagoak dira.  

 

Fluvisol eutrikoa/Lubisol ortikoa : 

Lurzoru horiek Oiartzun ibaiaren ibarrean ageri dira. Flubisol eutrikoa lautada 

alubialetako formazio hedafikoa da. Material alubialek C horizontea eratzen dute. A eta 

C horizonteak oso ondo desberdintzen dira. Lubisor ortikoa, berriz, terraza alubialetan 

garatzen da. Bere ezaugarri nagusia honakoa da: izaera pikortsua. Ezaugarri horiek 

eta topografia laua kontuan hartuta, oso lurzoru aproposak dira nekazaritzarako. 

 

 

5.4.  Klimatologia  
 

Oarsoaldeko udalerriak isurialde atlantikoan badaude eta kostaldeko nahiz Ibar  

Atlantikoetako Eskualdearen  kostalde aurreko erliebeen giro morfodinamikoaren 

barruan ageri badira, beren klima mesotermikoa da, hau da, klima leuna da eta 

atlantikoaren eragina nabari da; batez besteko tenperaturak altuak dira, baita 

plubiometria ere. 

 

“Errenteriako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean” Errenteriako udalerriaren analisi 

klimatologikoa dago. Oro har, honakoa ondoriozta daiteke: Errenteria itsasotik hurbil 

dagoenez eta bere eragina arintzen duen oztoporik ezean, klima erabat ozeanikoa da, 

hau da, tenperaturak arinak dira eta prezipitazioak ugariak, urtean gutxi gorabehera 

2.000 mm, hain zuzen ere. Beraz, onbroklima hiperhezea da.  
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Udalerriaren karakterizazio klimatikoa egiteko, Artikutzako (Goizueta) eta Oiartzungo 

estazio meteorologikoak hautatu dira. Aukera hori justifikatzeko, honakoari erreparatu 

behar diogu: ezaugarrien analisi klimatikoa egiteko, bi estazio hurbil eta adierazgarriak 

dira. Bakarrik lehenengoak betetzen du Munduko Meteorologi Erakundeak 

gomendatutako datuen denbora: gutxienez 30 urte oso. Hautatutako estazioek honako 

UTM koordenatuak dituzte: 

 

 X Y 

OIARTZUN 592500 4794800 

ARTIKUTZA 592500 4785500 

 

Artikutzako estazioak Añarbe ibaiaren (Urumea) ibarraren edo arroaren berezitasun 

klimatologikoak (batez ere, prezipitazioen ikuspegitik) adierazten ditu. Horri osatzeko, 

Oiartzungo estazioak Oiartzun ibaiaren arrorako datu klimatikoak eskaintzen ditu. Hala, 

mikroklimaren ikuspegitik Errenteriako udalerri osoa karakteriza dezakegu bere bi 

hidrografi isurialdeetan. 

TENPERATURAREN DATUAK 

HILABETEAK BATEZ BESTEKOA 
GUTXIENEKOAK 

BATEZ BESTEKOA 

GEHIENEKOA 

BATEZ BESTEKOA 

Urtarrila 7,03 3,08 11,01 

Otsaila 8,34 3,97 12,74 

Martxoa 9,08 4,12 14,08 

Apirila 10,26 5,85 14,70 

Maiatza 13,54 8,71 18,40 

Ekaina 16,30 11,63 21,02 

Uztaila 18,46 13,71 23,22 

Abuztua 18,45 13,76 23,16 

Iraila 17,21 12,11 22,33 

Urria 14,41 9,64 19,17 

Azaroa 9,72 5,56 13,91 

Abendua 7,10 3,62 10,63 

Batez bestekoa urtean 12,49 7,98 17,03 

Tenperaturen tartea urtean: 11,43 °°°°C 

Iturria: Errenteriako Hiri Antolaketako Plan Orokorra. Oiartzungo estazio meteorologikoaren tenperatura-

-datuak. 
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TENPERATURA-DATUAK 

HILABETEA BATEZ BESTEKOA 
GUTXIENEKOAK 

BATEZ BESTEKOA 

GEHIENEKOAK 

BATEZ BESTEKOA 

Urtarrila 7,18 3,67 10,42 

Otsaila 7,38 3,51 11,15 

Martxoa 8,89 4,67 13,14 

Apirila 10,40 6,40 14,42 

Maiatza 13,44 9,11 17,80 

Ekaina 16,29 11,73 20,67 

Uztaila 18,62 14,14 23,00 

Abuztua 18,48 13,87 23,02 

Iraila 17,14 12,23 22,06 

Urria 13,90 9,53 18,29 

Azaroa 9,55 5,65 13,47 

Abendua 7,33 3,97 10,69 

Batez bestekoa urtean 12,38 8,20 16,51 

Tenperatura-tartea urtean: 11,44 °°°°C 

Iturria: Errenteriako Hiri Antolaketako Plan Orokorra. Artikutzako estazio meteorologikoaren tenperatura-

-datuak. 

 

Taula biei erreparatuz, parekotasun handia dago bi estazioetako datuen artean. Ildo 

horri jarraiki, desberdintasun nabarmenenak otsailean gertatzen dira; batez besteko 

tenperatura ia gradu bateko diferentzia dago Oiartzunen alde. Halaber, hilabeterik 

beroenak uztaila eta abuztua direla ondoriozta daiteke. Hotzenak, berriz, negukoak 

(abendua, urtarrila eta otsaila) dira. Beraz, tenperaturen banaketa normala da, bai 

batez bestekoei dagokienez, bai muturreko tenperaturei dagokienez. 

 

Urtean tenperaturen tartearen zabalera oso txikia da, hortaz, bi estazioetan eragin 

ozeanikoa oso handia da. Urtean batez besteko tenperatuak nahiko altuak (12 eta 13 

ºC bitartean) dira. Izan ere, emaitza horiek lortzen dira, neguak arinak baitira eta udal 

neurrizko beroa egiten baitu. Neguan hilero batez beste 7 ºC gainditzen dira eta udan 

ez da hilabeterik 20 ºC-ra iristen. Beraz, negua ez da hotza, ezta uda oso beroa ere. 

Laburbilduz, tenperaturak neurrizkoak dira. 

 

Datu publiometrikoak dituzten taulak aztertuz gero, noski, prezipitazioak garrantzitsuak 

dira, mota horretako klimari dagozkion bezala. Horretarako orogeniak eta depresioak 

iragaiteak erraztasunak ematen ditu. Hala ere, kokagune altuenetan prezipitazioak 

ugariagoak izan ohi dira. Dena dela, daturik ez dugunez, altuera-maila desberdinei 
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dagokion mailaketa ezin dezakegu zehaztu. Fenomeno meteorikoak (euria, ekaitza, 

elurra) urtean zehar ugariak dira. Euskal topografia oso malkartsua denez, eskualdera 

iristen diren aireen eta haizeen masetan eragin handia du. Ildo horri jarraiki, fronteak 

eraldatzen ditu eta mikroklima ugari eratzen dira. 

 

Ikerketa-eremua EAEko zonarik euritsuena da. Ibarretan (2.300-2.600 mm) urtean 

2.000 mm aise gainditzen dira; are gehiago, Aiako Harriatik hurbil dagoen granitozko 

mendilerroan, kota altuenetan, 2.800 mm gaindi daitezke. Ipar-mendebaldetik datozen 

Atlantikoko depresio mehartuek horiek dira aurkitzen dituzten lehenengo mendi-

-gorabeherak. 

 

PREZIPITAZIOEN DATUAK 

HILABETEAK OIARTZUN ARTIKUTZA 

Urtarrila 224.09 398,5 

Otsaila 189,35 246,5 

Martxoa 192,75 269 

Apirila 229,17 235 

Maiatza 193,62 287,7 

Ekaina 149,65 116,3 

Uztaila 147,77 91,3 

Abuztua 162,18 196,2 

Iraila 164,26 156 

Urria 188,46 132,3 

Azaroa 257,32 212 

Abendua 249,55 238,5 

GUZTIRA URTEAN 2348,2 2597,3 

Iturria: Errenteriako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. Oiartzungo eta Artikutzako estazio 

meteorologikoetako plubiometri datuak. 

 

Bi estazioetan negua da denboraldirik euritsuena. Hala ere, Oiartzunen prezipitazioei 

erreparatuz, hilabeteen artean homogeneotasuna gertatzen da. Udan ere altuak dira, 

gutxi gorabehera 150 mm. Noski, gutxieneko absolutuak ere denboraldi horretan 

gertatzen dira. Artikutzan prezipitazioak oraindik ugariagoak dira, baina hilabetez 

hilabete banaketa irregularragoa da. Hori, agian, estazioan datu gutxiago daudelako 

gertatzen da. Ildo horri jarraiki, ekainean eta uztailean euriak gutxi gorabehera 100 

mm diren bitartean, urtarrilean lau aldiz gehiago euria egiten du. Oiartzunekin erkatuz 

gero, udaberriko prezipitazioak asko gehitu dira udazkenekoen aldean. Nolanahi ere, 
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ikerketaren eremuan ez dago aldi lehorrik. Gutxi gorabehera 180 egun daude 

prezipitazioekin. Horietatik bostetik hamar egunera bitartean elurra ari du. 

 

Eskualde Eurosiberiarreko onbroklimaren sailkapenarekin jarraiki, gure eskualdea 

zalantzarik gabe hipehezetzat joko litzateke. Lortutako emaitzek ageria jartzen dute 

zonak erregistratutako eurien uholde-izaera. Gertaera hori komuna da Kantauriko 

isurialde osoan. Hala ere, eskualdean ageri dira EAEko uholde-baliorik altuenak. 

 

 

- Haizeak aztertzea 
 

Donostialdean, hain zuzen ere, Igeldoko MNIn haizeak zortzi norabideetan neurtu dira 

eta indarraren arabera, ehunekoetan sailkatu dira. Datu horietatik honakoa ondoriozta 

daiteke: urriaren eta martxoaren artean iparraldeko eta mendebaldeko haizeak dira 

nagusiak. Halaber, sarritan izaten dira hegoaldeko haizeak. Udako hilabeteetan, berriz, 

hegoaldeko haizeen maiztasuna murriztu egiten da. 

 

Igeldok eskainitako datuekin eskualdean egindako balioztapenak alde batera utzita, 

eskala txikiagoan egoera bereziak gerta litezke. Hala gertatzen da, esaterako, Lau 

Haizetako Parkearen eremuan. Urtean denboraldi jakinetan, hegoaldeko haizeak 

nagusiak izan daitezke eta, ondorioz, A-8 errepidean eta Molinaoko eremuan usainak 

sortzen dira, San Markoseko Biogas-planta baitago. 
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6. NATUR INGURUNEA 
 

6.1. Landare- eta fauna-komunitateak  

 

6.1.1. Landaretza, flora eta baso-eremuak 
 

6.1.1.1. Estai bioklimatikoak 
Oarsoaldea eskualde eurosiberiarraren (tipikoa ia Europa osoan) eremu kantabriar-

-euskaldunean (probintzia kantabriar-atlantikoa) kokatuta dago. 

 

Irudia: probintzia kantabriar-atlantikoaren sektoreak 

 
Iturria: www.unex.es/botánica 

 

Eskualde eurosiberiarrak eskualdean hurrengo ezaugarria du: bakarrik estai 

bioklimatiko kolinoa eta montanoa ageri dira (Vegetación del País Vasco, Juan 

Martinez, 1998). 

 
Irudia: eskualde eurosiberiarreko estai bioklimatikoak 

 
Iturria: www.unex.es/botánica 

 

Eremu kantabriar-euskalduneko estai kolinoak (400-600 m-ko altuera) landaretza 

potentzialaren hurrengo seriea du: Quercus Roburren hariztiak, Fraxinus excelsiorren 

lizardiak, eta Quercus ilexen eta Quercus rotundifoliaren artadiak. 

Bestalde, eremu kantabriar-euskalduneko estai montanoak (500-800 m-ko altuera) 

landaretza potentzialaren honako seriea du: Fagus sylvaticaren pagadiak (barneko 

mendi altuetan), Quercus Roburren hariztiak eta Quercus pyrenaicaren ameztiak. 
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6.1.1.2. Landaretza potentziala 
 
Oarsoaldeko landaretza potentzialak hurrengo unitateak izango lituzke: 

- Itsaslabarreko landaretza : itsaslabarrek eskaintzen dituzten muturreko 

baldintzetara egokitzen diren belar-landareak badaude. Landaretza potentzial hori 

Jaizkibeleko itsaslabarretan aurkituko litzateke. 

- Paduretako landaretza : landaretza-mota hori (belarkara gehiena) Oiartzun ibaiaren 

bokalean aurkitu beharko litzateke. 

- Harizti azidofiloa eta harizti-baso misto atlantiko a: haritz kanduduna (Quercus 

robur) nagusi da Landaretza potentzial mota hau nagusia izango litzateke 

eskualdean. 

- Ameztia : espezie nagusia ametza (Quercus pyrenaica) da. Substratu hareatsua, 

hain zuzen ere, ur gutxi geldiarazten duena, behar du. Landaretza potentziala 

Lezon, Pasaian eta Oiartzunen aurkitu beharko litzateke. 

- Kantabriar haltzadia : baso hauek galerian uraren ibilguak (ibaiertzeko landaretza) 

inguratzen dituzte eta haltzadia (Alnus glutinosa) da espezie nagusia. 

- Pagadia : baso horiek garatzeko euri asko egin behar du eta pagoak (Fagus 

sylvatica) nagusitzen dira. Potentzialki pagadiak Errenteriako eta Oiartzungo goiko 

aldeetan agertuko lirateke. 

 

6.1.1.3. Egungo landaretza. Landare-estalkiaren eboluzioa azken hamarkadetan 
 
Gizakiaren jarduerarengatik egungo landaretzak arestian aipatutakoarekin ez du 

zerikusi handirik. Hurrengo taulan eskualdeko egungo egoera (1996) azaltzen da eta 

lurraldearen erabilera hartzen da erreferentziatzat: 

 

Taula: erabileren banaketa (Ha). Oarsoaldea. 1996  

ESKUALDEAREN AZALERA GUZTIRA 11.040 

Erabilera Azalera Azalera guztiaren % 

Harkaitzak eta padurak 144 %1.30 
Belardiak 2605 %23,6 
Larreak 230 %2,1 
Sastrakak 1.679 %15,2 
Baso trinkoa 4.958 %45,0 
Baso arina 498 %4,5 
Laborantza intentsiboak 53 %0,5 
Gainerakoak (hiria eta ura) 875 %7,92 
Iturria: berariaz egina Euskal Herriko Basoen Inbentariotik (1996) abiatuta. 
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Taula honek eskaintzen dituen datuetatik honakoa ondoriozta daiteke: eskualdearen 

azaleraren %49,5 basoa da, bien bitartean, %23,6 larreak dira.  

Oarsoaldean dagoen basoaren azalerari dagokionez, espezieen arabera banaketa 

honakoa da (1996): 

 

Taula. Zuhaitzen banaketa (Ha). Oarsoaldea. 1996.  
Guztira 

Especie 
Ha. % 

Pinus insignis 1.560 %28,59 

Larix 285 %5,22 

Gainerako koniferoak 427 %7,82 

Koniferoak guztira 2.272 %41,64 

Quercus robur 901 %16,51 

Fagus sylvatica   690 %12,64 

Baso atlantikoa 749 %13,72 

Gainerako hostozabalak 845 %15,48 

Hostozabalak guztira 3.185 %58,36 

GUZTIRA 5.457 %100 

Iturria: berariaz egina Euskal Herriko Basoen Inbentariotik (1996) abiatuta. 

 

Taula aztertu ostean, ondokoa ondoriozta daiteke: basoaren %58,36 hostozabalek 

betetzen dute, bien bitartean, %41,64 koniferek. 

Pinus insignis (Pinus radiata) espeziea gailentzen da, baso guztiaren %28,59 betetzen 

baitu. Hostozabalen artean, berriz, Quercus robur (herrialdeko haritza) eta baso 

atlantikoak nabarmentzen dira: %16,51 eta %13,72, hurrenez hurren; Pixka bat 

atzerago gelditzen da Fagus sylvatica (pagoa): %12,64. 

 

Azken hamarkadako landaretza-estalkiaren eboluzioa aztertzeko xedez, hurrengo 

taulan 1986. urterako baso-azaleraren banaketa laburtzen da: 

 

Taula. Basoaren azaleraren banaketa (Ha). Donostiako eskualdea 1986. 

 Mozketak Berritzeak Haga-

-basoa 

Tantaidia Gainerakoa Guztira 

Koniferoak 1.102 522 1.429 6.354 436 9843 

Hostozabalak 30 31 32 4.150 350 4.736 

Baso mistoa - 10 15 33 18 83 

GUZTIRA 1.132 563 1.476 10.537 804 14.662 

Iturria: berariaz egina Euskal Herriko Basoen Inbentariotik (1996) abiatuta. 
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Koniferoen eta hostozabalen arteko banaketa aldatu egin da 1986 eta 1996 bitartean, 

hurrengoan ikus daitekeen bezala: 

 

Taula. Baso-azaleraren eboluzioa (Ha). Donostiako eskualdea. 

1986 1996  

Ha % Ha % 

Koniferoak 9.843 67.52 7.178 %50,62 

Hostozabalak 4.736 32.48 7.002 %49,38 

GUZTIRA 14.579 %100 14.180 %100 

Iturria: berariaz egina Euskal Herriko Basoen Inbentariorik abiatuta. 

 

 

Baso-azaleraren eboluzioa Donostialdean

9843

4736

14579

7178 7002

14180

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Koniferoak Hostozabalak Guztira

H
a 1986

1996

 

Horri erreparatuz, aldi horretan eskualdean zuhaitzez osatutako azalera guztia pixka 

bat murriztu da, baina hostozabalez betetakoa nabarmenki gehitu da koniferoez 

betetakoaren aldean. 

Hurrengo taulak Errenteriaren egungo egoera (1996) adierazten du eta lurzoruen 

erabileraren banaketa kontuan hartzen du: 

 

Taula: lurzoruen erabileren banaketa (Ha). Errenteria 1996. 

UDALERRIAREN AZALERA GUZTIRA 3.208 

Erabilera Azal. %  

Harkaitzak eta padurak 0 0 
Belardiak 626 %19.51 
Larreak 6 %0.18 
Sastrakak 192 %5.9 
Baso trinkoak 1.918 %59.7 
Baso arinak 148 %4.6 
Laborantza intentsiboak 9 %0.2 
Gainerakoak (hiria eta ura) 310 %9.6 
Iturria: berariaz egina Euskal Herriko Basoen Inbentariotik (1996) abiatuta. 
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Udalerriaren zati gehiena (%64,30) baso-lurzoruak betetzen du. Halaber, belardiei 

dagokien lurzoruaren ehunekoa (%19,51) ere aipagarria da. 

 

Ondoren, Errenteria, Oarsoaldea eta Gipuzkoako Lurralde Historikoa erkatzen dira eta 

erreferentziatzat lurzoru-erabileraren banaketa hartu da: 

Taula. Lurzoruaren erabileraren banaketa (Ha). Konparaziozko taula 1996.  

AZALERA GUZTIA Errenterian 3208 

AZALERA GUZTIA OARSOALDEAN 11.040 

AZALERA GUZTIA GIPUZKOAN 198.029 

 ERRENTERIA OARSOALDEA GIPUZKOA 

Erabilera Azal. %  Azal. %  Azal. %  

Harkaitzak eta padurak 0 0 144 %1,3 1.563 %1 

Belardiak 626 %19.51 2.605 %23,6 45.683 %23 

Larreak 6 %0.18 230 %2,1 6.994 %4 

Sastrakak 192 %5.9 1.679 %15,2 13.933 %7 

Baso trinkoak 1.918 %59.7 4.958 %45 110.971 %56 

Baso arinak 148 %4.6 498 %4,5 7.280 %4 

Laborantza intentsiboak 9 53 %0,5 1.114 %0 

Gainerakoak (hiria eta ura) 310 %9.6 875 %7,92 10.491 %5 

Iturria: berariaz egina Euskal Herriko Basoen Inbentariotik (1996) abiatuta. 
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Hiru eremuetan erabileren banaketa erkatuz gero, antzekoa da. Hala ere, Errenteriaren 

eta eskualdearen artean udalerriaren eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren artean 

baino diferentzia handiagoak daude. Belardi eta larreei dagokienez, Errenteriak 

eskualdeak eta Gipuzkoak baino ehuneko txikiagoa du, hain zuzen ere %23. Bien 

bitartean, basoen ehunekoa (%64,30) Lurralde Historikoaren ehunekoaren (%60) 

antzekoa da, baina Oarsoaldekoa (%49,5) baino handiagoa. Beraz, honakoa 

ondoriozta daiteke: Errenteria ez dela nekazaritzan eta abeltzaintzan jarduten den 

udalerria. %9,6 hiri-lurzorua eta azpiegituretarako lurzorua da, hortaz, Errenteria 

gainerako bi lurralde-eremuak baino hiritartuagoa dago. 
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Hurrengo taulan adierazten dira Errenteriako basoek dituzten espezieak (1996): 

 

Taula. Zuhaitzen banaketa (Ha). Errenteria 1996. 

Guztira Espeziea 
Ha % 

Pinus insignis 476 %23 

Pinus pinaster 2 %0.09 

Gainerako koniferoak 115 %5.56 

Guztira Koniferoak 593 %28.7 

Baso atlantikoa 295 %14.2 

Quercus robur 614 %29.7 

Hostozabalen landaketak 77 %3.7 

Quercus pyrenaica 0 0 

Gainerako hostozabalak 486 %23.53 

Hostozabalak guztira 1.472 %71.2 

GUZTIRA 2.065 %100 

Iturria: berariaz egina Euskal Herriko Basoen Inbentariorik (1996) abiatuta. 

 

Ikus daitekeenez, Errenterian basoaren %28,7 koniferoak dira; bien bitartean, %71,2 

hostozabalek betetzen dute. Basoen banaketari dagokionez, hostozabalen espezieen 

aldeko banaketa argia dago. 

 

Errenteria Oarsoaldearekin eta Gipuzkoako Lurralde Historikoarekin erkatuz, hurrengo 

taula lortzen da: 

Taula. Zuhaitzen banaketa (Ha). Konparaziozko taula 1996. 

 ERRENTERIA OARSOALDEA GIPUZKOA 

Especie Azal. %  Azal. %  Azal. %  

Pinus insignis 476 %23.0 1.560 %28,6 54.795 %46,3 

Larix 69 %3.3 285 %5,22 7.225 %6,1 

Gainerako koniferoak 48 %2.3 427 %7,82 10.497 %8,9 

Koniferoak guztira 593 %28.7 2.272 %41,64 72.517 %61,3 

Baso atlantikoa 295 %14.2 749 %13,72 12.223 %10,3 

Quercus robur 614 %29.7 901 %16,51 7.595 %6,4 

Fagus sylvatica 320 %15.4 690 %12,64 17.581 %14,9 

Gainerako hostozabalak 243 %11.76 845 %15,48 8.335 %7 

Hostozabalak guztira 1472 %71.28 3.185 %58,36 45.734 %38,7 

GUZTIRA 2065 %100 17.382 %100 118.251 %100 

Iturria: berariaz egina Euskal Herriko Basoen Inbentariorik (1996) abiatuta. 
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Errenterian eskualdean eta lurralde historikoan baino konifero gutxiago daude. Baso 

atlantikoek, berriz, Errenterian eta eskualdean azalera bera betetzen dute. Dena dela, 

Quercus robur espeziearekiko diferentzia nabarmena da, Errenterian espezie horren 

ehunekoa (%29,7) gainerako bi lurraldeetan baino asko handiagoa baita (Añarbeko 

pagadi-hariztia). 

 

Errenteriako basoaren zati bat pribatua da eta, beraz, ezin daiteke banaketa guztia 

ezagut. Hala ere, Aiako Harria Natur Parkeak udalerriaren barruan duen MUP 

izenekoen basoen birsailkapenaren azalerak ezagut daitezke: 
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Sailkapena Espezieak Azalera (Ha) 

Hariztiak 354,2 

Pagadiak 301,4 

Hostozabalen masa mistoak 95,4 

 

MASA NATURALAK 

Ibaiertzetako basoak 44,7 

 Guztira 795,7 

Hostozabalen landaketa helduak 
eta mistoak 

79,9 

Hostozabal autoktonoen 
landaketa gazteak bakarrik edo 
bestelako hostozabalekin 

148,2 

Hostozabal autoktonoen 
landaketa gazteak koniferoekin 

58 

Hostozabal ez autoktonoez 
osatutako landaketak gazteak 

44 

Koniferoen landaketa gazteak 81 

Lehentasunezko 
aprobetxamendua duten 
koniferoen masak 

201,2 

Txandatik hurbil dauden 
koniferoen masak 

39,6 

 

 

 

LANDAKETAK 

Gainerako koniferoen masak 63,2 

 Guztira 715,1 

Zona moztuak berritzeke 0 

Arrasean (belardiak, sastrakak 
eta iratzeak) 

51,7 

 

BESTELAKO ERABILERAK 

Bestelako zonak 109,2 

 Total 160,9 

AZALERA GUZTIRA  1671,7 

Iturria: Errenteriako Udala 

 

Taulan ikus daitekeenez, diferentzia ez da oso handia, baina natur basoek (%47,6) 

baso-landaketek (%42,8) baino azalera handiagoa betetzen dute. Bestalde, bestelako 

erabileretara bideratutako basoaren azalerak azken tokia betetzen du: %9,6 azalera 

guztiaren gainean. 

 

Errenterian basoaren eboluzioa 1986tik 1996ra bitartean: 

 

Taula. Basoaren azaleraren eboluzioa (Ha). Errenteria 1986-1996.  

 1986 1996 Aldaketa 

Basoaren azalera (Ha) 2.095 2.066 -29 

Iturria: berariaz egina Euskal Herriko Basoen Inbentariorik (1986 eta 1996) abiatuta 

 

Errenterian 1986tik 1996ra zuhaitzen masa 36 hektarea murriztu da.  
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“Errenteriako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean” udalerriko landaretza deskribatzen 

da. Datuak hurrengo taulan laburbiltzen dira: 

 
LANDARETZA ESPEZIEA AZALERA (Ha) KOKAPENA 
Pagadiak Fagus sylvatica 355  Añarbe mendia (200-600 

m-ko altitudea) 
Quercus robur  770 Hariztiak 
Quercus rubra 130 

Añarbe mendia (150-400 
m-ko altitudea) 

Autoktonoak 
Platanus hybrida 
(platanoa) 
Populus sp. (makala) 

Hostozabalen baso 
mistoak eta haltzadi 
atlantikoa 

Robinia pseudoacacia 
(sasiakazia) 

300  Ibaien eta erreken 
ibilguetan 

Ameztiak Quercus pyrenaica 
(ametza) 

Erdi iraungia San Markoseko 
kokagunea – Kutarro 
Zaria-Otraitz-Usategieta 
mendilerroa 

Sastrakak Txilardi-otadi-irasail 
atlantikoa 

100 Ha bakarrik Añarbe 
mendian 

Hedapen zabala udalerri 
osoan 

Pinus radiata 600 Ha 
Larix sp. (laritza) 50 Ha 
Gainerako koniferoak 45 Ha 

Udalerriko mendiak 

Haritz gorria Laborantza zabalak 
Eukaliptoa Orban txikiak 

Koniferoen eta 
hostozabal exotikoen 
landaketak 

Criptomeria japonica   
Larre silizikolak  Estai montanoa, sarritan txilardi-otadi-irasail 

atlantikoarekin mosaikoa eratuz. 
Belardiak eta 
laborantza atlantikoak 

 Udalerriaren beheko kotetan kokatzen dira eta, oro 
har, %15etik beherako malda duten aldapetan. 
Lehen herrialdeko haritzaren jabetzakoak ziren 
lursailen gainean kokatuta daude. 
 

Landaretza erruderal 
antropogenoa 

Urtekoak edo bizikorra, 
eta oro har, belarkara 
eta zuhaixka 

Bide-arekak, kaleak, errepide-ezpondak, hiri-
-orubeak, zabortegiak, harrobiak, etab. Espezie 
desberdinez osatuta daude. 
 

Iturria: berariaz egina Errenteriako Hiri Antolamenduko Plan Orokorretik abiatuta. 
 
6.1.1.4. Espezie katalogatuak 
 
Atal honetako datuak Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogotik (167/1996 Dekretua) 

abiatuta lortu dira. Ildo horri jarraiki, fitxak sarritan ez dira oso zehatzak, beraz, 

zerrendan agertzen ez diren espezieak izan daitezke eta alderantziz. 

 

Espezieak hurrengo babes-epigrafeen arabera sailkatzen dira: iraungitzeko arriskuan, 

ahula, bitxia eta interes berezikoa: 
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Ahula : 

Thelypteris palustris Schott 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak, nazioko katalogoak, 1997/95 

Errege Dekretuak eta Liburu Gorriak. 

Jaizkibel mendian dago, hain zuzen ere, erreken ertzetako ohantze hareatsuetan. 

 

Arraroa: 

Petrocoptis pyrenaica (J.P. Bergeret) Walpers 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak, nazioko katalogoak, 1997/95 

Errege Dekretuak eta Liburu Gorriak. 

 

Drosera intermedia Hayne 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak, nazioko katalogoak, 1997/95 

Errege Dekretuak eta Liburu Gorriak. 

Landare haragijalea da eta Jaizkibelen aurki daiteke, hain zuzen ere, zohikaztegi eta 

esfagno zingiratsuetan. 

 

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak, nazioko katalogoak, 1997/95 

Errege Dekretuak eta Liburu Gorriak. 

 

Iris latifolia Miller (Voss) 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak, nazioko katalogoak, 1997/95 

Errege Dekretuak eta Liburu Gorriak. 

Eremu honetan endemikoa da. Gure zonan zenbait kokapen isolatu ditu eta kostaldeko 

larreak edo zenbait menditako belar-erlaitzak betetzen ditu. 

 

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak (IV) eta 1997/95 Errege 

Dekretuak (IV). 

Zohikaztegietan eta ihitza-larreetan bizi da, hezetasun etengabea behar baitu. 
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Armeria euscadiensis Donadille & Vivant. 

Euskal Herriko kostaldeko espezie endemikoa da, hau da, Euskal Herriko kostaldeetan 

espezie endemikoa da, hau da, espeziea bakarrik zona horietan banatzen da. 

Honakook babesten dute: Nazioko Katalogoak (I). 

 

Soldanella villosa Darracq ex Labarrère 

Honakook babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak (II) eta 1997/95 Errege 

Dekretuak (II). 

 

Interes berezikoak:  

Ilex aquifolium L. 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak, nazioko katalogoak, 1997/95 

Errege Dekretuak eta Liburu Gorriak. 

 

Woodwardia radicans (L.) Sm. 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak (II) eta 1997/95 Errege 

Dekretuak (II). 

Jaizkibel mendian aurkitu da. 

 

Trichomanes speciosum Willd. 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak (II) eta 1997/95 Errege 

Dekretuak (II). 

 

Pinguicula lusitanica L. 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak, nazioko katalogoak, 1997/95 

Errege Dekretuak eta Liburu Gorriak. 

 

Veratrum album L. 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak, nazioko katalogoak, 1997/95 

Errege Dekretuak eta Liburu Gorriak. 

 

Huperzia selago (L.)Bernh. ex Schrank & C.F.P. Mart 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak (V) eta 1997/95 Errege 

Dekretuak (V). 
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Taxus baccata L. 

Honakoak babesten dute: habitatari buruzko arteztarauak, nazioko katalogoak, 1997/95 

Errege Dekretuak eta Liburu Gorriak. 

 
 

6.1.2. Fauna 
 

 6.1.2.1. Habitatak eta espezie katalogatuak 
Floraren kasuan bezala, datuak Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogotik (167/1996 

Dekretua) abiatuta lortu dira. 

 

ORNODUNAK 

 

Iraungitzeko arriskuan : 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 

Izen arrunta: ferra-saguzar mediterraneoa 

Haitz bitarteko haitzuloetan (Errenteria) aurkitu da. 

 

Ahula: 

Suncus etruscus Savi, 1822 

Izen arrunta: satitsu etruriarra 

Honakoak babesten du: Bernako Hitzarmenak (III) 

Itxuraz, kostaldean populazio isolatua dago. 

 

Eliomys quercinus Linneaus, 1766 

Izen arrunta: soro-muxar 

Honakoak babesten du: Bernako Hitzarmenak (III) 

Donostiatik hurbil ageri da, itxuraz, beste populazioetatik isolatuta. 

 

Bitxia: 

Hieraëtus pennatus Gmelin, 1788 

Izen arrunta: arrano txikia 

Honakoak babesten dute: 439/90 Errege Dekretuak (II), Hegaztiei buruzko Arteztarauak 

(I), Bernako Hitzarmenak (II), BONNeko Hitzarmenak (II) eta CITES Araudiak (C1). 

Aiako Harrian bikote bat hauteman da (1985) Kantauriko isurialdean, mugaren ondoan. 
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Falco peregrinus Tuntall, 1771 

Izen arrunta: belatz handia 

Gutxi gorabehera 4 bikote hazten ari dira beren kumeak Jaizkibelen. 

 

Falco subbteo Linnaeus, 1758 

Izen arrunta: zuhaitz-belatza 

Ugaltzailea pinudietan eta baso txikietan. 

 

Hidrobates pelagicus Linnaeus, 1758 

Izen arrunta: ekaitz txori txikia 

Agian, ugaltzailea Jaizkibeleko zonan, baina ez da nahikoa aztertu. 

 

Circaetus gallicus Gmelin, 1788 

Izen arrunta: arrano sugezalea 

Jaizkibelen orain dela gutxi aipamen bat izan da. 

 

Interes berezikoak: 

Larus fuscus Linneaus, 1758 

Izen arrunta: kaio iluna 

Bi indibiduo aipatu dira Jaizkibelen 2004ko Eusko Jaurlaritzaren erroldan. 

 

Alcedo atthis Linneus, 1758 

Izen arrunta: martin arrantzalea 

Pasaian aipatu da eta sarritan Oiartzun ibaian ikusi zaio. 

 

Monticola saxatilis Linneaus, 1766 

Izen arrunta: harkaitz-zozo gorria 

Euskal Autonomia Erkidegoan zona atlantikoko eta azpikantauriko udalerri montano 

isolatuetan agertzen da, hala nola Aiako Harrian. Halaber, Jaizkibelen izendatu da. 

 

Lacerta schreiberi Bedriga, 1878 

Izen arrunta: Schreiber muskerra 

Jaizkibelen aurki dezakegu. 

 

Coluber viridiflavus, Lucepede, 1789 

Izen arrunta: suge berde-horia 

Jaizkibelen aurki dezakegu. 
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Corvus corax Linnaeus, 1756 

Izen arrunta: erroia 

Jaizkibeleko kostaldean eta itsaslabarretan bizi da. 

 

Sylvia melanocephala Gmelin, 1789 

Izen arrunta: txinbo burubeltza 

Jaizkibelen bizi da eta egun Gipuzkoaren ekialderantz hedatzeko prozesuan dago. 

 

ORNOGABEAK 

 

“Aiako Harria Natur Parkearen Entomofauna Inbentariatzeko Proiektua” egin du 

Entomologiako Gipuzkoako Elkarteak. Horretarako Aiako Harria Natur Parkearen 

barruan sartuta dauden bost udalek dirulaguntza eman dute. Lana 2000. urtetik 2004. 

urtera bitartean gauzatu da eta egun jada amaituta dago. 

 

Hala ere, animalia ornogabeei buruz informazio gutxi dago, bai eskualdean, bai EAEn. 

Fauna-talde horri buruz ikerketa oso gutxi dago. Gainera, informazio-iturriak anitzak 

dira eta, ondorioz, informazioa oso sakabanatuta dago. 

 

Errenterian Aizpitarteko haitzuloetan koleoptero txiki endemikoa dago: Ceutosphodrus 

navaricus. Bakarrik kokagune horretan aurki daiteke, munduko beste inon ez baita 

aipatu, ezta ezagutu ere. 

 

Ikerketaren eremua eskualdetik udalerrira mugatuz, “Errenteriako Hiri Antolaketako 

Plan Orokorrak” txosten bat biltzen du. Batez ere, Errenteriako natur habitatetan 

dauden fauna-komunitateei buruzko bibliografia zientifikoa kontsultatuz egin da. Era 

berean, zenbait datu osatzeko, egileak zuzeneko behaketak egin eta horien aipamenak 

egin ditu. 

 

Ondoren txostenaren laburpena ageri da: 

 

- Fauna ornodunaren espezieen katalogoa: 

Errenteriako ornodunekin katalogoa egin da eta eranskin modura erantsi da. Ondoren, 

fauna-komunitateak deskribatzen ditu. Bertan bost ornodun-motak saratzen dira: 

arrainak, anfibioak, narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak. 
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- Fauna-komunitateak 

Habitat jakinean bizi eta bertako baliabideak ustiatzen dituen espezieen multzoa da. 

Beraz, horien artean harreman ekologikoak ezartzen dira. Hori da fauna-komunitatea. 

Katalogatzea ez da hain erraza, faunak portaera mugikorra baitu.  

 

∗ Pagadietako fauna-komunitatea 

Pagadiak Añarben aurki daitezke, batez ere, urtegira isurtzen duen arroan. Hala ere, 

Oiartzungo arroan zenbait orban dago. 

 
KLASEA ESPEZIEA 
Anfibioak Arrabio arrunta, baso-igel gorria, uhandre palmatua 

eta apo arrunta 
Narrastiak Horma-sugandila 
Hegaztiak Busardo arratoiduna, garrapo urdina (arruntenak), 

gerri-txori arrunta, txinbo kaskabeltza, birigarroa, 
txotxina, txio arrunta, txonta arrunta, kaskabeltz 
txikia, amilotx urdina eta oilagorra 

Ugaztunak Muxar grisa, Milleteko satitsua, lursagu gorria, 
urtxintxa arrunta, basakatua, basurdea eta orkatza 

 
∗ Hariztietako eta hostozabaleko baso mistoko fauna-komunitatea.  

Unitate honetan herrialdeko haritzak nagusi diren basoak sartzen dira eta Añarbeko 

komunalean zehar hedatzen da. Era berean, Aizpitarte mendilerroaren hostozabaleko 

baso mistoa sartzen da, baita Errenteriako erreka eta landazabal garrantzitsuenetan 

sakabanatzen diren basoak ere. Azkenik, Txoritokietako basoa sartzen da. 

 
KLASEA ESPEZIEA 
Anfibioak eta narrastiak Arrabio arrunta, uhandre palmatua, apo arrunta, 

baso-igel gorria, zirauna, musker berdea, 
Eskalapioren sugea, suge berde-horia (baliteke) eta 
sugandila iberiarra (baieztatzeke). 

Hegaztiak Urubia, kaskabeltz txikia, eskinosoa, txotxina, 
birigarroa, kaskabeltz txikia, gailupa arrunta,  
garrapo urdina, gerri-txori arrunta, gabiraia,eta 
oilagorra (baliteke) eta garraztarroa.  

Ugaztunak Lursagu gorria, muxar grisa, basasagua, urtxintxa 
arrunta, katajineta, basakatua, lepazuria, azeria, 
Europa mendebaldeko trikua, erbinudea, azeria, 
basurdea eta orkatza. 
 

 
 
Basoek jasan dituzten ondorioak faunaren kalterako izan dira. Hala, lepahoria eta erbi 

iberiarra galdu dira. Gainera, dirudienez, ipurtats eta urtxintxa gutxiago daude. 
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∗ Harkaitzetako fauna-komunitatea 

Harkaitzetako fauna-komunitateak lurzorurik gabeko harkaitzetan bizi diren espezieak 

biltzen ditu. Azaleratze horiek batez ere Urdaburu mendiaren gailurrean ageri dira. Hala 

ere, Aizpitarteko formazio karstikoaren hormak sar daitezke ere. Harkaitzetako fauna ez 

da oso anitza, baina fauna-balio handia dute, bitxiak baitira eta kalitate handia baitute. 

 
KLASEA ESPEZIEA 
Hegaztiak Saio arrea, belatz handia, erroia, sai zuria, haitz-

-enara, harkaitz-zozo gorria eta buztangorri iluna. 
Ugaztunak Ferra-saguzar mediterraneoa (iraungitzeko 

arriskuan EAEn) 
 
Sai arreak ez ditu habiak gure udalerrian jartzen. Batetik, ez du habitatik, eta bestetik, 

ez du babes nahikorik. Hala ere, Zaria-Urdaburu mendilerroa erabiltzen du elikatzeko. 

 
Larreetako eta baso txikietako fauna-komunitatea  

Habitat hau pixkana-pixkana bere hedaduran murriztuz joan da, bere kokaguneak 

koniferoekin eta hostozabal exotikoekin landatu baitira. Udalerrian komunitatea hau A8 

autopistaren eta Listorreta-Barrengoloiaren artean dagoen ibar hondoan hedatzen da. 

Bertan baserriak, ibaiertzak eta hirigune txiki bakar batzuk daude. 

 
KLASEA ESPEZIEA 
Anfibioak Txantxikua, apo arrunta, uhandre palmatua 
Narrastiak Suge gorbataduna, Eskapularioko sugea eta 

Seoneko sugegorria 
Hegaztiak Urubia eta mozoloa 
Ugaztunak Azkonarra eta urtxintxa (erregresioan), erbinudea, 

azeria, Milleteko satitsua, satitsu arrunta, lursagu 
mediterraneoa, Lusitaniako lursagua, lursagu 
piriniarra, larre-lursagua, uzta-sagua eta lursagu 
gorria. 
 

 
 
∗ Otalur eta larre montanoetako fauna-komunitatea 

Zaria-Aldura-Urdaburu mendilerroa zehar hedatzen da, hau da, udalerriko gailur 

handienetan zehar. 

 

KLASEA ESPEZIEA 
Narrastiak Sugandila bizierrulea, Seoaneko sugegorria, 

musker berdea, horma-sugandila 
Hegaztiak Mirotz zuria, sai arrea, sai zuria, uda-txirta, 

pitxartxar burubeltza, tuntun arrunta, etze-txinbo, 
belatz handia, belatz gorria eta arrano sugezalea 

Ugaztunak Europa mendebaldeko trikua, satitsu arrunta, 
basasagua eta erbinudea 

 
Habitat honetan ugaztun gutxi dago. Momentuz, dirudienez, belatz handiaren 

populazioak ez du mehatxurik; hala ere, falkonerian dabiltzanak habiak lapurtzen 
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dituzte eta horrek arriskua sortzen du, beraz, kontserbazioa zaindu behar da. Arrano 

sugezaleak ikerketaren eremuan ez du habiarik jartzen baina kumeak hazten dituen 

garaian otalurretara joaten da. 

 

∗ Koniferoen landaketetako fauna-komunitatea. 

Ikerketa-eremu osoan sakabanatuta egon arren, masarik zabalenak udalerriaren 

hegoaldean aurki daitezke, Arano eta Goizuetako udalerriekin mugan alegia. Horiek 

guztiak Añarbeko herri-erabilerako mendiaren barruan daude. Añarbeko mendia mendi 

komunala da eta titularra Errenteriako Udala da. 

 
KLASEA ESPEZIEA 
Hegaztiak Pinu-kaska beltza, kukua, okil handia, eskinosoa, 

txotxina, txantxangorria, zozo arrunta eta erregetxo 
bekainzuria. 
 

Ugaztunak Katajineta (babestua), basakatua eta basurdea 
Komunitate honetan narrasti eta anfibio gutxi daude. Gainera, horien ale-kopurua ere 

urria da. 

 

∗ Ibaietako eta erreketako fauna-komunitatea 

Eremu honetan Errenteriako bi hidrografi arro nagusien (Oiartzun ibaia eta Urumea 

ibaia) erreka eta ubide guztiak sartzen dira. Tamainarengatik, Añarbeko ibaia azpimarra 

daiteke, gure udalerrian biltzen baititu urak. 

 
KLASEA ESPEZIEA 
Arrainak Izokina, platuxa latza, hondoetako korrokoia, 

amuarraina, ezkailua, mazkarra, aingira, urre-
arraina edo zamo txikia (sartuak) 

Anfibioak eta narrastiak Baso-igel gorria, suge biperakara, uhandre 
palmatua, ur-igel arrunta, txantxikua eta apo arrunta 

Hegaztiak Buztanikara horia, ur-zozoa, martin arrantzalea, 
buztanikara zuria, uroilo arrunta, basahatea, lertxun 
hauskara, lertxuntxo txikia 

Ugaztunak Ur-sasitsu zuria, ipurtatsa, eta koipua (inbaditzailea)  
 
 
Hegaztiez gain (hala nola kuliska txikia), Añarbeko urtegia –Errenteriaren, Goizuetaren 

eta Oiartzunen artean mugakide –espezie askorentzat (anatidoak, lertxun hauskarak, 

lertxuntxo txikiak, zangaluzeak, ubarroiak, zikoinak, antzarak…) udazkenean ezkontza 

osteko migrazioak egiten dituztenean, atsedenerako eta geldialdia egiteko toki aparta 

da. 

 

Komunitate horrek fauna-balio handia du, ondo egituratua baitago. Hala ere, betetzen 

duen unitatea degradatuta dago eta horrek komunitatean eragina du. Kalitate handia du 

eta biotopoak potentziak izugarria, beraz, interesgarrienetarikotzat jo daiteke. 
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6.1.3. Espezie exotikoak edota inbaditzaileak 
 

Espezie exotikoak mehatxu handia dira espezie autoktonoentzat. 

Eskualdean hainbat espezie –bai landareenak, bai animaliarenak –kokatu da. Besteak 

beste, honako hauek azpimarra daitezke: 

 

a) JAPONIAKO SARGAZOA (Sargassum muticum) 

Japoniako alga arrea 1985ean Getarian hauteman zen eta gaur egun oso garatua dago 

Hondarribian. Beraz, Oarsoaldean ez aurkitu arren, baliteke izatea. 

 

b) JAPONIAKO FALOPIA (Fallopia japonica) 

Eskualdean landare iraunkor eta dioiko (landare harrak eta emeak) hau badago. 

 

c) PANPAKO BELARRA (Cortaderia selloana) 

Egun Kantauriko kostaldeak basati bihurtu da eta Oarsoaldeko toki askotan aurki 

daiteke. 

 

d) SASIAKAZIA (Robinia pseudoacacia) 

Ipar Amerikatik etorritako zuhaitza da eta baso mistoetan kokatzen da, horiek 

erreketatik hurbil baldin badaude. Harizti azidofiloei lekua kentzen diete. 

 

e) LILA (Buddleja davidii) 

Txinako landarea da eta areka, lugorri eta ezpondetan ageri da. 

 

f) Baccharis halimifolia 

Landare honen lehenengo alea Amerikako ipar-mendebaldetik dator. 1953. urtean 

Lekeition aurkitu zuten. Paduretan, dunetan eta itsaslabarretan aurki daiteke. 

 

g) JAPONIAKO ODOLURRA (Raynutria japonica) 

Ibaien giroarekin zerikusia duen espeziea da. 

 

h) URRE-ARRAINA (Carassius auratus) 

 

i) AMERIKAKO KARRAMARRO GORRIA (Procambarus clarkii) 

Indibiduo asko ikusi dira Plaiaundin eta, beraz, Oarsoaldetik hurbil ageri da. 
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j) FLORIDAKO DORTOKA (Trachemys scripta elegans) 

Zenbait indibiduo daude Oiartzun ibaian, hain zuzen ere, Fanderian. 

 

k) KOIPUA (Myocastor coypus) 

Halaber, zenbait indibiduo ikusi dira Oiartzun ibaian, Fanderian alegia. Bertan ugaltzea 

lortu du. 

 

 

6.2. Natur espazio eta elementu babestuak  

 

6.2.1. Natur espazio eta elementu babestuen zerrend a 
 

Eskualdean natur espazio babestuak honako hauek dira: 

Natur espazio eta elementuak Natura 2000 Sarea IKT ∗ ENPren katalogo irekia 

Ulia Interes komunitarioko 3 habitat (batere 
ez lehentasunekoa)  

Jaizkibel Interes komunitarioko 15 habitat (5 
lehentasunezkoak) 

 

Aiako Harria Interes komunitarioko 11 habitat (4 
lehentasunezkoak) Natur Parkea 

Lau Haizetako parkea   
∗ IKT: Interes Komunitarioko Tokia Habitatei buruzko Europako Arteztarauan oinarrituta (1994). 
 

Arestian deskribatu direnez gain, Errenteriako Hiri Antolaketako Plan Orokorrak 

elementu babestuen katalogoa du. Natur ondarearen barruan elementu babestuak 

honako hauek dira: 

 

 

Babes Zorrotzeko Baso Eremuak 
 

- Añarbeko mendi komunalean pagadiak Ilex eta Taxus generoekin eta epifito 
askorekin (llici-Fagion) 

 
- Añarbeko mendi komunalean haritz kandudunez osatutako hariztiak 
 
- Aizpitarteko baso mistoa 
 
- Txoritokietako baso mistoa 

 
Baso-eremu babestuak 
 

- Antxulo ubidearen arroan baso txiki autoktonoak 
 
 



6. NATUR INGURUNEA 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa  106 or. 
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina   

Paisaiaren ikuspegitik oso eremu interesgarriak 
 

- Zaria mendiko gailurra eta mendi-mazelak 
 
- Añarbeko zirkoa 
 
- Igoin-Akolako estazio megalitikoa 
 
- Urdaburu mendiko gailurra eta mendi-mazelak 
 
- Aldura mendiko gailurra eta mendi-mazelak 
 
- Aizpitarte mendiko gailurra eta mendi-mazelak 
 
- San Marcos mendiko mendi-mazelak 
 
- Txoritokieta mendiko mendi-mazelak 

 
Formazio geologikoak: dolinak 
 

- Eguzkiborda 
 
- Arkiri 
 
- Aitzondo 
 
- Ondartxulo 

 
 
Zuhaitz babestuak 
 
Eremua: Alaberga 

 
- Atlasko zedroa (Cedrus atlantica) 
 
- Zumarra (Ulmus minor) 
 
- Haritz kandudunen multzoa (Quercus robur) 

 
Eremua: Galtzaraborda-Ekialdea 

 
- Magnolia (Magnolia glandiflora “Ferruginea”) 
 
- Magnolia (Magnolia glandiflora “Lanceolata”) 

 
Eremua: Galtzaraborda Mendebaldea 

 
- Idi-bihotz arbola (Liriodendron tulipifera) 

 
Eremua: Erdialdea 

 
- Zumarra (Ulmus minor “Pendula”) 
 
- Nekosta (Cupressus sempervirens) 

 



6. NATUR INGURUNEA 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa  107 or. 
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina   

Eremua: Gabierrota 
 

- Itzaleko platanoa (Platanus hispanica) 
 
- Itzaleko platanoa (Platanus hispanica) 

 
- Xarmarra (Carpinus betulus) 

 
- Xarmarra (Carpinus betulus) 

 
Eremua: Agustinak 

 
- Himalaiako zedroen multzoa (Cedrus deodara) 
 
- Atlasko zedroen multzoa (Cedrus atlantica) 
 
- Zumarra (Ulmus minor) 
 
- Itzaleko platanoa (Platanus hispanica) 

 
Eremua: Fanderia 

 
- Magnolia (Magnolia glandiflora) 

 
Sektorea: Lartzabal 

 
- Pago gorria (Fagus sylvatica “Purpurea”) 
 
- Pago gorria (Fagus sylvatica “Purpurea”) 

 
Sektorea: Añabitarte 

 
- Belabaratzeko haritz kanduduna (Quercus robur)  

 
Jasotako iritzi batzuen arabera, hiriguneko zuhaitz babestuen benetako babesa ez da 

aurrera eramaten. Ordenantza baten bidez, zuhaitzak babesteko proposamen bat dago 

20 zuhaitz inguru barneratuko dituena.  

 

 

 

6.2.2. Natur espazio eta elementu babestuak kontser batzeko interesa 
 

Aurreko atalean azaldu den bezala, Oarsoaldean lau espazio oso interesgarri daude 

eta, beraz, kontserbatu egin behar dira. Horietatik bi Errenterian daude: Aiako Harria 

Natur Parkea eta Lau Haizetako Parkea. 

 

ULIA:  
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Ulia mendia Monpaseko muturretik (Donostian) La Plata itsasargiraino (Pasai San 

Pedron) hedatzen da. Ulia mendiko itsaslabarrek formazioak ekialderantz hasten 

dituzte. La Plata itsasargian 100 m-ko horma bertikala Kantauri itsasoan murgiltzen da. 

“Jaizkibel formazioaren” barruan dago. Materialak Behe Eozenokoak dira, beraz, 

hareharri masibo horiak dira eta lutiten oso geruza finak dituzten tartekatuta. Garrantzi 

Komunitarioko Tokia (GKT) da eta 43 Ha ditu. 

 

Guztira 3 dira interes komunitarioa duten habitatak, baina ez da bakar bat ere ez 

lehentasunezkoa. Hiru horiek espazioaren %90 betetzen dute. Honako hauek dira 

habitatak:  

- 1230: itsaslabarrak kostalde atlantikoko eta baltikoko landaretzarekin 

- 1170: arrezifeak 

- 1110: hondar-bankuak itsas urez estaliak etengabe; ez oso sakonak. 

 

JAIZKIBEL:   

Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren Erabakiaren arabera (1997ko abenduaren 23koa), 

Jaizkibel mendiaren 2.423,6 Ha Interes Komunitarioko Tokia (IKT) dira EAEko 

espazioen zerrendan. 2000 Natura Sarearen zati izateko proposamena egin da. 

Mendia Donostiako eta Pasaiako eremu hiritartuen artean kokatuta dago eta paisaian 

oinarrizko elementua da. Kostaldearekiko paraleloan kokatuta dagoenez, itsasorako 

jauziak mendebaldean oso malkartsuak dira; ildo horri jarraiki, itsaslabarrek 240 m 

rainoko altuerak izan ditzakete. 

Interes komunitarioko habitatak 15 (5 lehentasunezkoak) dira eta espazioaren %79 

betetzen dute. Lehentasunezkoak honako hauek dira: 

 

- 4040: Erica vagans eta Ulex maritimus espezieez eratutako kostaldeko 

txilardi lehorrak. 

- 6210: kareharrizko substratuaren gainean belar-formazioak (festukoa- 

brometalia) 

(*Parajeak orkidea bikainekin) 

- 7130: estaldura-zohikaztegiak (*bakarrik zohikaztegi aktiboak) 

- 6230: belar-formazioak Nardusekin eta espezie askorekin, silizezko 

substratuaren gainean zona menditsuetan (eta Europa kontinentaleko 

zona azpimenditsuetan) 

- 91E0: hondarrezko baso alubialak (Alnion glutinoso-incanae) (%20). 
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Ondoren, Errenteriak bere udalerriko mugen artean dituen natur espazio babestuak 

adierazten dira: 

 

AIAKO HARRIA  

Aiako Harria Natur Parketa Pirinio inguruko mendia da eta Gipuzkoaren ekialdean 

kokatuta dago. Nafarroako Foru Erkidegoarekin muga egiten du. Ekialdetik hasita, 

espezioak Bidasoa ibaiaren ezkerraldea hartzen du Endarlazaraino eta Añarbeko 

urtegirantz eta Urdaburu mendirantz luzatzen da. 

Mendigune paleozoikoa barruan sartuta dago eta bertan azaleratzen dira Euskal 

Herriko materialik zaharrenak. Arroka igneoen masak gora egin eta zeharkatzen zituen 

gainazaleko material paleozoikoak metamorfizatu zituen. Gaur egun, higaduraren 

ekintzaz agerian gelditu da Aiako Harriaren granitozko masa ikusgarria. Materiak oso 

desberdinek geruzak eratzen dituzten eta kokapena bitxia da. Beraz, Euskal Herriko 

aberastasun geologikorik handienetakoa da. 

Parkearen zati batean koniferoen landaketak izan arren, baso naturalaren ordezkari 

nabarmenak daude, hala nola Añarbeko harizti-pagadia, Endarako harizti/ameztia eta 

Oianlekuko pagadia. Baso horiez gain, aberastasun biologikoarengatik eta 

berezitasunarengatik balioa handiena duten landaretza-unitateen artean esfagno- 

tokiak, silizezko harkaitzak eta zona babestuetan errekatxoekin zerikusia duten 

komunitateak azpimarra daitezke. 

Fauna, nagusiki, eurosiberiarra da: 147 ornodun-espezie baino gehiago daude. 

Besteak beste, basoetako espezieak (orkatza eta basurdea), harkaiztiarrak (sai arrea) 

eta urtarrak (izokina) nabarmen daitezke. 

Dena dela, natur formazioek baino bitxitasun handiagoa ematen diote zonari meatze- 

ustiapen zaharrek. Horien artean azpimarragarriak dira Arditurriko meatze 

erromatarrak. Industri ustiapen-mota horien hondarrek oso paisaia berezia egituratzen 

dute eta Aiako Harrian zehar sakabanatuta ageri dira: aireztapen-putzuak, meatze- 

ahoak, trenbideak, etab. Horiek guztiek ondare interesgarria eratzen dute. Adibide bera 

da gotorleku militarrena (Erlaitzeko gotorlekua eta bestelakoak). Horiek zonari 

bestelako ondare-balioa ematen diote. 

Bestalde, historiaurreak utzi dituen kultur aztarnak oso ugariak dira: dolmenak, 

tumuluak eta, batez ere, harrespilak. Horiek guztiak hileta-errituen ebidentzia dira, 

bertan neolitikoak bizi zirenek egin baitzituzten. 

Aiako Harria LIC-n guztira interes komunitarioko 11 toki daude eta 4 lehentasunezkoak 

dira. Horiek espazioaren %33 betetzen dute. Honako hauek dira: 
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- 4030: txilardi lehorrak (azpimota guztiak) 

- 9120: Pagadiak Ilex eta Taxus generoekin, epifitoetan aberatsak (Ilici-Fagion) 

- 6510: gutxi ebakitzen diren larreak behe-altitudean (Alopecurus pratensis, 

Sangisorba officinalis) 

- 6230: belar-formazioak Nardusekin eta espezie askorekin, silizezko 

substratuaren gainean zona menditsuetan (eta Europa kontinentaleko zona 

azpimenditsuetan) 

- 8220: harkaitz-habitata: azpimota silizikolak. 

Lehentasunezkoak honako hauek dira: 

- 6230: belar-formazioak Nardusekin eta espezie askorekin, silizezko 

substratuaren gainean zona menditsuetan (eta Europa kontinentaleko zona 

azpimenditsuetan) 

- 91E0: hondar-baso alubialak (Alnion glutinoso-incanae) 

- 6210: kareharrizko substratuaren gainean belar-formazioak (festukoa-

-brometalia) 

(*Parajeak orkidea bikainekin) 

- 7130: estaldura- zohikaztegiak (*bakarrik zohikaztegi aktiboak) 

 

LAU HAIZETAKO PARKEA 

Lau Haizetako parkeak guztira 602,2 Ha ditu. Gizakiak eragin handia izan duen 

eremuan kokatuta dago, hain zuzen ere, Donostiako, Errenteriako eta Astigarrako 

udalerrien artean. Ametzagainako, San Markoseko eta Txoritokietako mendietako 

mendi-mazeletan zehar sakabanatuta dago. Parkearen azalera guztitik gutxi 

gorabehera 207 Ha (%34,4) Errenterian daude. 

Orain eremuan biltzen diren jarduerei erreparatuz, Lau Haizetako parkeak giza presio 

handia du. Bertan ageri dira San Markoseko HHSen zabortegia, eta aire zabalean 

egindako meatze-hondeaketak, baita industri eta landa-erabilerak ere. 

Kudeaketari dagokionez, egun Lau Haizeta parkeak Plan Berezia du. Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren Diputatu Kontseiluak 1999ko maiatzaren 11n behin betiko onartu zuen. 

Errenteriako Arau Subsidiarioak Lau Haizetako parkeak aurrez ikusten dituen 

zehaztapenetara egokitzeko, Arau Subsidiarioen 10. aldaketa egin zen eta saio berean 

behin betiko onartu zen. 

Plan Bereziak Errenteriako udalerrian eragina izateaz gain, Donostian eta Astigarragan 

eragiten du ere. Gutxi gorabehera 600 hektarea ditu. Laburbilduz, Plan Bereziak 

honako helburuak ditu: 

- Alboetako auzoetako eta, oro har, Donostialdeko Area Funtzionaleko biztanleen bizi- 

kalitatea hobetzea. 
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- Biztanleentzat astialdirako eremua eratzea. 

- Inguruneko natur eta arkitektura-elementu interesgarriak babestea. 

- Hiri-eremuetatik hurbil kokatzen den lurraldearen gainean hiri-erabileren presioa 

saihestea. 

- Landa-ingurunean ustiapen-jarduerak bermatu eta erregulatzea. 

 

Era berean, lurraldearen gainean esku hartzeko, Plan Bereziak honako funtsezko 

irizpideak planteatzen ditu: 

- Egungo nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiapenak finkatzea eta parkearen ideian 

integratzen saiatzea. Egoera berriak jarduera horientzat aktibo osagarria izan beharko 

du. 

- Jendea hartzeko zonak lurraldearen erabilerarik intentsiboenak antolatzen diren 

eremuetara mugatzea. 

- Parkearen barruan titulartasun eta erabilera publikoko espazio libreak definitzea 

astialdirako. Horietan balioa emango zaie natur baliabideei, florari, fauna autoktonoari 

eta elementu eta eraikin interesgarriei eta, gainera, babestu egingo dira. 

- Ingurumen-kalitatea hobetzea. Horretarako eremuan mugikortasuna behar bezala 

ebaztea. Hortaz, batetik, garraio-moduak integratu behar dira, eta bestetik, parkean 

ibilbide hierarkizatuen sare anitza sortu behar da. Azkenik, poluzio-mota guztien 

aurrean prebentzio-neurri egokiak hartu behar dira. 

- Inpaktuak zuzentzeko neurriak proposatzea. 

- Parkearen eremuan aldez aurretik ekintza eta inbertsio publikoak sustatu eta 

koordinatzea. 

 

Bestalde, LAJ- k “Donostiaren Area Funtzionalean astialdiko eremuen sistema 

integratua eta lurraldean sartzeko guneak” 2. eranskinean Lau Haizetako eremua 

astialdiko eremutzat jotzen du. 

 

Legez parkeko ornodunen kontserbazio-egoerari dagokionez, 11 espezie Euskal 

Herriko Espezie Mehatxatuen Katalogoan sartuta daude. Ildo horri jarraiki, muxar grisa 

eta buztangorri argia ahulak dira eta belatza bitxia. Gainerakoak interes berezikoak 

dira: eskolapioren sugea, gabiraia, zata arrunta, lepitzulia, okil txikia, erroia, ipurtatsa 

eta basakatua. 

 

AÑARBEKO MENDI KOMUNALA 

Añarbeko mendi komunala erabilera publikoko mendia da eta Gipuzkoako Erabilera 

Publikoko Mendien Katalogoan 2.067.1 zenbakia du. Hori administrazio-erregistro 
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publikoa da eta erabilera publikoko mendi guztiak sartzen dira. Kanporatzea 

erabakitzen ez den bitartean, sailkapen hori mantentzen dute. Jardunbide juridiko 

berezi horren babesean katalogatutako herri-jabariko mendi guztiak bezala, 

ezinbestekoa, aldaezina eta bahitu ezina da. Antzinatik mendiaren jabea Errenteriako 

Udala da. 

Añarbeko mendi demanialak, besteak beste, honako funtzio publikoetara atxikia dago: 

natur ondarea, klima, balantze hidrikoa, airearen garbitasuna, lurzoruaren 

egonkortasuna eta emankortasuna kontserbatzea; paisaia eta nekazaritzan nahiz 

azpiegituren egiturak mantentzea. Halaber, biztanleentzat astialdiko gune izan behar 

du. 

Baso-administrazioak mendi horien aprobetxamendua eta erabilera antolatu, sustatu 

eta kontrolatuko du. Lehengai berriztagarrien iturria dela kontuan hartuko du eta 

garapen iraunkorraren irizpideak erabiliko ditu. Halaber, basoaren zeregin publikoa 

errespetatu beharko du. 

 

Añarbe mendia 1962an mugatu eta 1965ean mugarritu zen. Guztira 1.707'01 Ha daude 

eta horietatik 1.671'7355 Ha publikoak dira. Mendien katalogoaren arabera, barruan 10 

kokatuta daude eta guztira 35,28 Ha betetzen dituzte. Egun kokagune horientzat ez da 

trukerik kontuan hartzen; hala ere, pixkana-pixkana kokagune horiek erosteko politika 

aldatu egin beharko da. Hala, jabea ia guztia publikoa izanik, kudeaketa errazago egin 

daiteke. Ez dago larrerako legezko zorrik, nahiz eta usadioz bizilagunek larreak 

aprobetxatu: 1.909 ardi-buru, 23 behi-buru eta 15 zaldi-buru zeuden 1998. urtean 

egindako erroldan. 

 

Añarbeko mendi komunalaren hedadura osoa Errenteriak Aiako Harria Natur Parkeari 

eskaintzen dizkion lursailekin bat dator. Izen bereko LIC ES2120006 Garrantzi 

Komunitarioko Tokiaren barruan sartuta dago. 

 

Azkenik,  “Errenteriako Udaleko Añarbe 2.067.1 Erabilera Publikoko Mendiaren Baso 

Antolaketarako Proiektua” egina dago. Proiektua 1996. urtean IKT, S.A. enpresak idatzi 

zuen, baina Aiako Harria Natur Parkearen Erabilera eta Kudeaketa Plan Gidariak 

(EKPG) xedatutakoarekiko erabat kontrakoa da. Bigarrena Natur Parkeko Patronatuak 

aho batez onartu zuen 2000ko abenduan. Eta, gainera, oinarrizko alderdietan da 

aurkakoa, hala nola baso-habitat naturalak berritzea. Beraz, honakoa ondoriozta 

daiteke: EKPGk jada gainditu duela antolamenduaren proiektua eta ia indarrik ez duela, 

baso-inbentarioa salbu. 
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6.2.3. Babesa eta garapen-maila 
 

Ulia:  Interes Komunitarioko Toki modura proposatu da (ES2120014). 

 

Jaizkibel: Interes Komunitarioko Toki modura proposatu da (ES2120017). Babes 

horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko natur espazio aipagarrien katalogo irekian 

ageri da. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Kostaldea Babestu eta Antolatzeko 

Lurraldeko Plan Sektorialean sartuta dago eta geologiaren ikuspuntutik oso zona 

interesgarritzat jotzen da. Azkenik, Gipuzkoan babestu behar diren bost area handien 

artean sartuta dago Gipuzkoako Natur Espazio Interesgarrien Ikerketan. 

 

Aiako Harria: Interes Komunitarioko Toki modura proposatu da (ES2120016). Aiako 

Harriaren 6913,8 Ha EAEko Natur Espazio Babestuen Sarean sartuta dago, Euskal 

Autonomia Erkidegoko beste sei parkerekin batera. 241/95 Dekretuak, 1995eko 

apirilaren 11koak, Natur Parke deklaratu zuen. Hori 1995eko ekainaren 5eko 105. 

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen Natur Baliabideen Antolaketa 

Planarekin (NBAP) batera. Apirilaren 16ko 89/2002 Dekretuak Natur Parketaren 

Erabilera eta Kudeaketa Plan Gidariaren araudia onartu zuen. 

 

 

6.3. Natur ondarea eta paisaia kontserbatzeko eremu  
interesgarriak  
 

6.3.1. Zona erakargarrien zerrenda eta deskribapen laburra, nahiz eta egun 
babesik ez izan 
 

“Hiri Antolaketako Plan Orokorrean” Aiako Harria Natur Parkeaz eta Lau Haizeta 

Parkeaz gain, bestelako eremuak inbentariatzeko beharra ikusi da, nahiz eta babes 

berezirik ez izan. Eremu horietan balio biologikoa oso handia da eta natur espazio 

babestuak edo babes-jardunbideren bat duten eremuak ez izan arren, elementu 

biologiko interesgarriak dituzte. Era berean, tokiko eta eskualdeko eremuan 

bioaniztasuna kontserbatzeko area garrantzitsuak dira. Hainbat arrori eta ibaiertzi 

ezaugarri bereziak ematen dizkioten haltzadiak eta hariztiak dira. Hurrengoez ari gara: 

 

- Sabara ubidea 

- Epentza ubidearen ibaiertzak eta ibaiadarrak 
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- Antxulo ubidearen erdiko eta beheko arroa 

- Eldotz edo Sagu-errekako ibarra eta ibaiadarrak 

 

Espazio horiek Lau Haizetako Parketaren eta Aiako Harria Natur Parkearen artean 

korridorea edo jarraipen ekologikoa osatzen dute. Ondorioz, neurri estrategiko modura, 

oinarrizkotzat jotzen da eremu horietan erabilerei eta jarduerei buruzko erregulazio 

berezia egiteko ahaleginetan hastea, habitatak eta espeziak ahulak baitira. 

Batetik, ibaiertzetako baso atlantikoak ondo kontserbatuta daude eta horietan haltza 

gailentzen da. Bestetik, haritzen betetako basoak daude. Beraz, bi faktore horiek 

kontuan hartuta, irizpide iraunkorrekin bat korridore ekologiko horiek natur ingurune 

orekatua eta antolatua egituratzeko orduan, izugarrizko garrantzi estrategikoa dute. 

Bertan gure udalerriko natur habitat guztiak ordezkatuta daude. 

 

 

Jarraian, landaretzaren ikuspegitik eremu interesgarrienak identifikatzen dira: 

 

a) Añarbeko pagadi-hariztia 

 

Natur baso hostogalkorren masa garrantzitsua du. Bertan hostozabalen baso-

espezieak (hala nola haritza eta pagoa) dira nagusi. Horiek guztiak Añarbeko zirkoa 

izenekoan aurki daitezke. Pagadi-hariztiak ezaugarri nagusia du: Gipuzkoako eta 

Bizkaiko hariztirik handiena ageri da. Era berean, itsasertzekin (Urumea ibaia) eta ur 

bilduekin (Añarbeko urtegia) zerikusia duten fauna- eta botanika- komunitateak 

daude. 

 

Habitat asko daudenez, aniztasun biologikoa altua da ere. Ildo horri jarraiki, espezie 

ugari dago. Beraz, faunaren ikuspegitik zonak balioa handia du eta kudeatu eta 

kontserbatzeko orduan, kontuan hartu da. Egungo baso-politikak aldatu beharko 

lirateke, basogintzan diharduten eremuetan ustiapena intentsiboa baita. Halaber, 

natur basoa hedatu beharko litzateke, azkenik gehieneko babes eraginkorra eman 

ahal izateko (Aiako Harria Natur Parkean Erreserba Zona). 

 

b) Aizpitarteko hostozabalen baso mistoa 

 

Baso-masa Aizpitarte mendiko kareharrizko mendigunearen gainean kokatzen da. 

Horri esker fenomeno karstikoen sare zabala eratu da. Aranzadi Zientzi Elkarteak 

egindako azken ikerketa espeleologikoen arabera, guztira 35 izan dira. Gainera, 
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barrunbeetan Aizpitarteko historiaurreko hobiak daude. Baso horren berezitasuna 

eskualde osoan bakarra izatean datza, bertan kareharrizko formazio geologikoak 

oso urriak baitira eta gure baso-sistema gehienak oso kaltetuta baitaude. 

Zuhaitz-espezieen artean nagusiak dira haritz kanduduna eta lizarra. Horiekin batera 

hagina eta gorostia (espezie babestuak), baita zuhaitz eta zuhaixka asko ere ageri 

dira. Haitzuloetan saguzarren hainbat espezie mehatxatu daude. Eta ezin dezakegu 

alde batera utz hegazti-faunaren espezie interesgarriak. 

 

c) Txoritokietako hostozabalen baso mistoa 

 

Baso honek hostozabalen baso-masa interesgarria du, hori guztia kareharrizko 

formazio geologikoaren gainean. Basoaren ipar-mendebaldean gizakiak oso gutxi 

esku hartu du. Kareharrizko lapiaza dela-eta, ibilgailuak ezin daitezke irits eta 

oinezkoak zailtasun handiekin. 

 

d) San Markoseko baso-eremua 

 

Kokapenarengatik, paisaiaren ikuspuntutik oso garrantzitsua da. Gainera, 

landazabal atlantikoaren biotopoarekin zerikusia duen faunarentzat babesleku 

paregabea da. Aipatu biotopoa San Markos mendiaren oinetan ageri da. Mendiak 

baso autoktono naturalez gain, baso-berritzearen eremu zabalak ditu. Titulartasun 

publikokoak dira eta bere helburua bere egunean espazio horiek bete zituzten natur 

habitatak hedatzea da: ameztiak eta hariztiak haritz kandudunarekin. 

 

6.4. Natur ingurunea berreskuratzeko proiektuak  
 

Besteak beste, honako hauek lirateke berreskuratzeko proiektuak: 

- Fanderiako itsasertza leheneratzea ingeniaritza biologikoaren teknikak erabiliz. 

- San Markosen bi mendoitz eustea. 

- Malbazarreko eremu higatuak leheneratzea. 

- Malbazarren mendi- hezegunea eraikitzea. 

- Maixarren (Añarbeko mendi komunala) mendoitza eustea ingeniaritza biologikoaren 

teknikak erabiliz. 

- Eboluzio naturalean dauden hiru baso-eremu sortzea: 

Kutarroko ameztia 

Arkaitzetabekoako hariztia (Zutola) 
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Arkaitzetagoikoako pagadia 

 

Informazioa bildu ostean, honakoa ondoriozta daiteke: zenbait alderdi aurki ezagunak 

dira (Aiako Harria Natur Parkea kasu); bestelako gai batzuk, berriz, erabat ezezagunak 

dira (adibidez, ornogabeak edo espezie exotikoak) edo lan honi ekarpen eskasa egiten 

diote. 
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7. LURRALDE-ANTOLAKETA ETA HIRIGINTZA 

PLANEAMENDUA 

 

7.1. Lurralde-testuingurua  

 
 
7.1.1. Eskualdearen kokapena eta garrantzia Gipuzko an 

 
Oarsoaldea Errenteriak, Lezok, Pasaiak eta Oiartzunek osatzen dute eta paisaia-

-aniztasunari eta aldaera sozioekonomikoari dagokionez, Gipuzkoaren erreprodukzio 

txikia litzateke; nolanahi ere, azalera txikian lurralde historiko honen ezaugarri guztiak 

biltzen dira. Errenteriak, Lezok eta Pasaiako zona batzuek industrializazio 

garrantzitsua pairatu dute, hirigune historiko aberatsak mantentzen jarraitu arren.  

 

7.1.2. Errenteriaren kokapena eta garrantzia eskual dean. Tamaina eta biztanleak 

eskualdeko gainerako udalerriekiko 

 

 

Oarsoaldean lau udalerriek 111,4 km2 betetzen dituzte. Horietatik Errenteriakoak 31,9 

km2 dira, hau da, eskualdearen %28,63. Eskualdean biztanle gehien dituen udalerria 

da: 2003. urtean 38.397 
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Errenteria Gipuzkoaren ipar-ekialdeko koadrantean dago, Donostiatik zazpi 

kilometrora, Madriletik 476 km-ra eta Frantziako mugatik hamar kilometrora, hain 

zuzen ere. Iparraldean Lezo du, mendebaldean Hernani, Astigarraga eta Donostia, 

hegoaldean eta hego-ekialdean Nafarroako Arano eta Goizueta udalerriak, hurrenez 

hurren, ekialdean Oiartzun eta ipar-mendebaldean Pasaiako Badia. 

 

Ingurune fisikoa 
 

Udalerriaren  zati bat Pirinioetako mendi-inguruek betetzen dute. Espazioan altimetria 

txikia da, baita gunerik altuenetan ere eta Oiartzun ibaiak bere urak Pasaiako badian 

isurtzearen bidez, itsasoarekin kontaktua du. 

 

Komunikabideak 
 

Udalerria garatzeko orduan, komunikazio-ardatzek zeregin garrantzitsua izan dute, 

bestelako eremuekin kontaktua izan baita, bai N-1 (Irun-Madril) errepidez, bai trenez. 

N-1 errepideak erdi-erditik zeharkatzen du udalerria. Trenak, berriz, hiri mugakidea eta 

Estatuko hiriburua harremanetan jartzen ditu. Lanei XIX. mendean (1858) ekin zitzaien 

Errenteria eta Gipuzkoako hiriburuaren arteko kontaktua hirien arteko lineen bidez 

egiten da. Halaber, Irun eta Donostia elkartzen dituen bide estuko trenbidea erabil 

daiteke. Izan ere, Errenterian bi geltoki ditu: bata hirigunean bertan eta bestea 

Galtzarabordan. “Topo” famatua 1912koa da. 

 

Bide estuko trenak maiztasun handiz zirkulatzen duenez, hirien arteko komunikazio-

-bitarteko garrantzitsua da. 

 

Era berean, Errenteriak RENFEren geltokia du Olibet auzoaren ondoan eta Irundik 

abiatuta hurbileko zerbitzua eskaintzen du. 

 

1999ko maiatzaren 20an Errenteriako saihesbidea inauguratu zen eta N-1 errepide 

ohia hiri-kale bihurtu zen. Saihesbidea Oiartzundik (Lintzirin hoteletik abiatuta) 

Pasaiako sarreraraino hedatzen da. 

 

Errepidez distantziak udalerritik hiri nagusietara kilometrot an:  

Donostia 7 km 

Bilbo 126 km 

Gasteiz 125 km 
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Iruña 99 km 

Madril 476 km 

 

7.1.3. Udalaz gaindiko erakundeen zerrenda. Horieta n Errenteriako Udalak parte 

hartzen du. 

 

1) Oarsoaldea S.A. 

2) San Markoseko Mankomunitatea 

3) Añarbeko urak 

4) Behemendi 

 

7.1.4. Auzoen eta hiriguneen zerrenda eta biztanlea k banatzea: 

 
BIZTANLEEN BANAKETA AUZOEN ARABERA 

BIZTANLE GUZTIAK ETA EHUNEKOAK 
AUZOA Biztanleak (%) 

Alaberga 1.262 3.26 
Basanoaga 539 1.39 
Beraun 5.947 15.36 
Kaputxinos 2.360 6.10 
Hirigune historikoa 941 2.43 
Hirigunea 4.155 10.74 
Gabierrota 1.371 3.53 
Galtzaraborda 7.169 18.52 
Gaztaño 606 1.56 
Iztieta 3.806 9.84 
Fandería 1.494 3.86 
Larzabal 173 0.45 
Agustinak 2.034 5.26 
Morrongilleta 2.739 7.08 
Olibet 1.630 4.21 
Pontika 2.025 5.23 
Gainerakoak 443 1.14 
GUZTIRA 38.694 100.00 

Iturria: IZFE 
 

Datu horien arabera, auzoek ez dute gainditzen guztiaren %20. Galtzarabordan bizi da 

jende gehiena (7.169 biztanle), ondoren, Beraunen eta Hirigunean (5.947 eta 4.155 

biztanle, hurrenez hurren). 
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7.2. Planeamendu orokorrak udalerrian  

 

7.2.1. Udalerriaren posizio estrategikoa ondorengoe tan: 

 

7.2.1.1. Lurralde Antolamenduko Jarraibideak – LAJ 1997 

 

Eskualderako LAJen gomendio nagusia Donostiako Hiri Eremuaren ehunak (Donostia, 

Pasaia Errenteria eta Lezo) morfologiaren ikuspuntutik berriz konposatzea eta hiria 

berritzea da. 

Horretarako, pixkana-pixkana hiri-industria eraldatuko da eta beste kokapenak emango 

zaizkio, batez ere, hiri-inpaktu negatiboak sortzen dituzten horiei.  

 

Lurralde Plan Partzialak egiten ez diren bitartean, Lurralde Antolamenduko 

Jarraibideek EAEko edozein udalerritan sor daitekeen lurzoruaren eskaintzarako 

orientabideak ematen dituzte. Errenteriaren kasuan, irizpide horiek aplikatuz, 

etxebizitzen gehieneko eskaintza 2.930 etxebizitzetakoa da Hiri Antolaketako Plan 

Orokorraren indarraldian, hau da, zortzi urtetan. 

 

Bestalde, LAJk honako natur eremuak zehazten ditu Errenteriako udalerrian: 

• Aiako Harria Natur Parkea. Jada Natur Baliabideak Antolatzeko Plana (NBAP) du. 

• Lau Haizeta Parkearen astialdirako eremua. Horrek ere bere Plan Berezia du. 

Landarbaso-Listorreta parkeko astialdirako eremua. Hori, era berean, Aiako 

Harria parkearen barruan sartuta dago. 

 
7.2.1.2. LPP Donostialdea 

 
- OARSOALDEA 

 

Errenteria Donostialdeko LPPren Aurrerapenean sartuta dago, hain zuzen ere, 

Pasaiako Badiaren lurralde-eremuan. Oro har, honela definitzen da: Hirigune Zentral 

Finkatua. Eremu horretan nagusia da hirigintza-kalifikazio berriak egitea. 

Donostialdeko Lurralde Arloko Plana aurrerakin fase primitiboan aurkitzen da, beraz, 

bertan jasotzen diren ekintza testuinguru horretan ulertu behar dira.  

 

Errenterian LPPk honako ekintza nagusiak proposatzen ditu: 
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• Natur Ingurunea. Etorkizunekok garapenak bateragarr iak izatearren, esku 

hartzeko ekintza estrategikoak eta irizpideak. Hori ek natur baliabideen 

iraunkortasuna kontuan hartuta planteatuko dira.  

Korridore ekologikoak. Lurraldean puntu estrategikoetan ekosistemen arteko 

iragazkortasuna berreskuratzea. 

 

- Lau Haizeta-Landarbaso. 

 

Oarsoaldeko eta Urumeako eskualdeen artean lotura-gunea. 

Astigarragako Bentak izeneko mendixkan azpiegitura-atxikipenak bateratzea, 

komunikabideak pasatzeko puntu estrategikoa baita. San Markoseko mendiaren eta 

barneko lurraldearen artean natur inguruneak jarraipena izateko mendixka egituratzea 

iragazkortasun-irtenbideen bidez. 

Mendixkan hirigintza-garapen berriak baztertzea, hiri-kanpoko parkeekin bateragarriak 

direnak izan ezik. 

 

- Gaintxurizketako eta Usategietako mendixkak. 

 

Oarsoaldeko eta Behe Bidasoako eskualdeen artean lotura-gunea. 

Gaintxurizketako eta Usategietako mendixketan goiko lurzoruak okupatzen diren 

heinean, mendi-mazelaren erdian ilara berdean finkatu behar dira, Jaizkibel mendiaren 

eta Aiako Harria mendilerroaren artean jarraipen ekologikoa izateko. 

Komunikabideak eta, nagusiki, A-8 errepidea, hesi ekologikoak dira. Beraz, horiek 

gainditzeko iragazkortasunaren neurri zuzentzaileak aztertu beharko dira. 

  

Hiri-inguruko parkeak. Eskualdeko berdeguneak hiri-inguruan astialdirako eta 

naturarekin kontaktua izateko. 

 

- Lau Haizeta Hiri-inguruko Parkea 

 

Ametzagainatik San Markosera bitartean doan mendilerroan hiri-inguruan parkea 

eratzea jada abian da, baina ekimen hori finkatu egiten da. Hori zona librea izango da 

eta iparraldetik Egiako, Intxaurrondoko, Altzako, Pasaiako eta Errenteriako eremuak 

eta hegoaldetik Loiola, Martutene eta Astigarraga arintzeko erabiliko da. 

Parkean hornidura-instalazio bateragarriak ezarriko dira, hala nola kanposantu berria, 

okupazio-baratzeen eremuak, Auditz Akularren parean balio anitzeko zabalgunea, 

eskola-ekipamendua, San Markoseko gotorlekua, etab. 
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Hirigintza-garapen berria izan dezaketen eremuetan natur aktiboak kontserbatu eta 

hobetzea. 

 

- Kanpoko portua (bideragarritasuna baieztatuz gero). 

 

Kanpoko portua eraikiz gero, Jaizkibelen bizi den faunak eta florak kalteak pairatuko 

ditu eta gogora dezagun Natura 2000 Sarean sartuta dagoela. Halaber, kontrakoa da 

kostaldearen LPSk xedatutakoarekin. 

Hala bada, inpaktua orekatzeko neurriak balioztatu beharko dira, hala nola barneko 

portuaren inguruan espazioa hirigintzaren ikuspuntutik birgaitzea eta egokiak ez diren 

instalazioak tokiz aldatzea. 

 

 Paisaiaren ikuspuntutik erliebe esangarriak kontserbatu eta hobetzea. Erliebe 

ertaineko muinoak natur espazio berde modura indartzea. 

 

- San Markos 

 

San Markoseko muinoa espazio libre modura eta Pasaiako portuaren hirigunearen 

gainean paisaia-mugarri bezala finkatzea. 

 

• Garraioen eta komunikabideen sarea. Etorkizunean ko munikabide eta garraio- 

azpiegiturak antolatzeko eredu funtzionala proposat zea. 

 

Pasaiako saihesbidea (M.F.). 

 

A-8 errepidearen eta Errenteriako saihesbidearen artean, Pasaia eta Errenteria 

bitartean, bide-lotura egitea. A-8 errepidean hirugarren erreia gauzatzea eta Altzatik 

Pasaiaraino bidesaria kentzea. 

 

2. ingurabidea (M.F.) 

 

Larzabal-Arraguaraino bigarren ingurabidea egitea eta A-8 errepidean eta Errenterian 

bidesaria kentzea. 
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Errenteriaren eta Gaintxurizketaren artean N-1 errepidearen saihesbidea (eredu 

funtzionala) 

Gaintxurizketako korridorean errepide berria egitea egungo N-1 errepidea ez 

hedatzeko hautabide modura. 

 

Kanpoko autopista. 2. ingurabidea eremu funtzionalaren ekialdera hedatzea (hautazko 

eredua) 

 

A-8 autopistaren trazadura berria Oiartzungo ibarraren hegoaldetik eta egungo A-8 

errepidea Errenteriatik Iruneraino bidesaririk gabe uztea. 

Oarsoaldean eta Pasaiako portuan sartzeko lotura egitea 2. ingurabidearen trazadura 

berrian. 

 

Egungo A-8 errepidea birmoldatzea (M.A.). 

 

Oarsoaldean barneko hiri-zirkulazioa banatzeko lehen mailako bide modura A-8 

errepidea berreskuratzea. Bidesaria kentzea, oraingo loturak birmoldatzea eta lotura 

berriak irekitzea. 

Kanpoko autopistaren eta egungo A-8 errepidearen artean zuzeneko lotura eratzea. 

Gainera, lotura berriarekin Errenteriaren hegoaldera eta Oiartzungo ibarrera iristeko 

arazoak gainditzen dira. 

 

Larzabaleko komunikazio-lotunea berriz oso-osorik antolatzea (M.A.). 

 

2. ingurabidearen eta A-8 errepidearen arteko elkarketa ebazteko proiektatuta dagoen 

lotura deuseztatzea. Zirkulazio astunaren lotura Lintzirin-Lanbarrenera eramatea, 

etorkizunean A-8 errepidearen eta Errenteriako saihesbidearen nahiz Pasaiako 

porturako sarreraren arteko lotura izango baita. Larzabal zirkulazio arinarentzat hiri-

-lotura modura birmoldatzea, bidesaririk gabe. Errenteriaren eta Oiartzungo ibarraren 

artean hiri-komunikazioa berreskuratzea. 

 

Larzabalgo komunikazio gurutzagunearen osoko birordenazioa. herritarrek ez dute 

aukerarik izan parte hartzeko eztabaida eta erabakian. 

 

Etorkizunean porturako sarbideak ebaztea N-1 errepide ohian eraginik izan gabe  
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Kanpoko saretik portura bi sarbide independente egitea eta, beraz, zirkulazio astunak 

lotura Pasaiako eta Errenteriako N-1 errepide ohian ez egitea. 

Pasai Antxon aurrez ikusia dagoen azpiegitura berriaren bidez erdialdean portura 

sartzea; portura ekialdetik sartzeko, berriz, Lezoko biribilgunea eta Errenteriako 

saihesbidea erabiltzea. Azkenekoa behar izanez gero, zabal daiteke. 

 

Pixkana N-1 errepidea hiri-bide bihurtzea. 

 

N-1 errepidea Herreratik Antxora bitartean hiri-bide bihurtzea Pasaiako saihesbidea 

egin ostean. 

N-1 errepide ohia Antxotik Errenteriara bitartean hiri-bide bihurtzea. Horretarako, 

portura sartzeko bi puntuen artean zirkulazio astunak deuseztatuko dira (M.A.). 

Ekintza horiek bideragarriak dira kanpoko autopista irekitzen bada eta Lintzirin eta 

Lanbarrenen artean A-8 errepide zaharra eta N-1 errepidea lotzeko proposatutako 

lotura berria egiten bada (M.A.). 

 

Trenen LPSk aurrez ikusitako trenbidearen trazadura berria  

 

Kanpoko trazadura berria Larzabaleraino. 

 

Etorkizunean egingo den goi-abiadurako trenbide-sarearentzat kanpoko trazaduraren 

proposamena [M.A]. 

Oiartzungo ibarraren hegoaldetik kanpoko trazadura berria egitea. Errenteriaren 

hegoaldean, Ugaldetxon eta Arraguan afekzioak askatzea.  

 

Renferen egungo trenbide-trazadura pixkana berriz antolatzea. 

 

Etorkizunean trenbide berria irekitzea, UIC zabalerarekin, Irundik portura sartzeko. 

Hiria birmoldatzeko Antxon trenbideak murriztea. 

Errenteriatik portura merkantziak sartzeko sarrera finkatzea. Hurbileko zirkulazioa 

indartzea eta, horretarako, Arraguan geraleku berria irekitzea. 

 

Euskotrenen trenbide-trazadura berriz antolatzeko proposamena  
 

Trazadura aldatzea eta Intxaurrondo- Herrera- Altza- Pasai Antxo tarteetan trenbidea 

bitan banatzea. Halaber, Altzan eta Pasai Antxon geltoki berriak jartzea. 
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Pasai Antxon egungo geltokia deuseztatu eta horren ordez berria egitea proposatzen 

da. Etorkizunean egingo den etxebizitzen zabalguneak kokatuko litzateke. Irtenbide 

hori merkantzien zirkulazioarekin bateragarria da; gainera, zabalgunea birgai daiteke 

eta Renferen eta Euskotrenen geltokiak bereizten ditu. 

 

Loiola eta Buenavistaren artean trazadura zaharra merkantzietarako gordeko da eta, 

hala, porturako sarrera berreskuratuko da. 

 

Errenterian trenbidea hedatzea eta Fanderian geltoki berria irekitzea. 

 

• Hiri-kokalekuen sistema 

 

Oinezkoentzat eta bizikletentzat ibilbide bereziak, udalerrien artean zirkulatu ahal 

izateko eta hiriguneetatik lurraldera iristeko. 

 

- Lau Haizeta-Oiartzungo ibilbidea. 

 

Donostia, Oarsoaldea eta Oiartzungo ibarra elkartzen dituen oinezkoentzako eta 

bizikletentzako ibilbidea sistematizatzea Lau Haizetako parkea eta Zamalbide erabiliz. 

 

- Errenteria-Arditurri ibilbidea. 

 

Arditurriko bidegorria Errenteriakok hiriguneraino luzatzea; horretarako, Larzabaleko 

zeharbidea ebatzi behar da eta trazadura Oiartzungo ibarreko hiri-saihesbide 

berriarekin bateratu behar da. 

 

Etxebizitzak kuantifikatzea eta jarduera ekonomikoetarakok lurzoruaren 

aurreikuspenak dimentsionatzea. 

 

- Etxebizitzak kuantifikatzea 

 

Hirigintza-planeamenduetan 2002. urtetik 2018. urtera 5.800 eta 7.800 etxebizitza 

berri bitartean eraikitzea, Lezo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia eta Donostia-Ekialdearen 

aurreikuspena kontuan hartuta. 
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- Jarduera ekonomikoetarako lurzorua dimentsionatzea. 

 

Lezo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia eta Donostia-Ekialdeko hirigintza-planeamenduetan 

jarduera ekonomokoetarako lurzoruaren 100etik 140 hektarea berrira gordetzea. 

 

Hiri-hedapen berrien areetarako zonifikazio adierazgarria 

 

J.1. eta J.2. mapetan hirigintza-garapen berrietan erabilera orokorrak atxikitzeari 

buruzko gutxi gorabeherako hurbilketa egiten da. 

 

BOEetarako Lurzoruaren Herri Kudeaketako Eragiketak 

 

Beste hautabideen artean, BOEk sustatzeko honako kokapenak proposatzen dira: 

Donostian Auditz-Akular eta Nerecán; Pasaian Luzuriaga; Errenterian Esnabide, 

Gamongoa eta Markola; Lezon 1. sektorea eta Algeposa; eta Oiartzunen Arragua eta 

Ugaldetxo. 

 

Hiri-dinamizazio berriko kokaguneetan gune tertziarioak eta hornidura-guneak 

sustatzea 

 

- Arragua [M.A.]. 

 

Kokagunea eraldatzea. Horretarako, A-8 errepidea tokiz aldatzea eta egungo lotura 

berriz oso-osorik antolatzea. Errenteriaren eta Oiartzunen artean hiri-jarraipenerako 

puntu estrategikoa da. Arraguan bulegoen eta zerbitzuen foku tertziarioa egituratzea. 

Euskotrenen geltokia eta Renferen geltoki berria. 

 

• Planifikazio-estrategiak 

 

Natur ingurunea eta hirigintza-garapena kontuan hartuta, etorkizunean komunikazioen 

sarea egituratzeko puntu sentikorrak izateagatik interes estrategikoko eremuak. 

Horietan egiturazkoa ez den sektoreen arteko planifikazioa egin beharko da. 

 

- Antxoren eta Errenteriaren artean bide-lotura. 

 

Antxoren eta Errenteriaren artean N-1 errepidea hirigintzaren ikuspegitik egituratzea 

hiri-kale jarraitu modura. 
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- Larzabal-Arragua. 

 

Bertan bide-lotura asko elkartzen dira eta oso-osorik eraldatzea proposatzen da. 

Horretarako A-8 autopista birmoldatu egin behar da eta loturak berriz antolatu behar 

dira. 

Helburuak honako hauek dira: Fanderia eta Ugaldetxoren artean hiri-jarraipena 

ebaztea eta RENFEren eta Euskotrenen trenbideek mugatutako espazioak 

etxebizitzetarako eta jarduera tertziarioetarako gune berria egituratzea. Errenteriako 

eta Oiartzungo planeamenduak bateratzea. 

 

- Lintzirin-Lanbarren. 

 

Egungo A-8 errepidea, Errenteriako saihesbidea eta Gaintxurizketarantz N-1 

errepidearen irteera bide berriaren bidez lotzeko kokagune estrategikoa da. Zirkulazio 

astunarentzat portura sartzeko sistema berria. 

 

Lurralde-planifikazio osoaren bidez garatzeko eremuak. Hirigintza-hazkuntza berriak 

hartzeko ahalmena duten eremuak. Ildo horri jarraiki, oso-osorik planifikatu beharko 

dira. Okupazioa behe-intentsitatekoa izango da eta bere azpiegitura-euskarria sortzera 

baldintzatua egongo da. 

 

- Zamalbideko mendixka. 

 

Zamalbideko mendixkaren lurralde-alearen antolamendu unitarioa. Errenteriaren 

hirigintza-aurreikuspenak eta Oiartzungo lurraldearen potentzialtasunak osatu egin 

behar dira. 

Hiri-bide bateratua sistematizatzea eta inguruan irisgarritasun-puntu desberdinak 

egituratzea. 

 

Euskal Herriko Errepideei buruzko 2. Plan Orokorra 1999-2010 

 

Planak hainbat aurreikuspen ditu eta Errenterian honako hauek eragiten dute: 

- Donostiako bigarren ingurabidea: Aritzeta-Errenteria 

- Pasaiako saihesbidea 

- Errenteriako saihesbidea 
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Donostiako bigarren ingurabidea egiten denean, egungo A-8 autopista Oiartzun eta 

Aritzeta bitartean “eskualdeko saihesbidearen” izaera izango du. 

 

7.2.1.3. Lurralde Plan Sektorialak 

 
EAEko Lurralde Planeamendu Sektoriala 
 

Trenbide-sarearen LPS 

 

LPS honetan Errenteria zeharkatzen duen trenbide-sare berriaren trazadura definitzen 

da. Errenteriako Udalak sare berriaren inguruan alegazioa egin zuen, hain zuzen ere, 

Masti-Loidi industri sektorearen inguruetan sare berriaren trazadura hegoalderantz 

eramatea eskatzen zuen. Hala, aurrez ikusitako industri ekintzak garatzeko orduan, ez 

zuen eraginik izango. Alegazioa onartu egin zen. 

 

Ekintzarik nabarmenena Ibilbide Luzeko Trenbide Sare Berriari (“euskal Y” izenekoa) 

dagokio. 

 

Ibilbide Luzeko Trenbide Sare Berria 

 

Trenbide Sare Berriak zuzeneko eragina du Errenterian. 

Urumeako ibarretik (Ergobian) aurrez ikusitako trenbide-korridorea Txoritokietako eta 

San Markoseko mendien azpitik (zabortegiaren ingurutik) igarotzen da. GI-3671 

errepidea zeharkatzen du eta A-8 errepidearen inguruan Arraguaraino iristen da, 

Errenteria eta Oiartzunen arteko mugaraino. Ondoren, trenbidearen trazadura Bidasoa 

ibairaino A-8 errepidearekiko paraleloa doa. Ibilbide Luzeko Trenbide Sare Berriari 

buruzko datu zehatz gehiago dago Plan Orokorreko A.1 Dokumentuan: hirigintza-

-informazioari buruzko txostena. 

 

 

Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A.(Euskotren) 

 

Euskotrenen trenbide-sarea hamar urteko epean eskualderako kritikoa izaten hasiko 

da, bidean pilaketak geroz eta handiagoak baitira. Beraz, jendeak autobus-sarea utzi 

eta trenbiderantz joko du. Ondoren, hiriguneetan autoa erabiltzeko neurri mugagarriak 

hartu beharko dira. Hortaz, une horretan nahitaezkoa izango da trena. 
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Proposatutako ekintzak 

 

Euskotrenen linearako Garraio eta Herrilan Sailak honako ekintzak aurrez ikusiak ditu: 

“Lineak egokitzeko ekintzak”. 

“Lineak zabaldu eta hobetzeko ekintzak”. 

 

• Donostia – Hendaia linearen ekintza proposamena 
 

Donostiatik Hendaiaraino doan linea hobetu behar da, garraio-eskaintzaren 

hazkuntzari aurre egin ahal izateko. 

 

LPSk linean hainbat ekintza egitea planteatzen du. Errenterian Herreratik tartea 

zabaltzea proposatzen du, sistema malguagoa izan dadila. Ildo horri jarraiki, 

maiztasuna gehitu zen unetik, tartea ustiapenaren mugan dago. Halaber, 

Errenteriako lantegietako eraikinak eraitsiko dira eta lantegi berriak Usurbilera 

eramango dira. Errenterian, Fanderian alegia, geraleku berria kokatzea aurrez 

ikusia dago. 

 

• Ekintzak lantegietan eta garajeetan 
 

Mantentze-lanak egiteko instalazio berriak eraiki nahi dira Usurbilen, Txikierdin hain 

zuzen ere, egungo Errenteriako lantegiak ez baitira egokiak. 

 

• Gomendioak 
 

Udal-planeamenduak hiri-protagonismo handiagoa eman behar die geltokiei eta 

inguruei 

 

• Geltokiaren ingurunea hobetzea, hau da, komunikabid een sistema 
orokorrari hurbiltzea eta muga-hesia ez izatea. 

 

• Inguruetako eremuak tratatzea geltokiak hartu eta b alio funtzionala nahiz 
eraikuntzazkoa, hala badagokio, errespetatu eta azp imarratzeko. 

 
 

Helburu hori lortzeko, geltokietan “eragin birtualaren erradioa” gehitzea proposatzen 

da. Hala, “harrera-arroa” zabaldu egingo da. Horretarako, hurrengo alderdiak 

kontuan hartu behar dira: 
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• Oinezkoentzako sarbideak hobetzea. Horretarako, nah ikoa identifikatuta 
dauden jatorriari eta helmugari erantzuteko ardatze k ondo definituta egon 
behar dute eta, gainera, lehentasuna izan beharko d ute. 

 

• Oinezkoentzako ingurunea hobetzea. Horretarako, oin ezkoen eta 
ibilgailuen arteko puntu gatazkatsuak deuseztatu be har dira. 

 

• Ibilbideak (eta ordutegiak) hiri-zerbitzuekin eta h iri barruko zerbitzuekin 
koordinatu behar dira. Ildo horri jarraiki, autobus en geltokietarako nasak 
hurbil jarri behar dira eta, gainera, oso ikusgarri ak izango dira. 

 
• Geltokiaren inguruan aparkatzeko ekipamenduak insta latzea, ondo 

ikusten direnak alegia. Azken finean, aparkatzeko o rduan, segurtasuna 
bermatu behar da. 

 

• Trenbide-pasaguneetan ekintzak. Ebazteko proposamen ak egin behar dira 
eta Administrazioek nahiz partikularrek badute zer esanik. 

 

Ibaiertzak eta erreka-ertzak antolatzeko LPS (Kantauriko Isurialdea). 

 

LPSn ibaiertzak eta erreka-ertzak zonifikatu edota tartekatu egiten dira hurrengo 

moduan: 

1. Ertzak ingurumen-osagaiaren arabera zonifikatzea: 

 

Lau zona berezi daude: 

 

� Ertzak Lehentasunezko Natur Zona Interesgarrietan. 

� Ertzak Ondo Kontserbatutako Landaretzarekin. 

� Ertzak Higadura, Irristatze Arriskuko Zonetan edota Akuiferoak Ahulak diren 

Zonetan (lAJetatik gainjarritako baldintzak). 

� Ertzak Berreskuratzeko Beharrarekin. 

 

2. Ur-ibilguak tartekatzea arro hidraulikoen arabera. 

 Errenteriaren kasu zehatzean, hurrengo arroak zehazten dira: 

� Oiartzun ibaiaren arroa 

� Urumea ibaiaren arroa 

 

Gehiago zehaztuz, honakoa dugu: 
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III. mailako tarteak (100 < C < 200 km2) 

- Urumea ibaiaren arroa: 

 Urumea, 21,5etik 31,4 km-ra (Añarbekoarekin elkargunea) 

 

II. mailako tarteak (50 < C < 100 km2) 

- Oiartzun ibaiaren arroa: 

Oiartzun, 0tik (bokalea Pasaiako portuan, portu-zerbitzuaren zubi azpian 

kokatutako itsasadarraren puntua) 3,4 km-ra (Sarobe ibaiarekin elkargunea) 

- Urumea ibaiaren arroa: 

 Añarbe, 0tik (Urumea ibaiarekin elkargunea) Añarbeko urtegira. 

 

0. mailako tarteak ( 1< C < 10 km2) 

LPSren informazio grafikoan irudikatzen diren errekak dira. Ez dute identifikazio 

berezirik. 

 

00. mailako tarteak (C < 1 km2) 

Erreka txikien ibilguak edo isurketa etenak dira. LPSren dokumentazio grafikoan ez 

dira irudikatzen. 

 

3. Ertzen zonifikazioa hirigintza-osagaiaren arabera.  

A. Ertzak landa-eremuan. 

B. Ertzak hirien arteko komunikaziorako azpiegiturekin. 

C. Ertzak eremu garatuetan. 

D. Ertzak hirigintza-garapen berrietarako ahalmenarekin. 

 

 

Kostaldea babestu eta antolatzeko LPS 

Errenteria Kostaldeko Babes eta Antolamenduko udalerrien barruan ez dago sartuta. 

 

Ingurune hezeen LPS 

Añarbeko urtegia “ingurune heze artifiziala” da eta Urumea ibaiaren arroan kokatuta 

dago, beraz, I. taldeari (natur espazio babestutzat jotako ingurune hezeak) atxikita 

dago (Aiako Harria).  

Gainera, Malbazarren eremuan, Añarbeko mendi komunalean, hezegunea dago.  
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Jarduera Ekonomikoetarako lurzoruaren LPS. 

Errenterian jarduera ekonomikoetarako herri-lurzorua lortzearren, honako esku-

-hartzeak izan dira:  

Ekintza Erakunde 

sustatzailea 

Azalera gordina (Ha) 

Txirrita/Maleo poligonoa  SPRI/GFA 18 

Masti/Loidi poligonoa Udala 21 

 

Udalbatza Osoak 2001eko urriaren 26an egindako saioan Eusko Jaurlaritzari honakoa 

iradoki zion: Errenterian Egiburu eta Lanterneta eskualde-poligonoak egitea. 

 

Telekomunikazioen LPS 

 

LPSren aurrerapena kontuan hartuta, Errenterian Eusko Trenbideak enpresaren 

Donostia-Hendaia linean trenbidearen jabarian zehar lehen mailako sarea bideratzen 

da. 

 

Etxebizitzen Herri Sustapenerako Lurzoruaren LPS 

 

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak 

“Etxebizitzen Herri Sustapenerako Lurzoruari buruzko Lurralde Plan Sektoriala” idaztea 

eskatu zuen 1999an. 

 

Energia Eolikoaren LPS 

 

Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak 2001eko uztailean LPS 

onartu zuen eta bi hilabetez jendaurrean izan zen. 

 

Basogintza, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Natur Ingurunearen LPS 

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak 2001eko irailean LPSren 

aurrerapena egin zuen eta bi hilabetez jendaurrean izan zen. 

 

Gipuzkoako Errepideei buruzko Lurralde Plan Sektoriala 

 

Udalak kontuan hartzeko alegazioa egin zuen. Ildo horri jarraiki, planaren behin betiko 

dokumentuan sartzea eskatzen zen. Alegazioak zenbait gai proposatzen zituen: GI-

-2638 errepidea; Iztieta - Lezo egungo lotunea (N-I errepidea); GI-3675 errepidea: 
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Astigarragako Bentak - Pontika; “zabalguneak eta hobekuntzak”; industri poligonoak; 2. 

ingurabidea. 

 

Errenterian Gipuzkoako errepideei buruzko LPSk hurrengo ekintzak aurrez ikusten 

ditu: 

 

Eskualde-sarearen (sare berdea) barruan sartzen dira zirkulazio handia izan gabe, 

inguruko eskualdeak komunikatzen dituzten errepideak. Egokitze- eta zabalgune-

-programaren barruan Errenteria-Oiartzun GI 2134 eskualde-sarea sartuta dago; 

zeharbideak egokitzeko programaren barruan sartuta dago, berriz, Arraguako 

zeharbidea GI 2132 eskualde-sarea. Azkenik, elkarguneak berriz antolatu eta 

sarbideak kontrolatzeko programaren barruan sartuta dago Errenteria-Lezo GI 2638 

eskualde-sarea (industri eremuaren amaiera). 

 

Tokiko sare grisean Astigarragako Bentak GI 3671 Errenteria (Pontika) errepidea 

zabalguneen eta hobekuntzen programaren barruan sartu dute.  



7. LURRALDE ANTOLAMENDU ETA HIRIGINTZA PLANEAMENDUA 
   

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa  134 or. 
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina   

 

7.3. Lurzoruaren erabilerak eta egungo hirigintza-e gitura  
 

7.3.1. Berdeguneen eta astialdiko eremuen hedadura guztia eta biztanleko 

ratioak. 

 

Espazio libreen barruan honako hauek zehaztu dira: 

 

• Hiri-espazio libreak erabiltzea 

 

Parkeetan eta lorategietan nahiz oinezkoentzako eremuetan garatzen diren jarduerak 

aipatzen dira, horiek eraiki gabeko hiri-eremuan kokatuta baldin badaude eta hiritarren 

egonaldietarako eta astialdirako badira. Udalerrian honako hauek betetzen dituzte 

baldintza horiek: 

 
PARKEAK ETA LORATEGIAK   
EREMUA/Esku-hartzearen unitatea Izena Azalera (m2) 
04. eremua: KAPUTXINOS Haur-parkea 2.600 
05. eremua: 
BASABOAGA/SORGINTXULO Kaputxinoseko behatokia 21.820 

06. eremua: VERSALLES Versalleseko mendi-
-mazela 

8.335 

10. eremua: GALTZARABORDA 
MENDEBALDEA 

Galtzarabordako parkea 9.254 

12. eremua: PONTIKAKO IBARRA Pontikako mendi-mazela 22.215 
14. eremua: HIRIGUNEA Gaztelutxoko parkea 2.068 
22. eremua: AGUSTINAK Agustinetako parkea 6.583 
37. eremua: FANDERIA Nafarroako parkea 12.613 
37.eremua: FANDERIA Fanderiako parkea 31.046 
GUZTIRA  116.534 

Iturria: HAPO 
 
Honakook egitea aurrez ikusia dago: 
 
PARKEAK ETA LORATEGIAK   
EREMUA/Esku-hartzearen unitatea Izena Azalera (m2) 
07. eremua: ALABERGA Alabergako mendi-mazela 25.012 
12. eremua: PONTIKAKO IBARRA J.A. Barandiaran parkea 12.907 
13. eremua: GAZTAÑO ET/FV parkea 8.952 
35. sektorea: AGUSTINETAKO BILTEGIA Agustinetako biltegiaren parkea 2.614 
36. sektorea: ARRAMENDI Arramendiko parkea 181.785 
38. sektorea: MARKOLA Markolako parkea 5.470 
39. sektorea: LARZABAL/ARRAGUA Larzabal/Arraguako parkea 9.342 
56. sektorea: GAMONGOA Gamongoako parke berria 60.000 
GUZTIRA  306.082 
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OINEZKOENTZAKO EREMUAK   
EREMUA/Esku-hartzearen unitatea Izena Azalera (m2) 
14. eremua: HIRIGUNEA Gamón zumardia-Lh. Agirre plaza 10.752 
14. eremua: HIRIGUNEA Foruen plaza 2.782 
14. eremua: HIRIGUNEA “Burrería” plaza 2.267 
15. eremua: IZTIETA Gipuzkoako plaza 1.734 
18. erem.: OLIBET/ETXE BERRIAK Olibeteko espazio librea 2.423 
GUZTIRA  19.958 

Iturria: HAPO 

 

HIRI-PARKEAK ETA LORATEGIAK 

 

Udalerriak ez du hiri-parkerik eta Arramendi mendia azalearengatik, hedadurarengatik, 

hirigunearekiko hurbiltasunagatik eta paisaiarengatik, hiri-parke bihurtzeko punturik 

egokiena da. 

 

• Landa-espazio librea erabiltzea 

 

Landa-parkeetan garatzen diren jarduerak aipatzen ditu, landa-eremuan gune horiek 

hiritarren egonaldietarako eta astialdirako erabiltzen badira. 

 

Gune hori Listorretako parkean dago. 
 
LANDA-ESPAZIO LIBREA   
Eremua/Sektorea Izena Azalera(m2) 
Lurzoru ez urbanizagarria Listorretako parkea 186.971 1 
GUZTIRA  186.971 

Iturria: HAPO 
 

LANDA-PARKEAK 

 

Errenterian Aisialdirako Guneak honako hauek dira: 

� Aiako Harria/Urdaburu 

� Landarbaso/Listorreta 

� Lau-Haizeta 

San Markoseko gotorlekuaren inguruan kokatutako parkeaz gain, Listorretako parkea 

garrantzitsua da ere. Horrek 186.454 m2 ditu. 
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7.3.2. Azalera urbanizagarria eta ez-urbanizagarria  

 

Errenteriak 3.205,22 hektarea ditu. Horietatik, 2.765,01 hektarea lurzoru ez- 

urbanizagarria da, 163,18 hektarea lurzoru urbanizagarria eta 277,01 hektarea hiri -

lurzorua. Hau da, lurzoru guztiaren %86,26 urbaniza ezin daitekeen lurzorua da eta 

%13,73 lurzoru urbanizagarria. 

 

7.3.3. Komunikabideek betetzen duten hedadura. Hori en barnean autopista, 

errepideak eta trenbideak daude. 

 

TRENBIDEA: 

 

Errenteriatik honako konpainietako Tren Sistemak igarotzen dira: RENFE, estatuarena, 

eta Euskotrenbideak/Ferrocarriles Vascos S.A. EAErena. 

 
RENFE 

Errenteriatik Madril-Irun linea pasatzen da. Aipatu linean ibilbide osoan trenbide 

bikoitza du. Olibeten parean aurki dezakegu geltokia eta Errenteria-Lezo izena du, 

udalerrian egon arren. 

Udalerri honetan bakarrik hurbileko zerbitzua ematen da, nahiz eta ibilbide luzeko 

trenek zirkulatu. Dena dela, azkenekoak ez dira Errenterian gelditzen. 

Merkantzien zirkulazioa ustiatzeko, porturako zerbitzu-adarra dago. 

 
Euskotrenbideak/Ferrocarriles Vascos S.A.  

 

Udalerrian zehar Donostia-Hendaia linea igarotzen da trenbide bakarrean. Bi geltoki 

ditu: Galtzarabordakoa eta Pablo Iglesias kalekoa. Egun zerbitzua hedatu egin da eta 

trenbide berria egin da Lasarte-Oriaraino Donostia-Bilbo linean. Beraz, linea Lasarte-

-Oriatik Hendaiaraino iristen da. 

Errenterian hiru trenbide-pasagune daude Gaztaño auzora iristeko eta nasen arteko 

pasabidea Errenteriako geltokian. Halaber, Fanderian trenbide-pasagunea zegoen, 

baina hirigintza-garapenaren ondorioz desagertu egin da. 

Ildo horri jarraiki, honakoa azpimarra daiteke: Donostia-Oiartzun linean trenbide-

-pasagune bakarrak direla. Egun Gaztaño auzora iristeko eta, beraz, Euskotrenen 

lantegietara ere, trenbide-pasagunea zeharkatu behar da. 
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ERREPIDEAK 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepideak  

Errenterian honako errepide hauek daude: 

 

I.Sareko errepideak interes nagusiarekin (Sare gorr ia) 

Kantauriko A-8 autopista (Bilbo – Behobia). 

Madril-Irun N-I errepidea 

 

1999. urtean Errenteriako saihesbidea irekiz gero, Errenteriatik igarotzen denean, asko 

murriztu da zirkulazioa I Errepide Nazionalean. 

• “Pasaiako saihesbidearen trazadura-proiektua” onartu zenean, Errenteriako Udalak 

alegazio bat aurkeztu zuen. Bidearekin zerikusia ez zuen espazio publikoen 

(oinezkoen eta bizikleten ibilbideak, egonaldirako eta astialdirako zonak, etab.) 

antolamendua eta tratamendua berriz aztertzea eskatzen zen. Helburua hiri 

jarraipenean bide-azpiegiturak eragindako hesi-efektua arintzea zen. Azken finean, 

bizilagunen bizi-kalitatea defendatzen ari zen. Hiri Antolamenduko Plan 

Orokorraren barruan kontuan hartu behar diren eremuak zehazten dira. 

 

II.Eskualde-sareko errepideak (sare berdea) 

 

GI-2132 N-I errepidetik (Rekalde) N-I errepidera (Larzabal) Astigarragatik. 

GI-2638 Erreteriatik Gaintxurizketa-gaineraino Lezotik. 

 

III.Tokiko sarearen errepideak (sare grisa) 

 

GI-3671 Pontika auzora Astigarragako Bentak izeneko auzotik (Errenteria). 

GI-3672 Alduntzin auzora Zamalbide auzotik (Errenteria). 

Udalari transferitu zitzaion GI-3671 errepidearen tartea Arramendi baserriaren eta 

Txirrita-Maleo biribilgunearen artean. 

 

IV. Udal-errepideak eta –bideak 

 

Plan Orokorrean, hain zuzen ere, “Udalaren Errepideak eta Bideak” III. eranskinaren 

barruan, elementu bakoitza banan-banan deskribatzen da. 
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7.4. Hiri Antolaketako Plan Orokorraren Azterketa  
 

7.4.1. Irizpideak, kontzeptua, helburua eta edukia:  

 

Lurzoruen Jardunbideari eta Hiri Antolaketari buruzko Legeak 10. artikuluan honakoa 

xedatzen du: “Antolaketarako Udal Plan Orokorrak lurraldea oso-osorik antolatzeko 

tresna dira eta horri eutsiz udalerri bat edo gehiago kontuan hartuko dituzte. Nolanahi 

ere, lurzorua sailkatuko dute dagokion jardunbide juridikoa ezartzeko. Gainera, 

lurraldea hirigintzaren ikuspegitik antolatzeko egitura orokorraren oinarrizko 

elementuak definituko dituzte eta garatu nahiz gauzatzeko programa zehaztuko dute. 

Azkenik, indarraldiaren gutxieneko epea aipatuko da”. 

 

Plan Orokorrak lurzoru-mota bakoitzean honako helburu berezia du: 

 

1. Hiri-lurzoruan antolamendua osatzea lursailen eta eraikuntzen erabilera zehatz 

mehatz arautuz; dagokion barne-berrikuntza edo –erreforma adieraztea; planean 

lursail-mota horiei dagozkien egitura orokorraren zatiak definitzea eta gauzatzeko 

ekintza-programa eta –neurri zehatzak proposatzea. 

2. Lurzoru urbanizagarrian lurraldearen hiri-antolamenduko egitura orokorraren 

oinarrizko elementuak definitzea; kategoriaren arabera, erabilera orokorren eta 

intentsitate-mailen erregulazio orokorra zehaztea eta epe laburrean eta ertainean 

ekintza publiko nahiz pribatuen garapen-programak finkatzea. 

3. Urbaniza ezin daitekeen lurzoruari dagokionez, lurzoru hori hiri-garapen prozesuaz 

zaintzea eta, hala badagokio, lurraldea eta paisaia babesteko neurriak hartzea. 

 

Laburbilduz, Errenteriako Hiri Antolaketako Plan Orokorrak “Irizpideak, helburuak 

eta irtenbide nagusiak” izeneko atalean aipatzen ditu planeamenduaren irizpide 

nagusiak eta honako hauek dira: 

 

• Hiria berreskuratzen jarraitzeko borondatea. 

• Espazioaren lurralde-erreferentzia modura, hiriaren garapen orekatua aurrera 

eramateko, bai planeamenduan, bai kudeaketan mekanismoak ezartzea. 

• Hirigintza-planifikazioan lurzoruaren erabilera iraunkorren aldeko apustua egitea. 
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Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren helburuak hurrengo puntuetan laburbiltzen dira: 

 

• Hirigune historikoa eta kultur ondarea birgaitzea. 

• Hirigunea suspertzea, eskualdeko kultur eta merkataritza-erreferentzia modura. 

• Etxebizitzaren politika. 

 

Etxebizitza lortzeko udalerri guztietan dagoen arazoarengatik, Errenteriak neurriak 

hartu behar ditu, pertsona orok etxebizitza duina lortzeko duen eskubidea egia 

bihurtzeko. Ildo horri jarraiki, ordenantza bat onartu da eta horri esker hirugarren 

sektoreko erabileren ordez etxebizitzetarako erabilerak izan daitezke lokaletan, lokal 

horiek etxebizitzetarako hiri-lurzoru modura finkatutako eremu jakinetan kokatuta 

baldin badaude. Gainera, beste neurri batzuk hartu dira, hala nola barne-berrikuntzako 

ekintza osoetan aurrez ikusitako etxebizitzetarako guztiaren %20 gutxienez behin 

betiko onartzea. Horiek gauzatze-unitateen bidez egin beharko dira eta babes 

ofizialeko etxebizitzen jardunbidera atxiki beharko dira. Lurzoru urbanizagarrietan 

parametro horren gutxieneko balioa %65 izango da. 

 

• Hiria birgaitzea 

 

Errenteria Pasaiako badiaren ingurunean kokatuta dago eta hirigintzaren, ekonomiaren 

eta gizartearen ikuspegitik hainbat eragozpen ditu.  

 

Zenbait ekintza egin dira, besteak beste, N-I errepide ohia desafektatzea eta 

Nafarroako Etorbidea berriz antolatzea. Gainera, hiria birgaitzeko zenbait programa 

daude abian, hala nola PERCO programa, Eusko Jaurlaritzako Merkataritza Sailak 

sustatua; eta URBAN programa, Ogasun Ministerioaren bidez Europako Elkarteak 

finantzatzen duena. Halaber, IZARTU programak indarrean dirau. Beste ekintza batzuk 

auzoak birgaitzea, Oiartzun ibaiertzak berreskuratzea eta irisgarritasuna hobetzea dira. 

 

• Ekipamenduak 

• Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren aurreikuspenak egitea. 

Jarduera ekonomikoetarako hurrengo parametroak onartu dira: 

 

 Horniduretarako erreserba: 

- Sektorearen azalera gordin guztiaren %15 baino gehiago gordetzea espazio 

libreen eta ekipamenduen tokiko herri-horniduretarako. 
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 Gehieneko eraikuntza-aprobetxamendua: 

- Sektorearen planeamendu partzialean eraiki daitezkeen partzela modura 

egituratutako plataforma horizontalen multzoan azalera garbiarekiko plantan 

gehieneko okupazioaren azaleraren %65 gehienez eta eraiki daitekeen sabaiaren 

gehieneko azaleraren %95. 

 

Interes publikoko zerbitzuetarako eta gizarte-intereseko zerbitzuetarako 

eraikuntzaren gutxieneko hornidura: 

 

- Eraiki daitekeen sabaiaren %3 gutxienez enpresetarako zerbitzuen hornidura-

-ekipamenduetara bideratuko da: bulegoak, ostalaritza, enpresa osagarriak, 

zerbitzu komunak, etab. Titulartasuna publikoa ala pribatua izan daiteke. 

 

 Aparkalekuen gutxieneko hornidura: 

 

- Plaza bat sabai eraikiaren 100 m2-ko. Gutxienez plazen %20 bide-sarean egingo 

dira. 

 

• Espazio publikoak berreskuratzea: oinezkoentzat eta bizikletentzat. Aparkalekuak. 

 

• Herri-garraio eraginkorra lortzea. 

 

• Ingurumen-babesa. 

 

Agenda 21 prozesuaren esparruan errealitatea osoaren diagnostikoa egin da; ildo horri 

jarraiki, udalerrian ingurumena, ekonomia eta gizartea aztertu dira eta gizarte iraunkor 

oron lortu behar diren oinarrizko printzipioei edo iraunkortasun-irizpideei erreparatu 

zaie. 

 

Planeamenduaren irtenbide orokorrak ondoko irizpideetan oinarritzen dira: 

• Etxebizitzetarako erabilera 
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Etxebizitzetarako erabileraren proposamena hurrengo taulan laburbiltzen da: 
 

 
Babes ofizialeko 

etxebizitzak 
(kopurua) 

Sustapen libreko 
etxebizitzak 
(kopurua) 

Guztira 
 

(kopurua) 
A. Etxebizitzetarako erabileren 
ekintzak hiri-lurzoruan 
 

82 640 722 

B. Lurzoru urbanizagarrian garatzeko 
fase aurreratuan dauden 
etxebizitzetarako erabileren 
ekintzak 

419 264 683 

C. Etxebizitzetarako erabileren 
ekintzak lurzoru urbanizagarrian 860 462 1.322 

GUZTIRA 2 1.361 1.366 2.727 
 

• Erabilerak Lehen Sektorean. 

• Erabilerak Bigarren Sektorean. 

 

Bigarren Sektorean erabilera-jarduerak: industriala hiri-lurzoru finkatuan. Honako 

hauek dira: 

 

19. Eremua: PAPRESA 
 
24. Eremua: ARANGUREN 
 
28. Eremua: EGIBURU 
 
29. Eremua: EGILUZE 
 
41. Eremua: MASTI-LOIDI 
 
42. Eremua: TXIRRITA-MALEO  

 

Bigarren sektorean erabilera-jarduerak: industriala lurzoru urbanizagarrian. Oso 

formulazio-fase aurreratuan honako hau dago: 

 

 

60. Sektorea: EGIBURUBERRI 

 

 

Bigarren sektorearen erabileran ekintza bat aurrez ikusia dago, baina ez da 

sektorizatua: industriala lurzoru urbanizagarrian. Honako hau da: 

 

59. sektorea: URKIOLA 
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• Hirugarren Sektorearen Erabilera 

 

Hiri-lurzoruan hirugarren sektorean honako erabilera hauek xedatzen dira: 

 

 

02. eremua: IRINEN FABRIKA OHIA 
14. eremua: HIRIGUNEA 

          U.I. 14/21. Niessen Fabrika Ohia 

55. Eremua: MARÍA LUISA ETXEA 

 

Niessen fabrika ohian hirugarren sektoreko erabilerak garatzeko espazioa gaitzen ari 

da. Ildo horri jarraiki, “Merkataritza-gune handien” jardunbideari atxiki zaio. Gainera, 

udaleko hornidura-azoka, bestelako hornidura komunitarioak eta erabilera anitzeko 

espazioa jarriko dira. Azkenekoa ikastorduetan ikasleek erabili ahal izango dute, baita 

biztanleek ere gainerako orduetan. 

 

• Komunikabideen Sistema Orokorraren Erabilera. 

 

Trenbidearen Sistema Orokorra, Bideen Sistema Orokorra eta Portuaren Sistema 

Orokorra. 

 

• Espazio Libreen Sistema Orokorraren Erabilera. 

 

Errenteriak Arramendiko espazio librea du. 

 

• Ekipamendu Komunitarioaren Sistema Orokorraren Erabilera. 

 

Administrazio-erabilera publikoa, azoka, irakaskuntza, kulturala, osasunerako, 

laguntzarako eta bestelako zerbitzuetarako eta kanposantua. 

 

• Instalazioen eta Azpiegituren Sistema Orokorraren Erabilera. 

 

Hurrengo instalazioen eta azpiegituren erabilerak xedatzen dira: hiri-hondakinak 

isurtzeko erabilera, ur-hornidurarako erabilera, saneamendurako erabilera, energia 

elektrikoaz hornitzeko erabilera, telekomunikabideen erabilera, gas naturalez 

hornitzeko erabilera 

 

• Ibai-ibilguen Sistema Orokorraren Erabilera. 
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• Jabari Publiko Lurtarraren eta Itsastarraren Sistema Orokorraren Erabilera. 

 

7.4.2. Lurzoru ez-urbanizagarria tratatzea:  

 

Errenterian honakook bereizten dira: 

 

Urbaniza ezin daitekeen lurzoru babestua 

 

Ekologiaren, kulturaren, paisaiaren eta geomorfologiaren ikuspuntutik elementu 

baliotsuak ditu. Gainera, akuiferoak betetzeko eta lurzoruak babesteko zeregin 

garrantzitsua izan dezakete. Azkenik, babestu behar diren natur habitatak, hobi 

arkeologikoak, paleontologikoak edo mineralak, edo antzekoak izan daitezke, betiere 

hiri-ingurunean ez badaude. Babes Bereziko Eremuak hiru tokitan kokatzen dira: 

 

A. Aiako Harriako Natur Interes Bereziko Eremua. 

 

Eremua Aiako Harria Eremuaren Natur Baliabideak Antolatzeko Planak arautzen du 

eta honela azpizatitzen da: 

 

A.1. Erreserbarako 

A.2. Babesteko 

A.3. Kontserbazio Eraginkorra egiteko 

A.4. Leheneratzeko 

A.5. Basogintza eta Abeltzaintza Indartzeko 

A.6. Gailurrak Babesteko 

A.7. Landazabalerako 

A.8. Babesteko inguruko eremua 

A.9. Baldintza gainjarriak 

A.9.1. Gainazaleko urak babestea 

 

B. Lau Haizetako Kultur eta Paisaiaren Intereseko Eremua 

 

Eremua Lau Haizetako Parkearen Plan Bereziak (A.D. 11.05.99) arautzen du. Eremu 

honetan  hurrengo moduluak daude: 

 

 

B.1. San Markoseko modulua 
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B.2. Txoritokietako modulua 

B.3. Zuñalorretako modulua 

 

C. Listorretako Olgetarako Interes Eremua 

 

Eremu hau arautzeko Babesteko Plan Berezia egin behar da. Eremu honek honako 

zatiak ditu: 

 

C.1. Listorretako landa-parkea 

C.2. Barrengoloiako landa-parkea 

 

Urbaniza ezin daitekeen lurzoru komuna 

 

Hala honako hauek sailkatzen dira: 

 

D. Nekazaritzarako, Abeltzaintzarako eta Landazabalerako 

 

Lurralde hau zaindu behar da hiri-eremuaren barruan ez sartzeko. Ildo horri jarraiki, 

nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jarduerak arautu behar dira, lehentasuna baitute eta 

eremu horietan nagusiak baitira. Era berean, bi azpikategoria daude: 

D.1. Nekazaritzarako, abeltzaintzarako eta landazabalerako komuna. 

D.2. Lau Haizetan nekazaritzarako, abeltzaintzarako eta 

landazabalerako 

 

E. Erabilera zehatzaren bokaziorik gabe 

 

Hiri-eremuaren inguruan eta eraikitzea aurrez ikusia dagoen eremu urbanizagarrietan 

lursailen eraikuntza zaindu behar da. Sailkapen horren bidez eraikuntza berriek ezin 

dezakete lurraldearen zati hori bete. 

 

F. Gainazaleko Urak Babesteko Eremua 

 

Helburu nagusia ibaietatik eta erreketatik hurbil dauden lursailak babestea da. 

Urbaniza ezin daitekeen lurzorutik doazen ubideen ertzetan ibaiertzeko landaretza- 

orlaren kanpoko ertzetik hamar (10) metrora urruntzea eskatzen da. 
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7.5. Ondare historiko-arkitektonikoa eta arkeologik oa 
 
Hirigune historikoa 
 
Errenteriako hirigune historikoa Kultur Ondasuna da eta Multzo Monumentalaren 

kategoriaren barruan dago. Gainera, Errenteria Santiagoko Bidearen barruan 

Kostaldeko Ibilbidean dago. Bidea Kultur Ondasuna da Multzo Monumentalen 

kategorian, beraz, hirigune historikoari eta Santa Maria Magdalena Basilikari eragiten 

die. 

 

Ondoren, elementu higiezin babestuak zehaztuko dira: 

 

Babes Bereziko Elementuak 
 
Hiriko higiezinak eta elementuak dira. Bereziak dira eta aparteko balio arkitektonikoak, 

artistikoak, historikoak edo kulturalak dituzte. Beraz, horiei erreparatuz, Monumentu 

deklaratu dituzte Kultur Ondasun Kalifikatuen kategorian. Errenterian kategoria horren 

barruan honakoak ditugu: 

∗ Asuncion Parroki Eliza 

∗ Udaletxea 

∗ Santa Clara kalean, 1. zenbakiko eraikina (Zubiaurreko jauregia) 

∗ Orereta kalean, 7. zenbakiko eraikina eta Goiko kalean, 11. zenbakikoa 

(Torrekua) 

∗ Goiko kalean, 24. zenbakiko eraikina (Morrontxo) 

 

Babes Ertaineko Elementuak 
 
Monumentu deklaratu dira Ondasun Inbentariatuen mailan. Sailkapen honen barruan 

sartzen dira ere ingurumen-nabarmentasunetik urrun, euskal kultur ondarearen 

barruan dauden elementuak, nahikoa balioak badituzte.  

∗ Eraikina Iglesia kaleko 8. zenbakian 3 

∗ Eraikina Iglesia kaleko 21. zenbakian 

∗ Eraikina Orereta kaleko 5. zenbakian 

∗ Eraikina Goiko kaleko 9. zenbakian 

∗ Eraikina Kapitanenea kaleko 4. zenbakian 

∗ Eraikina Kapitanenea kaleko 6. zenbakian 

∗ Eraikina Santa Maria kaleko 3. zenbakian 
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Elementuak Oinarrizko Babesarekin 
 
Balio arkitektoniko, historiko edo artistiko nabarmenik izan gabe, ondare eraikiaren zati 

interesgarria dira tipologiaren edo giroaren ikuspuntutik. 

∗ Eraikina Kapitanenea kaleko 2. zenbakian 

∗ Eraikina Kapitanenea kaleko 3. zenbakian (Udaletxearen 1. zabalkuntza) 

∗ Eraikina Kapitanenea kaleko 12. zenbakian 

∗ Eraikina Kapitanenea kaleko 16. zenbakian 

∗ Eraikina Kapitanenea kaleko 17. zenbakian 

∗ Eraikina Kapitanenea kaleko 18. zenbakian 

∗ Eraikina Santa Maria kaleko 1. zenbakian 

∗ Eraikina Santa Maria kaleko 2. zenbakian (Udaletxearen 2. zabalkuntza) 

∗ Eraikina Santa Maria kaleko 6. zenbakian 

∗ Eraikina Santa Maria kaleko 14. zenbakian 

∗ Eraikina Sanchoenea kaleko 31. zenbakian 

∗ Eraikina Sanchoenea kaleko 19. zenbakian (beheko solairua) 

∗ Eraikina Beheko kaleko 2. zenbakian 

∗ Eraikina Beheko kaleko 20. zenbakian 

∗ Eraikina Beheko kaleko 9. zenbakian (beheko solairua) 

∗ Eraikina Erdiko kaleko 3. zenbakian 

∗ Eraikina Erdiko kaleko 5. zenbakian 

∗ Eraikina Erdiko kaleko 7. zenbakian 

∗ Eraikina Erdiko kaleko 9. zenbakian 

∗ Eraikina Erdiko kaleko 11. zenbakian 

∗ Eraikina Erdiko kaleko 16. zenbakian 

∗ Eraikina Erdiko kaleko 26. zenbakian 

∗ Eraikina Erdiko kaleko 28. zenbakian 

∗ Eraikina Erdiko kaleko 30. zenbakian (beheko solairua) 

∗ Eraikina Iglesia kaleko 1. zenbakian 

∗ Eraikina Iglesia kaleko 3. zenbakian 

∗ Eraikina Iglesia kaleko 7. zenbakian 

∗ Eraikina Iglesia kaleko 9. zenbakian 

∗ Eraikina Iglesia kaleko 11. zenbakian 

∗ Eraikina Iglesia kaleko 13. zenbakian 

                                                                                                                                                                          

3 Dekretuak Iglesia kalearen 6. eta 8. zenbakiak aipatzen ditu. 
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∗ Eraikina Iglesia kaleko 15. zenbakian 

∗ Eraikina Iglesia kaleko 19. zenbakian 

∗ Eraikina Iglesia kaleko 23. zenbakian 

∗ Eraikina Iglesia kaleko 25. zenbakian 

∗ Eraikina Goiko kaleko 4. zenbakian 

∗ Eraikina Goiko kaleko 20. zenbakian 

∗ Eraikina Goiko kaleko 22. zenbakian 

∗ Eraikina Goiko kaleko 8. zenbakian (beheko solairua)4 

 

Bestelako ondasun higiezinak Kultur Interesarekin 
 
 Hirigune Historikoa 
 
Hirigune historikoaren barruan: 

∗ Eraikina Goiko kaleko 22. zenbakian Edificio sito en la calle Magdalena nº 3 

 

Halaber, hirigune historikoaren barruan honako higiezinak aipatu behar dira: 

 

∗ Santa Maria Magdalena basilika 

∗ Eraikina Santa Maria kaleko 8. zenbakian 

∗ Eraikina Santa Maria kaleko 12. zenbakian 

∗ Eraikina Sanchoenea kaleko 11. zenbakian 

∗ Eraikina Sanchoenea kaleko 13. zenbakian 

∗ Eraikina Sanchoenea kaleko 23. zenbakian 

∗ Eraikina Sanchoenea kaleko 25. zenbakian 

∗ Eraikina Sanchoenea kaleko 27-29. zenbakietan 

∗ Eraikina Kapitanenea kaleko 14. zenbakian 

∗ Eraikina Kapitanenea kaleko 24. zenbakian 

∗ Eraikina Magdalena kaleko 18. zenbakian 

∗ Eraikina Magdalena kaleko 32. zenbakian 

∗ Eraikina Magdalena kaleko 36. zenbakian 

∗ Eraikina Foruen Plazako 21. zenbakian 

∗ Eraikina Beheko kaleko 3. zenbakian 

∗ Eraikina Beheko kaleko 5. zenbakian 

∗ Eraikina Goiko kaleko 10. zenbakian 

∗ Eraikina Goiko kaleko 12. zenbakian 

                                                           

4 Dekretuak Goiko kalearen 6. zenbakia (beheko solairua) adierazten du. 
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∗ Eraikina Goiko kaleko 16. zenbakian 

∗ Eraikina Goiko kaleko 18. zenbakian 

Hiri-eremuak 
 

∗ Alabergako herrixka 

Erlijio-arkitekturaren higiezinak 
∗ Agustinen komentua 

∗ Zamalbideko ermita 

∗ Gaztelutxoko kanposantu ohia 

Arkitektura militarraren higiezinak 
∗ San Markoseko gotorlekua 

∗ Txoritokietako gotorlekua 

∗ Arramendiko gotorlekua 

Industri arkitektura eta ingeniaritzako higiezinak 
∗ Fanderiako errota eta ubidea 

∗ Udaleko hiltegi ohia 

∗ ET/FVren trenbide-zubia 

∗ La Papelerako zubia 

∗ Loidiko zubia 

Landa-arkitektura 
∗ Anabitarte baserria 

∗ Bentas baserria 

∗ Etxeberri baserria 

∗ Izturitz Bekoa baserria 

∗ Loidi baserria 

∗ Palazio Zarra baserria 

∗ Pokopandegi baserria 

∗ Tobar baserria 

∗ Txirrita baserria 

∗ Zamalbide baserria 

 

Erretaulak 
 
Errenterian bi erretaula daude eta, gainera, biak Santa Maria Parroki Elizan aurki 

daitezke. Honako hauek dira: 

 

∗ Asuncion amabirjinaren erretaula 

∗ Erretaula nagusia 
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ONDARE ARKEOLOGIKOA 

 

Hirigune historikoa 
 
Errenteriako hirigune historikoaren eremu arkeologikoa kultur ondasuna da Multzo 

Monumentalen kategoriaren barruan Euskal Kultur Ondarearen Inbentario Orokorrean. 

 

Monumentu megalitikoak 
 
Errenterian Igoin-Akolako estazio megalitikoa eta Txoritokietako estazio megalitikoa 

aipatu behar dira. 

 

Susmo arkeologikoko eremuak  

∗ Santa Maria Magdalenaren ermita eta ospitalea 

∗ Trinitate Txit Santuaren Komentua 

∗ Renteriolako burdinola / Fanderia edo Gabieriola 

∗ Añarbeko burdinola (urtegiaren azpian) 

∗ Aitzbitarteko kobazuloa II 

 

Monumentuak/Multzoak deklaratzeko eremuak proposatz ea 
 
Errenterian honako eremu arkeologikoak azpimarratu behar dira: 

∗ Aitzbitarteko kobazuloa III 

∗ Aitzbitarteko kobazuloa IV 

∗ Aitzbitarteko kobazuloa V 
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8. GARRAIOA, MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA 
 

8.1. Bide-sarea  

 

Errenteriaren kokapen estrategikoa Europako, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko 

errepideen sarean ukaezina da. Europaren Hegoaldea eta Autonomia Erkidegoaren 

Erdialdea eta Iparraldea elkartzeko bidea dago eta bertan Errenteriak duen kokapen 

geografikoak hala baieztatzen du. 

 

8.1.1. Errepideak eta autopistak eta udalerriaren l oturak  

 

Errenterian bide-sare nagusia honako hau da: 

 

- N-1 errepidearen trazadura (E-80 Europako errepidea) 

 

- A-8 autopista (E-70 Europako errepidea) 

 

- Saihesbidea: Saihesbidetik udalerrira irits daiteke hurrengo bideetatik 

 

Lezoko errepidea 

Kaputxinos 

Versalles 

 

Ondorioz, udal-lurraldearen gainean presioa handia da: lurzoruaren baliabidea 

kontsumitzen da, kalitate akustikoa, atmosferara poluitzaile akustikoak igortzea, hiri- 

kalitatea eta ikuste-inpaktua A-8 errepidearen trazaduran. 

 

8.1.2. Udalerriaren mugikortasunean eragiten duten proiektuen zerrenda: 

 

Errenteriako bide-sareari dagokionez, udalerrian eragingo duten etorkizuneko 

proiektuak aipatu behar dira, hala nola Donostiako bigarren ingurabidea eta 

trenbidearen sare berria. Udalaz gaindiko azpiegiturak dira, baina inpaktua izango dute 

udalerrian. 

Aurrez ikusitako proiektuak dokumentu honen 7. atalean (Lurralde Antolamendua eta 

Hirigintza Planeamendua) zehazten dira. 
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8.2. Mugikortasunaren ezaugarriak  

 

8.2.1. Mugikortasunaren arrazoiak 

 

Udalan Errenterian Zirkulazioari eta Aparkalekuari buruzko Ikerketa izenekoa du. 2000. 

urtean egin zuen. Lehenengoz Errenterian mugikortasunaren beharrak eta jomugak 

aztertzen dira. Ildo horri jarraiki, udalerrian joan-etorrien %54 kanpoko 

mugikortasunarekin zerikusia dute, gainerakoak (%46), berriz, barneko 

mugikortasunarekin. 

 

Lana, ikasketak edota erosketak eta kudeaketak direla-eta, mugitzen da jendea: 

 Lana Ikasketak Erosketak 

Kanpoko 

mugikortasuna 

%57 %12 %35 

Barruko 

mugikortasuna 

%53 %13 %35 

Iturria: Errenterian Zirkulazioaren eta Aparkalekuen Azterketa 
 

Taulan ikus daitekeenez, Errenteriak bestelako udalerriekiko mendekotasun handia du, 

bereziki, lanarengatik eta erosketengatik. 

 

Lanarengatik edo ikasketengatik mugitzea eta biztanle okupatuak eta ikasleak 

harremanetan jartzen baditugu, kanpoko joan-etorriak direla-eta, Errenteriako 

biztanleei dagokienez, datu zehatzagoak lortzen dira. 

 

Hurrengo taulak Errenterian lanagatik eta ikasketengatik egindako joan-etorriak 

agertzen dira: 

 

Taula. Mugikortasuna lanarengatik 

Okupatuak 
Guztira Etxebizitzan 

bertan 
Bizilekuan Zenbait 

udalerritan 
Beste udalerri batean Atzerrian 

 

    EAE Bestelako 
probintziak 

 

EAE 862.407 16.845 402.469 59.253 364.987 15.817 3.036 
Gipuzkoa 291.606 5.739 140.220 20.009 119.504 4.799 1.335 
Donostialdea  134.539 2.793 66.394 10.073 52.371 2.354 554 
Errenteria 17.005 146 3.639 1.885 10.983 265 87 

Iturria: Eustat 2001 
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Datuak ehunekoaren arabera eta konparazioz aztertu ostean, honakoa ikus daiteke: 

 

Errenterian Gipuzkoan baino askoz gehiago dira lanarengatik egindako joan-etorriak. 

Gipuzkoako Lurralde Historikoan bi pertsonako batek (%49,95) beste udalerria joan 

behar du lanera, bien bitartean, Errenterian gutxi gorabehera hamarretik zortzik 

(%77,74) egin behar du gauza bera. 

 

Taula. Mugikortasuna ikasketengatik. 

Ikasleak 
Beste udalerri batean 

 
Guztira Etxebizitzan 

bertan 
Bizilekuan Zenbait 

udalerritan EAE Bestelako 
probintzia
k 

Atzerrian 

EAE 169.817 2.263 72.284 1.023 86.228 6.649 1.370 
(T) Gipuzkoa 53.418 601 22.819 253 26.550 2.673 522 
(C) 
Donostialdea  

25.032 425 13.662 131 9.243 1.347 224 

Errenteria 2.602 12 779 15 1.679 98 19 
Iturria: Eustat.2001 
 

Datuak ehunekoaren arabera eta konparazioz aztertu ostean, honakoa ikus daiteke: 

Ikasketengatik egindako ikasketak direla-eta, ehunekoak antzekoak dira. Errenterian 

%69,60 ikasle mugitu behar da udalerritik kanpo ikastera; Gipuzkoako Lurralde 

Historikoan, berriz, %56,16k egin behar du. 
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8.2.2. Ibilgailuak 

 

 8.2.2.1 Udalerrian erroldatutako ibilgailuak 

 

EUSTATek duen informazioarekin bat, 2002. urtean Errenterian hondoko ibilgailuak 

zeuden. Halaber, datu berak lantzen dira Oarsoaldean, Gipuzkoako Lurralde 

Historikoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan: 

 

 Turismoak Motorrak Kamioiak Autobusak Industri 
traktoreak 

Bestela
koak 

Guztira 

EAE 861.225 53.563 158.488 2.668 8.419 24.189 1.108.552 
Gipuzkoa 276.854 25.149 56.789 764 3.423 9.085 372.064 
Oarsoaldea 28.407 2.072 5.987 96 460 1.142 38.164 
Errenteria 14.439 947 2.376 20 71 207 18.060 
Iturria: Eustat. 2002 
 

2002. urtean udalerrian 18.060 ibilgailu zeuden; horietatik %79,95 turismoak ziren eta 

%13,16 kamioiak. 

 

 8.2.2.2. Ratioa familiako eta mila biztanleko 

 

2002. urtean datuak honako hauek ziren: 

 Ibilgailuak ibilgailua/1.000 
biztanle 

Gipuzkoa 372.064 542,79 
Oarsoaldea 38.164 546 
Errenteria 18.060 470,74 
 

Ikus daitekeenez, Errenterian eskualdean eta probintzian baino ibilgailu gutxiago 

daude. Ratio hori herri-garraioaren eraginkortasunarengatik edo biztanleen erosteko 

gaitasunagatik izan daiteke. 

 

Familiako ratioari dagokionez, Errenteriako Zirkulazioari eta Aparkalekuari buruzko 

Ikerketan azaldutako datuen arabera, Udaleko datu-basean 16.341 ibilgailu daude. 

Horietatik 15.175ek helbidea familia bizi den tokian du. Beraz, erroldatutako 

ibilgailuetatik %92,86 familiak bizi diren etxebizitzetakoak dira. 
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8.2.3. Zirkulazioaren intentsitateak 

 

Errenteriako Zirkulazioari eta Aparkalekuari buruzko Ikerketa egiteko, 2000. urteko 

irailean eta urrian udalerriaren 15 puntu estrategikotan neurketak egin ziren. Emaitzak 

honako hauek izan ziren: 

a)  Saihesbidetik udalerrira iristea: 

- Lezoko errepidea: 

LEZOTIK ERRENTERIARAKO ERREPIDEA  

Lezo Pasealekua norabidean Autobidearen norabidean 

Batez beste ibilgailuak 
lanegunean 

10.468 8.692 

 

Errepide horretatik udalerrira auto gehiago sartzen dira ateratzen direnak baino. Lezo 

pasealekurantz egunero 10.468 ibilgailu doaz, bien bitartean, hirigunerantz egunero 

14.400 ibilgailu datoz. Puntako orduan batez beste 1.000 v/h mugitzen dira. 

 

- Kaputxinos 

SORGINTXULO KALEA  

Autobiderantz Basanoaga kalerantz 

Batez beste ibilgailuak 
lanegunean 

2.423 4.100 

 

Sarbide honetan ere bi noranzkoetan disimetria hautematen da. Aipatu disimetria 

1.667 ibilgailuetakoa da egunero. Hirigunera sartzen den bolumena irteten dena baino 

handiagoa da. 

Sartzeko puntako orduan, batez ere, eguerdian eta arratsaldean dira. Garai horietan 

orduko 500 ibilgailu zenbat daitezke. 

- Versalles 

GAINA KALEA  

Autobiderantz Versalleserantz 

Batez besteko ibilgailuak 
lanegunetan 

3.046 1.922 
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Kasu honetan sartu baino ibilgailu gehiago irteten da. Ildo horri jarraiki, Kaputxinoseko 

sarbidearekiko bide osagarria da. Ez da oso garrantzitsua, puntako orduan orduko 400 

ibilgailu pasatzen dira. 

 

b) San Markosera sarbidea 

Bi noranzkoetan bi puntu desberdin neurtu dira. 

SAN MARKOS hegoaldea SAN MARKOS iparraldea  

Plazatik Beraun kalerako 
norabidean 

Plazatik Sarriegirako norabidean 

Batez besteko ibilgailuak 
lanegunetan 

7.303 5.214 

 

Halaber, Txirrita-Maleo industri poligonorako sarbideak kontuan hartzen dira. 

Puntu horietan zirkulazioa ez da oso astuna. Puntako orduak lanera sartzeko eta 

irteteko orduak dira. Puntuko ordu horietan batez beste orduan 900 ibilgailu pasatzen 

dira. 

 

c)  Nafarroako Etorbidea 

 

N-1 errepide ohia da. Lehen hirigunetik pasatzen zen. Saihesbidea ireki zenetik, 

arestian pairatzen zituen zirkulazio astunak bide berrirantz desbideratu dira. Hala ere, 

zirkulazioa Nafarroako Etorbideak oraindik handia da. 

 

 

Etorbidearen luzera dela-eta, bi puntu neurtu dira: 

 

- Nafarroako Etorbidea Larzabal eta Gabierrota bitartean 

NAFARROA ETORBIDEA  

Errenteriarantz Oiartzunerantz  

Batez beste ibilgailuak 
lanegunetan 

7.141 7.442 
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Noranzkoetan simetria dago. Puntako ordu handiak daude lanera sartu eta bertatik 

ateratzeko. 

 

- Nafarroako Etorbidea Gabierrota eta Iztietaren artean 

 

NAFARROA ETORBIDEA  

Lezo pasealekurantz Oiartzunerantz 

Batez beste ibilgailuak 
lanegunetan 

9.665 5.999 

 

Puntu hau hirigunetik hurbilago dago eta Iztietarako bidean Oiartzunerako bidean 

baino auto gehiago dago. 

Egun ez dago sarbiderik Etorbidetik Maria de Lezo kalera. 

 

d) Errenteriako barne-bidea 

-    Biteri kalea 

BITERI KALEA  

Morronguilletarantz Alfonso XI norabiderantz 

Batez beste ibilgailuak 
lanegunetan 

5.989 5.004 

 

Zirkulazioa oso erregularra da egun osoan. Pixka bat ibilgailu gehiago dago 

Morronguilleta kalerako norabidean. 

 

- Maria de Lezo kalea: 

 

María de Lezo kalea hirigunean peto-peto murgilduta dago eta, beraz, Iztietatik 

saihesbidera sartzeko nahiz Nafarroa Etorbidera joateko erabiltzen da. Hirigunean 

zirkulazio handiena kale honek pairatzen zuen: 10.000 ibilgailu egunean. 

Zirkulazioa arintzeko zenbait ekintza gauzatu da eta egun kalearen zati bat 

zirkulazioarentzat itxita dago eta gainerako noranzko bakarrekoa da.  

 

- Tomás López kalea 
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TOMÁS LOPEZ KALEA  

Nafarroa Etorbiderako norabidean Agustinetako norabidean 

Batez bestekoa lanegunetan 4.581 5.856 

 

Ez du zirkulazio handirik. Nafarroako Etorbiderantz puntako ordu nabarmenak ageri 

dira; bien bitartean, Iztietako auzora sartzeko biribilgunerantz zirkulazioa 

erregularragoa da. 

 

Udalerria zeharkatzeko orduan, 2001. urtean bide-sare nagusietan egunero honako 

intentsitateak ageri ziren batez besteko: 

 

ERREPIDEA INTENTSITATEA (ibil./egun) ASTUENEN % 
N-1 30.000 12 
A-8 35.000 - 40.000 15 
Iturria: Errenteriako Errealitate Osoaren Diagnostikoa.2001  
 

Errenteriak sortzen ez duen pertsonen eta merkantzien mugimendua da, hala ere, 

presioa, inpaktua eta merkantzia-arriskutsuen kasuan arriskua pairatzen du. 

 

Arestian aipatu den guztitik, laburbilduz, honako ondorioak atera daitezke: 

 

- Hirigunean sartu eta bertatik ateratzeko orduan, ordu-aldaketa nabarmenak daude 

eta, gainera, oso zehaztuak daude denboran: goizean, eguerdian eta arratsaldean. 

Lanean sartu eta ateratzeko ordutegiekin bat datoz. 

 

- Hain zuzen ere, saihesbideak zeharkako zirkulazioa bideratzen du. Hala ere, 

Errenteriako hirigunerako sarbideek zirkulazio arinak adierazten dituzte, bai 

Kaputxinosetik, bai Versallesetik. 

 

- Errenteriako hiriguneko zirkulazioarekiko saihesbidearen funtzionaltasunak bide hau 

modu desberdinean erabiltzen dela adierazten du. Sarbiderik erabilienak, hau da, 

Lezokoak hirigunean zirkulazioa sortzen du Maria de Lezo kalean hautemandako 

bolumenarekin bat. Beraz, Kaputxinoseko eta Versalleseko sarbideak indartu behar 

dira, hain zuzen ere, hirigunean zirkulazioa arintzeko. 

 

- Izan ere, Nafarroako Etorbidean oraindik 800 ibilgailu orduko mugitzen dira, beraz, 

Errenteriako biztanleek kanpoko zirkulazioetarako oraindik hori erabiltzen dute. 
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- Barneko hiri-bidean zirkulazioa erregularra da egunean zehar, nahiz eta puntako ordu 

batzuk izan. Ordu-intentsitate handienak –1.000 ibil./h– Maria de Lezo kalean 

gertatzen dira, hau da, hirigunea zeharkatzen duen zeharkako ardatzean. 

 

- Barneko bide-sareak bilbe egokia du; hala ere, kate-maila batzuk falta dira, hala nola 

Maria de Lezo kalea eta Gaztaño nahiz Gabierrota elkartzea. Sarea osatzen ari da. 

Ildo horri jarraiki Agustinen auzoa eta Gabierrota elkartzen ari dira. 

 

8.2.4.Aparkalekuak 

 

Errenteriako Zirkulazioari eta Aparkalekuari buruzko Ikerketan honako emaitzak lortu 

dira, Leber-ek egindako ikerketaren arabera: 

 

 8.2.4.1.  Eskaeraren eta eskariaren arteko balantzea 

 

Famili ibilgailuen kopurua eta kalean dauden aparkaleku guztiak (teorian 5.587) aztertu 

dira. Udal-emakidako aparkalekuetan 1.258 plaza daude eta pasabideetako datu-

baseari erreparatuz 3.830 plaza ageri dira.  

 

 

 

Azterketa egin ostean, ondorioak hurrengo moduan laburbil daitezke: 

 

- Teorian eta orokorrean 4.500 plaza falta dira. Defizita orekatzeko, egiazko plazak 

(garajeetan eta kaleetan) modu intentsiboan erabiltzen dira. Gainera, legez 

kanpoko aparkalekuak erabiltzen dira: pasabideak, zebra-pasagunea, ilara 

bikoitza… 

 

- Aparkaleku-defizit handienak zona hauetan gertatzen dira: 

 

- Hirigunea: 1.099 aparkaleku falta dira. 

- Berauneko auzoa: 1.015 aparkaleku falta dira. 

- Galtzarabordako auzoa: 996 aparkaleku falta dira. 

- Iztietako auzoa: 548 aparkaleku falta dira. 

- Alabergako auzoa: 381 aparkaleku falta dira. 
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- Casas Nuevas - Olibet: 370 aparkaleku falta dira. 

 

Zona horietan, batetik, jende asko bizi da eta, bestetik, eraikinak altuak dira. Geroz eta 

familia gehiagok du ibilgailua eta aparkalekuak ez dira neurri berean hazi, beraz, 

arazoa geroz eta larriagoa da. Ildo horri jarraiki, dirudienez, eraikuntza-irtenbideak 

behar dira. 

 

Aparkalekuei dagokionez, udal politikak aparkaleku nahikoak ez dituela bermatzen 

dioen iritziak jaso dira 

 

 8.2.4.2. Espazioaren okupazio-maila 

 

Aparkalekuen alorrean funtzionamendu homogeneoa duten zonak bateratuta, 

hirigunean sei eremu definitzen dira: 

 

ZONA OKUPAZIO-MAILA BERTAKOAK KANPOKOAK 
Donosti kalea %87 %53 %47 
Nafarroa Etorbidea %93 %50 %50 
Viteri-Olazabal kalea %84 %53 %47 
Bidasoa kalea %83 %55 %45 
Maria de Lezo/Urbasa 
kalea 

%80 %57 %43 

Pablo Iglesias kalea %56 %75 %25 
 
Batez beste okupazio-tasa %84 da. Dena dela, tartean dago: Pablo Iglesias kalean, 

esaterako, OTA dago eta okupazioa %56 da; Nafarroa Etorbidea kalean, berriz, %93. 

Beraz, egonaldi laburretarako OTAko eremuetan eskaintza dago. 

 

 8.2.4.3. Aparkalekuak aldi batean asetzea: 

 

Hurrengo grafikoan erabiltzaile bakoitzak orduko betetzen dituen plazak ageri dira: 
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Bertakoek identifikazio-txartela izanez gero, OTAren eremuetan libreki aparka 

dezakete. Hala ere, plaza/ordu aztertuz gero, beren autoek okupazio libreko 

eremuetan ordu gehiago ematen dituzte. Bertakoek OTAko eremuetan egonaldi 

laburretarako aparkatzen dute, beraz, txartelik ez dute edo garaje-plazaren jabe dira 

eta egonaldi laburretan (bazkaltzeko, adibidez) ez dute erabiltzen. 

 

Errenteriako gainerako biztanleek guzti okupatzen dituzte plazak, beraz, barne- 

mugikortasuna autoz ez da oso handia. Hala ere, bidaia laburrak egin ohi dira autoz. 

OTAren eremuetan erabiltzaile horiek egonaldi laburrak egiten dituzte; bien bitartean, 

egonaldirik luzeenak zona libreetan gertatzen dira. 

 

Isunak izan arren, kanpoko askok, baita Errenteriako bestelako biztanle askok ere, bi 

orduz baino gehiagoz aparkatzen du OTAren eremuan; are gehiago, batzuetan bost 

ordu baino gehiago badira ere. 

 

8.2.5. Garraio-bitartekoak 

 

 8.2.5.1. Garraio-bitarteko publikoak eskualdean 

 

Hurrengo taula eskualdean zerbitzua eskaintzen duten garraio publikoen bitartekoak 

aipatzen dira: 

 

 

 

 

Enpresa Linea Zerbitzuak 
egunero 

Bidaiariak 
1996 

Bidaiariak 
2000 

Bidaiarien 
aldaketa 

Euskotren Lasarte Oria -
Hendaia 

42 5.813.000 6.973.967 %20 

RENFE Irun - Brinkola 40 8.798.000 8.112.000 %-8 
H1: Pasai 
Donibane-
Donostia 

44 1.206.229 1.043.024 %-14 

H2: Oiartzun – 
Donostia N-1etik 

48 1.465.027 1.208.525 %-18 

H3: Oiartzun – 
Donostia A-8tik 

3 11.982 12.183 %2 

H4: 
Oiartzun/Doniba
ne – Pasaia – 
Ibaeta 

3 46.027 33.673 %-27 

Herribus 

H5: 
Donibane/Oiartz
un – Anoeta 

2 12.405 11.338 %-9 
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H6: Errenteria – 
Ospitaleak 

26  293.838  

H7: Gaueko 
zerbitzua 

    

Beraun – 
Donostia 

69 1.361.905 1.121.549 %-18  
Hijos de A. 
Areizaga S.A. Pasai San 

Pedro – 
Donostia 

66 1.121.067 871.188 %-22 

Morronguileta - 
Capuchinos 

    

Morronguileta – 
Anbulatorioa 

 527.817 480.572 %-9 

Hirikoak 
Errenteria 

Morronguileta - 
Zamalbide 

    

 

Hala ere, zenbait auzok duten garraio publiko murritza duten pertzepzioa dago. Era 

berean, industriguneetara garraio publiko gehiagoren eskaria hautematen da. 

 

 

 8.2.5.2. Garraio-bitartekoak udalerrian 

 

Errenteriak herri-garraioaren eskaintza ona du, osagarriak baitira. Gainera, maiztasuna 

handia da eta inguruko guneekin ondo konektatuta dago: 

 

GARRAIO-MODUA LINEA MAIZTASUNA (MINUTUAK) 
Errenteria-Donostia 15  Topo 
Lasarte-Hendaia 30 

Renfe Noranzko bakoitzean 41 zirkulazio egunean 
Beraún-Donostia 20 
Hondarribia-Donostia 30 
Donibane-Donostia 20 

 
Autobusa 

Oiartzun-Donostia 20 
Iturria: Udala. Zirkulazioari eta aparkalekuari buruzko ikerketa. 2000 
 

Halaber, udal-ikerketak udalerriaren kanpora nahiz barrura egin beharreko joan-etorriei 

buruzko datuak eskaintzen ditu. Hurrengo grafikoetan joan-etorriak egiteko garraio-

moduak adierazten dira: 

Udalerrien arteko mugikortasuna 

 

Udalerrien arteko mugikortasunean udalerrien artean sortutako joan-etorriak lantzen 

dira. Beraz, bi joan-etorri mota bereiz daitezke: 

 

a)  Joan-etorriak Errenteriatik beste udalerrietara: 

 

Beste udalerrietara egindako %95 joan-etorri motor-bitartekoak erabiliz egiten dira: 
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Garraio-bitarteko erabiliena autoa da, ondoren, autobusa eta, azkenik, trena. 

 

b) Joan-etorriak kanpotik Errenteriara: 

 

Kanpotik Errenteriara egiten diren joan-etorriak %87etan motor-garraioak erabiliz 

egiten dira: 

Oraindik ere autoa da garraio-modurik erabiliena. Dena dela, kasu honetan 

desberdintasun handia nabari da bi garraio-modu erabilienen artean. Ildo horri jarraiki, 

auto pribatua autobusa baino lau aldiz gehiago erabiltzen da. 

 

8.2.6.  Mugikortasuna oinez eta bizikletaz  

 

Hurrengo taulak motorra ez duten garraioz egindako joan-etorriak laburbiltzen ditu: 

Garraio-modua 
Joan-etorriak 

Oinez Bizikletaz 

Udalerriaren barruan %73  

Udalerritik kanpo %5  

Kanpotik udalerrira %87 %13 

 

49%

26%

20%

Autoa

Autobusa

Trena

71%

16%

13%

Autoa

Autobusa

Trena
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Udalerriaren barruan egindako %73 joan-etorri oinez egiten dira. Kanpora joan behar 

bada, berriz, motorrik gabeko bitartekoak %5etan erabiltzen dira. Motorrik gabe 

eginda, jomuga Errenteria duten joan-etorrien kasuan, %87 oinez egiten dira eta %13 

bizikletaz.  Azkenik, Errenteriak bidegorri zabala du eta hiritarrek bizikletaz nahiz oinez 

joan-etorri seguruak egiteko aukera eskaintzen du. Bidegorria zabaldu da eta 

oinezkoentzat nahiz bizikletentzat eskualdean karrila sortzeko aukera dago. Horrek 

Errenteria, Oiartzun eta Lezo lotuko ditu. 

 

8.3. Irisgarritasuna  

 

Errenteriak 2002ko ekainetik Irisgarritasunari buruzko Plana du. Aipatu plana 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizartekintza Sailaren ekimena izan zen eta Imsersorekin 

eta ONCE fundazioarekin lankidetzan aritu zen. Plan osoa da eta zazpi liburuki ditu. 

 

Planak aipatzen duen bezala: “Ekintza honen bidez biztanle guztien bizi-kalitatea 

hobetzen da eta, bereziki, ingurunearekin elkarrekintzak egiteko arazoak dituztenenak. 

Era berean, gizarteratzeko ekintza da, pertsonek eguneko bizitza autonomoa gara 

dezaten. 

 

Beraz, azken helburua bizitzeko, hiritarren bizi-kalitatea hobetzeko, hiri hobea lortzea 

da. Horretarako, guztiongan pentsatu behar dugu. Hala, bertan bizi direnek, lan egiten 

dutenek, ikasten ari direnek, olgetan dihardutenek eta hiriarekin zerikusia dutenek, 

baita bisitatzen dutenek ere, hobe eta kalitate handiagoz egin dezakete”. 

 

Irisgarritasunari buruzko Planean lau ekintza-eremu aztertu dira eta bakoitzean 

hobekuntza-proposamenak egin dira. Ondorioak hurrengo moduan laburbil daitezke: 
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1. Bide publikoa  

 

Guztira udalerriko hirigune zaharraren eta hirigunearen 94 kale aztertu dira. Guztira 

kaleko 14.515 metro lineal dira. Aztertutako azaleraren %47,51 (6.895 m) 

lehentasunezko tartetzat jo da eta, beraz, irisgarritasunari buruzko planaren lehenengo 

aurrekontuetan sartu dira. Bestalde, %41,62 (6.041 m) hurrengo faseetan esku 

hartzeko utzi da. 

 

Azterketaren ondorio nagusiak honako hauek dira: 

- Arazo nagusia oinezkoentzako pasaguneak dira: 295 kasutan gaizki diseinatuta 

daude edo ez dira existitzen. 

- Halaber, arazotzat jo dira espaloi estuak. Ildo horri jarraiki, oso estuak dira 

espaloien 2.940 metro.  

- Gainera, honako arazo hauek hauteman dira: aldapa nabarmenak (%6tik 

gorakoak) zenbait kaletan (3.468 m espaloi) eta itsuentzat egokitzapen akustikorik 

gabeko semaforoak. 

 

Kaleak aztertzeaz gain, bertan dauden elementu guztiak aztertu dira. Bi kasuetan 

lortutako emaitzak aztertuz gero, irisgarritasunaren ikuspegitik urritasun nabarmenak 

hauteman dira, hala nola eskudelik edo barandarik eza aldapak gorantz gogor egiten 

duen tokietan, arrapaladetan edo eskaileretan. Halaber, ibilbideetan eta pasaguneetan 

seinaleztapen-lerrorik eta alarma-zolatarik ez dago. Ildo horri jarraiki, planean horiek 

lantzea proposatzen da.   

 

2.   Udal-eraikinak  

 

22 udal-eraikin aztertu dira eta ekintza-proposamenei lehentasuna emateko orduan, 21 

hautatu dira, biztanleentzat oso interesgarriak direlakoan. 

 

3. Garraioa  

 

Udal-jabetzako garraio-linearik ez dagoenez, kasu honetan ikerketa garraioarekin 

zerikusia duten bi alderditan oinarritu da. Bi alderdi horiek Udalak berak kudeatzen 

ditu: 
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- Autobusen geltokiak: markesinak eta geltoki-zurtoinak aztertzen dira.  

- Mugikortasun-arazoak dituzten pertsonentzako aparkalekuak: aparkalekuak 

seinaleztatzea eta tamaina egokia izatea. 

 

Honako ondorio hauek lortu dira: 

 

- Autobusen geltokiei dagokienez, geltokiak toki egokietan kokatuta daude, beraz, 

ildo horretatik jardutea ez da proposatzen. Hala ere, arazoak hauteman dira ez 

baitago seinaleztapen egokiturik eta markesinen barruan ez baitago eserleku 

egokiturik. 

- Aparkaleku erreserbatuen kasuan, hainbat arazo hauteman da: urrutitik plaza 

hautemateko orduan, seinaleztapen bertikalik eza; espaloira iristeko beheragunerik 

eza; plazak zebra-pasaguneen ondoan ez egotea eta kasu gehienetan plazen 

neurrien urritasuna. 

 

Gainera, ikerketak hiri eremuetan komunikabideak aztertzen ditu. Komunikabideak 

aztertu ostean, hobetzeko zenbait gomendio eta proposamen egin dira. Ildo horri 

jarraiki, pertsona orok informatzeko edota oinarrizko komunikazioa jasotzeko 

eskubidea bermatu behar da komunikabide-sistemaren bidez. 
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9. OINARRIZKO INGURUMEN-BEKTOREAK 
 

9.1. Ura 
 

 

9.1.1. Ur-baliabideen zerrenda 

 

9.1.1.1. Arro hidrografikoak 

 

Errenteriak bi hidrografi arri ditu: Oiartzun ibaiaren arroa (garrantzitsuena) eta 

Urumearen arroa (Añarbeko azpiarroaren bidez). 

 

Hidrografi arroa Azalera (km2) Luzera (km) 
Plubiometria 

(mm/urte) 

Batez besteko 

isurketa urtean (m3/s) 

OIARTZUN 85,3 16,6 2.333 3,71 

URUMEA 279,0 59,4 2.500 13,63 

 

Oiartzun ibaiaren arroa 

 

Gipuzkoa zeharkatzen duten ibaietatik arrorik txikiena da. Arroaren goiko aldean 

plubiometria oso altua da. Aiako Harriko granitozko materialen eta arbel paleozoikoen 

gainean garatzen da. Oso malkartsua da eta ibarrak oso ahokatuta daude. Ibilgu 

ertainetik edo beheko ibilgutik aurrera litologia aldatu egiten da. Orduan, materialak 

batez ere Kretazikoko detritikoak dira eta aldapak leuntzen dituzte. Uholde-lautada 

eratzen da. Are gehiago, puntu batzuetan terraza-isurketak esangarriak dira.  

 

Arroa luzea da eta bi ibilgu nagusi ditu. Al Campo zonan elkartzen dira. Ibaia Pasaian 

itsasoratzen denean, badia bat sortu du eta horri esker Pasaiako portua eratu da. 

 

Oso ibai laburra da. Ibaiaren habitatari erreparatuz, erditik gora oso ondo kontserbatuta 

dago. Beheko aldean, berriz, oso tarte aldatuak ageri dira, urezta daitezkeen 

ibaiertzetan industri eta hiri-kokapen asko, baita azpiegiturak ere egin baitira. 

 

Arroan naturak emaria oso ondo erregulatzen du, landaretza asko baitago eta 

lurzoruak ondo garatuta baitaude.  

 

Udalerrian arrorik garrantzitsuena da, gehiena udalerrian bertan baitago. 
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Urumearen arroa  

Urumea ibaia Goizuetaren hegoaldean eratzen da. Litologiaren ikuspuntutik, batez ere, 

arbela da eta, horregatik, arroa oso malkartsua da. Zona horretan bi azpiarro nagusi 

garatu dira:  

Urumearena berarena eta Añarbeko azpiarroa. Azkenekoak Errenteriaren zati bat 

betetzen du. Arroa Añarbeko urtegiak erregulatzen du eta bertan plubiometria oso 

altua da, beraz, zona horretan emari bereziak askoz handiagoak dira. 

 

9.1.2. Uraren kalitatea 

 

Oiartzunen estazio automatikoa da eta bost parametroren datuak etengabe jasotzen 

ditu. 

 

2003. urteko azterketari erreparatuz, Oiartzun ibaiak iturburuan kontserbazio-egoera 

ona du. Aritxulegin emaitza fisiko-kimikoak aztertuz gero, uraren kalitatea ona da, 

beraz, salmonidoentzat egokiak dira. Puntu horretatik gora edateko ur bihurtzeko 

makina dagoela aipatu behar da. Ibaiertzean dago eta kloro-ihesak egon ohi dira.  

 

Ondorioz, uraren kalitatean eragina dute. Arrainei buruz egindako laginketan, ez zen 

alerik harrapatu. 

 

Ergoienen parametroen balioak zuzenak dira, zink mailarenak izan ezik. Horiek altuak 

dira: 0,34 mg/l batez beste urtean. Izan ere, Arditurriko meatzetatik datoz. Parametro 

horrek arrainak izateko gaitasunaren araudia ez du betetzen. Metal astun horren 

kontzentrazioa Ugaldetxon murrizten da, baina oraindik mailak altuak dira: batez beste 

0,23 mg/l urtean. 

 

Fanderian estazio bat dago eta emaitza fisiko-kimikoek arrainak izateko gaitasunaren 

araudia betetzen dute. Zinkaren kontzentrazioa asko jaisten da, baina amonioaren 

mailak gora egiten du. Hala ere, 1 mg/l-ren azpitik mantentzen da. Honaino Lintzirineko 

ubidetik datozen urak iristen dira. Aipatu ubidea poluzio-fokua da eta ibaiaren kalitate 

biologikoa murrizten du. Horri esker, urak ezin daitezke azkarrago berreskura. 
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9.1.2.1. Kontrolik gabeko isurketak 

 

Oiartzun ibaiaren arroan isurketa-mota desberdinak egiten dira eta uren kalitatean 

eragiten dute. Errenterian industri aniztasuna handia denez, mota desberdinetako 

industri isurketak hauteman daitezke. Halaber, hiri-isurketak ageri dira. 

 

Udalek S.O.S. DEIAK erakundearen bidez Gipuzkoako Lurralde Bulegoari udalerrian 

izandako isurketen berri ematen diote. 

 

2004. urtean Errenteriako Udalak jakinarazpen bat luzatu zuen martxoaren 31n: 

 

Isurketaren titularra: PAPRESA 

Helbidea: Errenteria   

Jarduera: papera fabrikatzea 

Isurketaren jatorria: garabiaren zorro bat puskatzeagatik ustekabeko isurketa. 

Poluzio-parametroak:  olioak eta koipeak 

Gertaera eta ekintza deskribatzea : 

 

Izenpetzen duen teknikaria zaindariarekin batera Errenteriako PAPRESA enpresan 

agertu ziren eta honakoaren berri eman zuen: martxoaren 31ko arratsaldeko azken 

orduan beso egituratua zuen garabiari zorro bat puskatu zitzaion eta olio hidraulikoa 

lurzoruan isuri zen. Dirudienez, ez zen neurririk hartu eta gauen nahiz goiz partean 

euriak olioa estolda-zuloraino arrastatu zuen. Azkenean, olio hori ibairaino iritsi zen. 

Ikuskaritza egin zen unean, zolata garbitzen ari ziren eta zerrautsa erabiliz, olio- 

hondarrak jasotzen ari ziren. 

 

Oharrak: 

Ibaiaren urak zurixkak ziren ibaitik gora industri poligonoan lan batzuk egiten ari baitira. 

 

Arrainen heriotza (B/E): Ez 

 

 

 

 

 

 



9. OINARRIZKO INGURUMEN BEKTOREAK 
 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa  169 or. 
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina    

 

 

9.1.3. Uraren hornidura eta kontsumoa 

 

9.1.3.1. Hornidura-iturriak 

 

Ia udalerri osora urak Añarbeko urtegitik iristen dira, beraz, Añarbeko Uren 

Mankomunitateak hornidura-akatsak baditu, udalerriak ez du autonomiarik. Hala ere, 

bilketa pribatuak badaude. Gehienek udalerriaren landa-eremuarekin zerikusia dute: 

 

- Abrin Bekoa (Udalak egina) 

- Abrin Bekoa 

- Senperelarre 

- Txoritokieta 

- Belaztegi berri 

- Egieder 

- Iratzeleku 

- Barinberri 

- Baringaratebekoa 

- Aizpitarte 

- Episkar 

- Artamugarribekoa 

 

Aipamen berezia egin behar da PAPRESA paper-enpresa hornitzeko ibaitik ateratzen 

den emariari buruz. Ez da erraza bilketaren garrantzia ebaluatzea, baina askotan 

bildutako emaria oso handia dela hauteman ahal izan da eta, beraz, emari 

zirkulatzailea oso urria da. 

 

9.1.3.2. Hartzeko, edateko ur bihurtzeko eta kokatzeko ekipamenduak 

 

Añarbeko urtegiaren ura Añarbeko Uren Mankomunitateak eta udalerri bakoitzaren 

Udalak kudeatzen du. Lehenengoak goiko sarea kudeatzen du; bigarrenak, berriz, ur 

banaketa behean. 

 

Añarbeko Uren Mankomunitatea 
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Añarbeko Uren Mankomunitateak arroa hornitu eta saneatzen du. Hornidurari 

dagokionez, urtegiko urak aprobetxatu, edateko ur bihurtu eta biltegietan gordetzen 

ditu. 

10 udalerri daude Mankomunitatearen barruan: 

 

UDALERRIA BIZTANLEAK % 

Donostia 181.064 59,9 

Errenteria 38.903 12,9 

Hernani 18.531 6,1 

Lasarte-Oria 17.502 5,8 

Pasaia 16.557 5,5 

Oiartzun 9.203 3,1 

Lezo 5.853 1,9 

Urnieta 5.543 1,8 

Usurbil 5.295 1,8 

Astigarraga 3.641 1,2 

Guztira 302.092 100,0 

Iturria: Añarbeko Uren Mankomunitatea 

 

Biltegiko uretatik abiatuta gutxi gorabehera 300.000 biztanleri hornitzen zaio. 

 

Errenterian honako hornidura-azpiegiturak daude: 

Edukiera (m 3) 
Biltegia Parajea Jatorria Ontziak 

Unitarioa Guztira  

DDAP Errenteria Beraun auzoa II. adarra 

(grabitatea) 

1 6.500 6.500 

DDAP Oiartzun Aranguren II. adarra 

(grabitatea) 

1 6.500 6.500 

DDAP Abrín Abrín baserria IV. adarra (DDAP 

putzueta) 

2 4.850 9.700 

DDAP Sabara Sabara baserria IV. adarra (EBAP 

Abrín) 

2 600 1.200 

DDAP San Markos San Markos 

mendia 

IV. adarra (Ebap 

Sabara) 

1 36 36 

Guztira   23.936 

Iturria: Añarbeko Uren Mankomunitatea 

 

Añarbeko Uren Mankomunitateak urez hornitzeko duen azpiegiturak honako elementu 

hauek ditu: 

 

a.- Añarbeko urtegia eta presa 
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b.- Beheko ubidea 

c.- Edateko Ura Tratatzeko Estazioa 

d.- Goiko ubideko ponpaketa-estazioa 

e.- Udalerri mankomunatuei hornitzeko adarrak, hodiak eta biltegiak 

 

a) - Añarbeko urtegia eta presa 

 

Añarbeko urtegiak izen bera duen ibaitik hartzen du ura. Aipatu ibaia Urumea ibaiaren 

arroan dago. Añarbeko ibaiaren isurialdearen arroa ezkerraldean Nafarroako Foru 

Erkidegoarena (Goizueta, Arano) da; bien bitartean, eskuinaldea Gipuzkoan 

(Errenteria, Oiartzun) kokatua dago. 

 

Urtegia silizezko arroan kokatuta dago, beraz, urek ez dute mineral askorik. 

 

Añarbeko urtegiak 201 Ha ditu eta batez beste biltegiratzen den bolumena aldakorra 

da. Guztira ontzian 43,60 Hm3 sartzen dira, hala eta ere, erabilgarriak 37,30 Hm3 dira. 

Emaria erregulatua dago eta gutxi gorabehera 3.000 l/s da. Batez beste urtean 94.608 

Hm3 lortzen dira. 

 

b) - Beheko ubidea: 

 

Azpiegitura hori erabiliz ura urtegitik E.U.T.E.ra eramaten da. Ubideak gutxi 

gorabehera 15 kilometroko luzera du eta 2.200 l/s sartzen dira. Tarte batzuetan estutu 

egiten da eta, beraz, edukiera murriztu egiten da. 

 

c) - Edateko Urak Tratatzeko Estazioa: 

 

d) - Goiko ubideko ponpaketa-estazioa 

 

Egun bi ponpaketa-estazio daude seriean kokatuta eta ura E.U.T.E.tik Txoritokietako 

eta Putzuetako biltegietaraino igotzen dute. 

 

e) - Adarrak, hodiak eta ur-biltegiak 

 

Edateko Ura Tratatzeko Estazioa Petritegin (Astigarraga) dago. Bertatik lau adar 

ateratzen dira Mankomunitateko 10 udalerriei urez hornitzeko. Errenterian bi adar 

daude: II. adarra eta IV. adarra. 
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9.1.3.3 Kontsumoak 

 

9.1.3.3.1. Kontsumoa guztira 

 

Hornidura goiko aldean 

 

Azken urteetan Añarbeko Mankomunitateak emandako uraren bolumena hurrengo 

taulan adierazten da: 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bolumena 

guztira 

(m3) 

5.267.330 5.227.280 5.470.617 5.299.040 5.533.970 5.290.224 5.091.164 5.030.896 

Bolumena 

(l)/biztanl

e.egun 

364 362 381 371 397 379 360 359 

Iturria: Añarbeko Uren Mankomunitatea 

 

Ur-hornidurak ez du aldaketa handirik izan; gehienekoa 2000. urtean izan zen; izan 

ere, 5.533.970 m3 kontsumitu ziren. Harrezkero, berriz, 2003. urteko 5.030.896 m3-ko 

bolumenera arte jaitsi da. 

 

Kontsumoak beheko sarean 

 

 2000 2001 2002 2003 

Bolumena guztira 

(m3) 
2.747.856 2.511.452 2.629.800 2.620.737 

Bolumena (l) 

/biztanle.egun 
197 180 186 187 

Iturrai: Errenteriako Udala 

 

2000. urtetik hona uraren kontsumoa murriztu egin da. Hala ere, murrizketa ez da 

pixkana gertatu, 2001. urtean itsumustuko murrizketa izan baitzen: 180 l/bizt.egun). 

Ondoren, gehituz joan da 2003. urtean 187 l/bizt.egun-era iritsi arte. 
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9.1.3.3.2. Uraren kontsumoa sektoreka 

 

Beheko sarean uraren kontsumo hauek izan dira (m3): 

 

 2000 2001 2002 2003 

ETXEKOAK 2.221.365 2.086.402 2.163.971 2.131.871 

INDUSTRIALAK 329.494 248.335 298.685 297.983 

NEKAZARITZA–

ABELTZAINTZA 

39.888 42.901 29.448 50.845 

SALBUETSIAK 53.859 43.681 38.201 38.499 

ELKARTEAK 9.691 5.624 5.912 6.290 

UDAL 

PATRONATUAK 

93.559 84.509 93.583 95.249 

Iturria: Errenteriako Udala 

 

Zenbaki absolutuetan, etxeen sektorean kontsumitzen da ur gehiena; ondoren, 

industria eta udal-instalazioak datoz. Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorean 

gertatzen da kontsumorik txikiena. 

 

Errenteriako etxebizitzetan gutxi gorabehera guztiaren %80 kontsumitzen da eta azken 

lau urtetan ez dago aldaketa handirik. Etxeko kontsumoaren atzetik industriaren 

kontsumoa dago (kontsumo guztiaren %11). 
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a) Etxeko kontsumoa 

Hurrengo grafikoan Errenterian 2000. urtetik 2003. urtera bitartean izandako etxeko 

kontsumoaren eboluzioa adierazten da. 2000. urtetik hona murriztu egin dela 

ondoriozta daiteke.  

Hala ere, murrizketa ez da mailakatua izan. Izan ere, minimoa 2001. urtean gertatu 

zen. Urte hartan biztanle bakoitzak eguneko 149,54 litro ur kontsumitu zituen. 2002az 

gero kontsumoa gehitu egin zen, hau da, 153,21 l/bizt.egun gastatu ziren, 2003. 

urtean, berriz, 152,11 l/bizt.egun. Dena dela, 2000. urteko 159,22 l/bizt.egun azpitik 

mantendu da. Beraz, etxeko uraren kontsumoa beherantz doa.  

 

a) Industriaren kontsumoa 

Grafikoan azken lau urteetan izandako industri kontsumoaren eboluzioa ageri da. Ikus 

daitekeenez, oro har, industriaren kontsumoa beherantz egiten ari da. Hala ere, etxeko 

kontsumoa bezala, 2001. urtean bat-batean jaitsi zen. 

 

c) Kontsumoa nekazaritzan eta abeltzaintzan 
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Arestian aipatutakoekin erkatuz gero, nekazaritzan eta abeltzaintzan oso ur gutxi 

kontsumitzen da. Hurrengo grafikoak kontsumitutako uraren eboluzioa adierazten du: 

Uraren kontsumoari dagokionez, oro har, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreak 

goranzko joera du. Nahiz eta 2002. urtean kontsumoa txikia izan, 2000. urtetik 2003. 

urtera bitartean uraren kontsumoak pixkana-pixkana gorantz egin du. 

 

d)  Udal-kontsumoa 

Arestian aipatu den taulatik abiatuta, udal-kontsumoa honako hau da: kontsumo 

salbuetsia, elkarteetan eta udal-patronatuena. Honako eboluzioa izan du: 

 

2001. urtean asko jaitsi zen; ildo horri jarraiki, 2000. urteko datuekiko 23.000 m3 

gutxiago kontsumitu ziren, baina harrezkero pixkana-pixkana kontsumoak gorantz egin 

du. 

 

 

 

 

 

 

9.1.3.4. Errendimenduak 

 

URTEA HORNIDURA (m3) KONTSUMOA (m 3 ) ERRENDIMENDUA (%) 

2000 5.533.970 2.747.856 49,65 

2001 5.290.224 2.511.452 47,47 

2002 5.091.164 2.629.800 51,65 

2003 5.030.896 2.620.737 52,09 

Iturria: berariaz egina Añarbeko Uren Mankomunitateak eskuratutako datuetatik abiatuta. 

 

Batez beste azken lau urteetan errendimendua %50,22 izan da. 2001. urtean egindako 

diagnostikoko datuen arabera, 1996. eta 2000. urteen artean batez besteko 
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errendimendua %50 izan zen. Errendimendua txikia da eta honakoetan izan dezake 

iturburu: 

� Beheko sarean galerak 

� Goiko sarean edo beheko sareak kontadoreak behar bezala ez 

irakurtzea 

� Hauteman gabeko kontadoreak 

 

Dena dela, ez dirudi batez besteko %50eko errendimendua sarean izandako 

galerengatik izatea erabat. Behean banatzeko sarea zahar samarra izan arren, hodiak 

obrak egiten diren heinean berrituz doaz. Gainera, Udalak sarean ihesak hautemateko, 

zerbitzua kontratatzen du eta urtean bitan berraztertzen du sarea. Datu horiek guztiak 

kontuan hartuta, sarean %25 galtzen delakoan daude. 

 

Goiko sarean kontadoreak gaizki irakurtzeak ez dirudi bidezkoa, kontadoreen 

irakurketa aldizka egiaztatzen baita.  

 

Errendimendu txikiaren arrazoi bat industrietan kontadoreak gaizki irakurtzea izan 

daiteke, Errenteriako industrien ur-kontsumoen datuei erreparatuz, izugarri txikiak 

baitira. 

 

9.1.3.5.  Tarifak 

 

Udalak ur-horniduran tarifa mailakatua aplikatzen du Errenteriako erabiltzaileek ura 

gehiegiz erabiliz gero, zigortu ahal izateko. Fiskaltasuna ekologikoaren printzipioekin 

bat dator. 

 

Kuota kontsumoaren arabera (euro/m3)  Kuota finkoa 

(euro/hiruhileko) ≤ 60 m3 > 60 m3 

Etxean 6,30  0,54                   0,68 

Nekazaritzan/abeltzaintzan 12,65 0,79 0,99 

 

 

 

 ≤ 30 m3/hiruhileko 30 ≥ 100 

m3/hiruhileko 

> 100 

m3/hiruhileko 

Etxekoa ez dena 19,10 1,05 1,52 2,56 

 

9.1.4. Saneamendua eta arazketa 
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9.1.4.1. Saneamendu-sistemak 

 

Errenteriako Udalak urak garbitzeko azpiegiturarik ez du. Oiartzungo ibaiaren arroan 

saneamendurako azpiegitura bakarrak Añarbeko Uren Mankomunitatearenak dira.  

 

 

 

Azpiegitura hurrengo moduan osatuta dago: hodi biltzaileen sare orokorra (lehen 

mailako sarea) du eta bertan tartekatuta 12 ponpaketa-estazio (EBAR) daude. Beren 

zeregina hondakin-urak bigarren mailako saretik (Udalak kudeatua) itsasora botatzea 

da eta, horretarako, San Pedron tunelak eginak daude. Isurketa-puntuan, Murgita 

kalaren ekialdean, urpeko hustubide txikia dago. 

 

Gaur egun, hirigunean sortzen diren ur guztiak estolderi sarean isurtzen dira eta, 

ondoren, Oiartzun ibaiaren ertz bakoitzetik doazen bi hodi biltzaileetara. Bi hodi 

biltzaileak portuan hodi bakarrean elkartzen dira. Hortik hondakin-ura Herrerako 

ponpaketa-estazioraino iristen da eta Herrerako aringarriaren bidez itsasoan isurtzen 

da. 

 

9.1.4.2. Hondakin-urak tratatzea 

 

Loiolako HUA eraiki eta abian jartzen ez den bitartean, itsasoan isuri baino lehen 

hondakin-urak ez dira arazten. Bakarrik arbastatu egiten dira. Horretarako, Herrerako 

EBAR ean 8 mm-ko habe garbitzaileak daude. 

 

Landa-eremuan sortutako uren kasuan, putzu beltz egokirik gabeko eraikin eta 

baserrien kopuru zehaztugabea dago eta horiek arazo larriak sortzen dituzte, 

hondakin-urak ez baitituzte behar bezala tratatzen. Hala, Udalak “Errenteriako Landa 

eremuetan Saneamendu-sistema Autonomoak Inbentariatzeari” ekin zion.  

 

Ikerketaren emaitza nagusiak honako hauek dira: 

 

- Landa-etxeen %51k ez du putzu beltzik, baserrien %49k, berriz, badu. 

- Hondakin-urak tratatzeko putzu beltza duten baserrietatik, bakarrik %54k behar 

bezala kudeatzen du. 

- Putzu beltzik ez duten baserrietako isurketek eta putzu beltzetako efluenteek bi 

jomuga dituzte: 
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- Hodi biltzailerik hurbilena 

- Ubiderik hurbilena 

- Lurzoruan isurtzea 

 

9.1.4.3. Hondakin-uren bolumena eta ezaugarriak 

 

Sortutako hondakin-urari dagokionez, Errenteriako emari berezia kuantifikatzea 

ezinezkoa da, saneamendu-sareak ez baitu neurgailu egokirik eta hodi biltzaile askok 

udalerri batetik baino gehiagotik biltzen baitu ura. 

 

Itsasoan isuritako hondakin-uren emariak guztira Herrerako EBARren neurtzen dira eta 

99az gero honako hauek izan dira: 

 

Urtea m3/urte itsasoan isuriak 

1999 16.609.052 

2000 17.617.866 

2001 15.888.472 

2002 18.961.847 

2003 18.479.385 

Iturria: Añarbeko Urak 

 

2001. urtean gutxienekoa lortu arren, oro har, geroz eta hondakin-ur gehiago eratzen 

da eta, ondorioz, Herrerako aringarriaren bidez geroz eta hondakin-ur gehiago isurtzen 

dira itsasoan. Hala ere, azken bi urteetan kopuruak antzekoak dira. 

 

Azkenik, honakoa adierazi behar da: Añarbeko Uren Mankomunitateak aldizka 

Mankomunitatea osatzen duten 10 udalerrietako hondakin-urak aztertzen ditu. Hainbat 

parametro aztertzen dira, hala nola tenperatura, solido esekiak, fenolak, kloruroak, 

etab. Errenteriako hondakin-uren ezaugarri fisiko-kimikoak ezin daitezke zehatz, hodi 

biltzaileek udalerri batetik baino gehiagotik biltzen baitute ura. 

 

2000-2003 denboraldian egindako azterketetan, araudiak xedatzen dituen balioak 

baino altuagoak aurkitu dira hurrengo parametroetarako: sulfatoak, fenolak, kloruroak, 

solido esekiak eta DQO (Oxigenoaren Eskaera Kimikoa). 

 

9.1.4.4. Udalaren jarduerak 
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Errenteriako Udalaren eta Papresaren artean Erabiltzaileen Komunitatea eratu da 

2005. urtean Oiartzun ibaian uren aprobetxamendu bateratua eskatu eta 

erregularitzateko: Udalak Fanderiako errota abian jartzeko 203l/s eskatu ditu; 

Papresak, berriz, bere jarduera garatzeko 118 l/s erabiltzea proposatzen du. 
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9.2. Energia  
 

9.2.1. Udalerriaren egitura energetikoa 

 

Gas naturalaren kontsumoari buruz daturik ez dago eta, beraz, ezin dezakegu ezagutu 

udalerriaren egitura energetikoa. 

 

9.2.1.1.  Energia 

Azken bost urteetan hurrengo energia elektrikoa banatu da: 

 

  MERKATU ARAUTUA 

  ENERGIA FAKTURATUA (kW/h) 

Sektore 

ekonomikoa 

 
2000. urtea 2001. urtea 2002. urtea 2003. urtea 2004 urtea 

Etxebizitza                             38.969.425 39.616.982 40.928.220 41.905.654 38.675.696 

Industria                               152.069.538 165.325.061 168.314.684 149.194.695 128.813.937 

Zerbitzuak                               31.666.797 31.322.334 31.448.545 32.894.259 29.934.471 

Sailkatu gabe                         110.882 110.523 344.544 616.640 661.102 

GUZTIRA 

URTEAN 

 
222.816.642 236.374.900 241.035.993 224.611.249 198.085.207 

Iturria: Iberdrola. Infozentroa 

 

Taulan ikus daitekeenez, energia elektriko gehiena, hain zuzen ere, azken bost 

urteetan batez besteko 152.743.583 kW/h, industriaren sektorean kontsumitzen da; 

bigarren tokiak etxebizitzak daude: batez beste 40.019.195,4 kW/h kontsumituak. 

Azpimarratzekoa da sailkatu gabeko kontsumoen neurriz kanpoko hazkuntza; 2000. 

urteko kontsumoekin erkatuz gero, 2002. urtean kontsumoa hirukoiztu egin da eta 

2003. urtean 2002. urteko datuekiko bikoiztu. Hau da, bost urtetan jarduera horiek sei 

aldiz gehiago kontsumitzen dute. 
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Udalerrian urtean energia elektriko guztiaren kontsumoa aztertuz gero, honako 

emaitzak lortuko ditugu: 

 

Grafikoari erreparatuz, 2002. urtera arte pixkana-pixkana energiaren kontsumoa hazi 

egin da, baina urte horretan inflexio-puntua dago eta harrezkero kontsumoa murrizten 

hasten da. 

 

Hurrengo taulak Oarsoaldean izandako energi kontsumoari buruzko datuak adierazten 

dira; 2000. urtetik 2004. urtera (urt-aza) artekoak bildu dira: 

 

ENERGÍA FAKTURATUA 
UDALERRIA 

2000 2001 2002 2003 2004 urt-aza 

Pasaia 69.944.864 37.117.544 38.769.230 36.951.489 35.123.725 

Lezo 42.258.942 44.791.640 48.681.393 45.980.779 35.095.773 

Errenteria 222.816.642 236.374.900 241.035.993 224.611.249 198.085.207 

Oiartzun 76.759.949 77.038.609 78.133.103 77.271.418 70.521.657 

Oarsoaldea 411.780.397 395.322.693 328.486.616 384.814.935 338.826.362 

Iturria: berariaz egina Iberdrolak eskuratutako datuetatik abiatuta 

 

Taulak eskaintzen dituen kopuruak aztertuz gero, Errenteriaren eta eskualdeko 

gainerako udalerrien artean diferentzia nabarmenak daude energiaren kontsumoari 

dagokionez. Errenteriak askoz gehiago kontsumitzen du, gainerako udalerriek baino 

askoz biztanle gehiago baititu. Ildo horri jarraiki, Pasaiaren, Lezoren eta Oiartzunen 

biztanleak batuta Errenteriako biztanleak lortuko ditugu. 
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Gas naturalaren kontsumoari buruzko daturik ezin izan da bildu. NATURGAS enpresari 

informazioa eskatuz eskutitza bidali arren, ez da erantzunik jaso. 

 

9.2.2. Energia berriztagarriak 

 

Udalak 2001eko uztailaren 19an Energiaren Euskal Erakundearekin Lankidetza 

Hitzarmen Esparrua izenpetu zuen “Energiaren Neurrizko Erabilera eta Energia 

Berriztagarrien Aprobetxamendua”  sustatzeko. Hitzarmenak xedatzen duen 

lankidetza-sistemari esker, energiari buruzko politikaren mugarriak ezartzeko 

printzipioekin koherenteak diren ekintzak garatu ahal izango dira. Bestalde, politika 

horretan oinarrituta ALTERNER II eta SAVE II programak egin dira. Horiek 

hitzarmenean deskribatzen dira. 

 

Lankidetza urtero zehazten da eta aurrekontu ekonomikoak nahiz finantzazio-formulak 

ezartzen dira. 

 

9.2.2.1. Energia berriztagarriak sortzeko instalazioak herri-azpiegituretan eta 

azpiegitura pribatuetan. 

 

Udalaren instalazioak edo eraikinak honako hauek dira: 

 

- Kogenerazioa polikiroldegian 

 

Kogenerazioarekin igerilekuko ura berotzeko, baita polikiroldegia energia elektrikoaz 

hornitzeko ere, nahikoa energia sortzen da. Gainerako energia Iberdrolari saltzen zaio. 

 

- San Markoseko Mankomunitatea 

 

Materia organikoa hartzitu ondoren sortzen den biogasa aprobetxatzen du San 

Markoseko Mankomunitateak energia elektrikoa ekoizteko. Energia elektrikoaren zati 

bat zabortegiko instalazioak hornitzeko erabiltzen da; gainerakoa Iberdrolari saltzen 

zaio. 
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- Zentral hidroelektriko txikiak: 

 

Errenteriak hiri zentral ditu funtzionamenduan: 

 

Zentral hidroelektrikoak Potentzia (kW) 
Batez besteko energia /urte 

(kWh/urte) 

MENDARAZ Z.H. 450 1.100.000 

ARRAMBIDE Z.H. 480 1.750 

AÑARBE Z.H. 1.232 5.500.000 

Iturria: Energiaren Euskal Erakundea 

 

Hiru zentral hidroelektriko horiez gain, udalerriak Ereñozuko zentral hidroelektriko txikia 

du. Hernanin kokatuta dago eta Urumea ibaiaren ur-jauzia aprobetxatzen du. EEErekin 

partzuergoa eginez kudeatzen da.  

 

Azkenik, Errenteriak beste hornidura-iturria du, hain zuzen ere Abañoko zentral 

hidroelektrikoa Urumea ibaian. 

 

Energia berriztagarrien instalazioak eraikin pribatuetan aztertuz gero, Bordazar 

baserriaren behien ukuiluan panel fotovoltaikoen instalazioa kokatuta dago. 2004. 

urtean jarri zen abian. Hala ere sektore pribatuetan energia berriztagarrien aplikazio 

baxua dela ikusten da, hasierako inbertsio altuak direla eta, energia berriztagarriak 

ezartzeko asmoa zuen pertsona ugari atzera botatzen direla uste da. 

 

9.2.2.2. Energia berriztagarriak sortzeko azpiegiturak instalatzearren aurreikuspenak 

 

Herri-eraikinetan panel fotovoltaikoak instalatzeko ikerketa egiten ari da. 2005. urteko 

udal-aurrekontuan eraikin hauek sartzea aurrez ikusia dago: 

- Errenteriako Kultur Gunea  

- Oarso Hiri Zentroa 

- Fanderiako Igerilekuak 

- Cristobal de Gamón Ikastetxea 

- Beraun – Berri Ikastetxea 

- Langaitz Ikastola 
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9.2.3. Energia aurrezteko neurriak 

 

Udalak energia aurrezteko, batez ere, herri-argiztapenaren alorrean hartu ditu neurriak: 

- Tarifa elektrikoak berraztertzea eta murrizteko fluxuak instalatzea. 

- Behe-kontsumoko ekipoak instalatzea. 

 

Behe-kontsumoko ekipoak instalatzeari buruz ez da informazio eguneratua lortu. 

 

Halaber, energia aurrezteko Errenteriako polikiroldegian kogenerazio-planta jarri da. 

Horri esker, batetik, igerilekuko ura berotzeko eta, bestetik, polikiroldegian energia 

elektrikoa erabiltzeko nahikoa energia ekoizten da. 

 

 

9.3. Hondakinak  
 

9.3.1. Hondakinak kudeatu eta biltzeko organo aginp idedunak 

 

Organo aginpidedun nagusia dago hondakinak kudeatu eta biltzeko. Aipatu organoa 

San Markoseko Mankomunitatea da. Aginpideak honako moduan banatzen dira: 

 

o Materia organikoa: Udala 

o Herri-bideetan jarritako edukiontzietatik papera eta kartoia biltzea: San 

Markoseko Mankomunitatea 

o Ikastetxeetako eta administrazioetako edukiontzietatik papera eta kartoia 

biltzea: San Markoseko Mankomunitatea 

o Merkataritzako kartoia biltzea: San Markoseko Mankomunitatea 

o Herri-bidean jarritako edukiontzietatik beira biltzea: San Markoseko 

Mankomunitatea 

o Ostalaritza-establezimenduetatik beira biltzea: San Markoseko Mankomunitatea 

o Ontziak: San Markoseko Mankomunitatea 

o Pilak: San Markoseko Mankomunitatea 

o Ehunak: San Markoseko Mankomunitatea 

o Olioak eta hondakin arriskutsuak: San Markoseko Mankomunitatea 

o Hondakin geldoak: San Markoseko Mankomunitatea 

o Abeltzaintzako eta nekazaritzako hondakinak: Gipuzkoako Aldundia 
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Errenterian hiri-hondakin solidoak eta industri hondakin asimilagarriak San Markoseko 

Mankomunitateak kudeatzen ditu. 

 

Hondakin horiez guztiez gain, San Markoseko Mankomunitateak gaika biltzeko zerbitzu 

berria jarri du abian. Furgoneta berezia da eta Mankomunitateko hamar udalerrietan 

zehar dabil hondakin bereziak biltzen, hala nola sukaldeko olioak, pinturak eta 

disolbatzaileak, erradiografiak, pilak, bateriak, auto-olioak, termometroak, aerosol 

toxikoak (intsektizidak, lakak…), lanparak eta fluoreszenteak, garbiketako produktu 

kimikoak (amoniakoa, trementina-esentzia…), telefono mugikorrak, kartutxoak eta 

tonerrak eta ehunak. 

 

SAN MARKOSEKO MANKOMUNITATEA 

 

San Markoseko Mankomunitateak Errenteriako Hiri Hondakin Solidoak kudeatzen ditu. 

70. hamarkadan sortu zen inguruko hondakinak kudeatzeko eta jada hamar udalerriri 

(Donostia, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil, Errenteria, Lezo, 

Oiartzun eta Pasaia) eskaintzen dio zerbitzua. Beraz, Mankomunitate honek gutxi 

gorabehera 300.000 pertsonari eskaintzen dio zerbitzua, hau da, Gipuzkoako Lurralde 

Historikoaren %45i. 

 

San Markoseko Mankomunitateak hondakinak tratatzeko egun honako azpiegitura 

hauek ditu: 

- San Markoseko zabortegia 

- Aizmendiko zabortegia 

- Hondakinak bereizteko Urnietako planta 

- Hondakinen hautazko biltegia (HHB) 

 

9.3.2. Hondakinak sortu eta biltzea 

 

9.3.2.1. Hiri Hondakin Solidoak: 

 

Azken urteetan geroz eta hiri-hondakin solido gehiago sortu da, bai Estatuan, bai 

Euskal Autonomia Erkidegoan ere. 
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Ildo horri jarraiki, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakinen eboluzioa ikus daiteke 

hurrengo taulan. Hondakinak lurralde historikoen arabera banatu dira: 

 

Lurralde historikoa 1999 2000 2001 

Gipuzkoa 284,35 297,48 297,46 

Araba 119,34 161,5 131,59 

Bizkaia 426,53 448,6 452,79 

EAE GUZTIRA 830,22 907,58 881,84 

Datuak milaka tonan adierazita daude. 

 

2001. urtean EAEn maila murriztu arren, Gipuzkoako Lurralde Historikoan balioa 

aurreko urtekoaren antzekoa da, beraz, Gipuzkoan hondakinen sorrerak goranzko 

joera du. 

 

Hurrengo taulan ikus daitekeenez, San Markoseko Mankomunitatean eta Gipuzkoan 

joera antzekoa da: 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

HHS guztira 
(kg) 

122.187.851 
 

121.733.782 
 

124.468.685 
 

130.900.593 
 

137.277.033 
 

140.484.621 
 

kg/bizt./urte 409 408 417 436 458 472 

kg/bizt./egun 1,12 1,12 1,14 1,19 1,25 1,29 

HHS isuria 
(kg) 

109.038.720 106.634.335 107.241.311 109.419.340 107.344.946 106.087.540 

Papera eta 
kartoia herri-

-bideko 
edukiontzietan 

(kg) 

5.684.764 6.491.905 7.393.955 8.244.616 8.218.168 8.351.117 

Papera eta 
kartoia 

ikastetxeetan 
eta 

administrazioa
n (kg) 

529.020 568.720 700.920 736.782 775.090 845.290 

Kartoia 
merkataritzan 

(kg) 
1.079.037 1.231.606 1.438.079 1.683.469 2.121.384 2.929.462 

Beira herri-
-bideko 

edukiontzietan 
(kg) 

4.333.032 4.805.748 5.139.000 5.431.145 5.732.321 6.223.379 

Beira 
ostalaritza-

-establezimen
duetan (kg) 

434.060 492.920 513.400 548.750 765.598 1.072.739 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ontziak (kg) 70.340 70.934 835.830 1.566.530 1.876.720 2.337.120 

Pilak (kg) 38.527 37.304 37.133 41.352 38.623 40.705 

Ehunak (kg) 67.727 59.090 48.187 57.341 275.982 421.099 

Iturria: San Markoseko Mankomunitatea 

 

Taulak adierazten dituen datuei erreparatuz, zenbait joera positibo badago. Hala ere, 

oro har, joera geroz eta hondakin gehiago sortzea da. Beraz, birziklapenaren tasak 

gorantz egin arren, hondakinen sorrera-tasak joera bera ageri du. 6 urtetan biztanle 

bakoitzak egunean 1,04 kg hondakin sortzetik 1,29 kg hondakin sortzera pasa da, 

hortaz, nabarmenki hazi da. 

 

Errenteriaren kasuan, hondakinen eboluzioa honakoa izan da: 

 

2001 HHS (kg) 
HHS 

(kg/bizt./egun) 
HHS birziklatuak (kg) HHS birziklatuak (%) 

Pasaia 6.841.456 1,17 985.616 14,41 

Lezo 2.002.936 0,94 365.956 18,29 

Errenteria 16.026.200 1,15 2.239.450 13,97 

Oiartzun 5.345.811 1,60 612.081 11,45 

Eskualdea 30.216.403 1,20 4.203.103 13,91 

Gipuzkoa 297.460.000 1,21 -  

EAE 881.840.000 1,16 112.350.000 12,74 

Iturria: San Markoseko Mankomunitatea eta Eusko Jaurlaritza 

 

HHS sortuen eta HHS birziklatuen arteko diferentzia nabarmena da lurralde-eremu 

guztietan. Ildo horri jarraiki, batez beste sortutako hiri-hondakin solidoen %14 

birziklatzen dira gutxi gorabehera. 

 

Halaber, grafikotik bestelakoa ondorioa atera daiteke: hiritarrek eskualdean EAEn 

baino hondakin gehiago sortu arren, Errenteria EAEko batez bestekoaren azpian dago. 

Sortutako hondakinak birziklatzeari erreparatuz, Errenteriako hiritarrak eskualdeko 

hiritarrak baino gutxiago birziklatzen du. 
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9.3.2.2. Industri hondakinak 

 

Industri hondakin geldoak 

 

Hondakin geldoak biltzeko ez dago sistema berezirik. Jarduerak berak garraiatu behar 

ditu zabortegiraino. Industri hondakin geldoak Aizmendiko zabortegian isurtzen dira. 

Zabortegi hori habian jarri arte, hondakin-mota horiek San Markoseko zabortegian 

botatzen ziren. 

 

Hirikoekiko asimila daitezkeen industri hondakinak 

 

San Markoseko zabortegian isurtzen dira. Hiri-hondakin solidoek duten tratamendu 

bera ematen zaie. 

 

Hondakin arriskutsuak 

 

Hondakin arriskutsuek oso araudi zorrotza dute biltegiratzeri, garraioari eta kudeaketari 

dagokionez. Hondakin arriskutsuen ekoizle orok kudeatzaile baimenduaren bidez 

kudeatu behar ditu. Behar bezala kudeatzen ez diren hondakin arriskutsuak ezin 

daitezke kontrola. 

 

9.3.2.3. Hondakinen sorreraren eboluzioa 

 

Ondoren, 1997. urtetik 2003. urtera bitartean sortutako hiri-hondakin solidoen 

eboluzioa ageri da: 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

kg/urte 14.914.493 13.570.899 13.791.942 15.293.037 16.026.200 15.767.528 18.449.523 

kg/bizt.egun 1,03 0,94 0,96 1,07 1,13 1,12 1,31 

Iturria: San Markoseko Mankomunitatea 
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Hondakinen sorrerak goranzko joera argia du: 

1.998. eta 1999. urteetan murrizketa puntualak izan arren, grafikoari erreparatuz, geroz 

eta hiri-hondakin solido gehiago sortzen ari dira 1997. urtetik 2003. urtera. 

 

Gaikako bilketari dagokionez, 1997. urtetik 2003. urtera izandako eboluzioa hurrengo 

taulan azter daiteke: 

 

Materiala Bilketa-
-sistema 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Edukiontziak 
herri-bidean 

644.356 716.668 828.656 973.990 992.581 561.245 980.417 

Ikastetxeak 68.826 73.998 91.190 95.855 101.764 105.987 116.375 

Dendak 76.958 74.875 102.455 158.252 183.779 169.708 252.442 

 
 

PAPERA-
-KARTOIA 

(kg) Guztira 790.140 865.541 1.022.301 1.228.097 1.278.124 836.940 1.349.234 

Edukiontziak 
herri-bidean 495.590 544.111 581.075 594.762 591.016 574.404 609.594 

Ostalaritza-
-establezime

nduak 
68.580 83.730 80.410 84.712 87.873 93.975 95446 

 
 

BEIRA 
(kg) 

Guztira 564.170 627.841 661.485 679.474 678.889 668.379 705.040 
ONTZIAK 

(kg) 
Edukiontziak 
herri-bidean    197.739 278.046 182.384 367.207 

PILAK 
(kg) 

Edukiontziak 
herri-bidean 3.883 3.677 3.896 4.567 4.386 4.278 5.040 

OLIOA ETA 
HAk 

(Litroak) 
      4.227 5.832 

Iturria: San Markoseko Mankomunitatea 

 

Taulako datuetatik abiatuta, 1997. urtetik 2003. urtera bitartean gaikako bilketaren 

eboluzioa goranzkoa izan da: 
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Errenterian birziklatutako hondakinak sortutakoen aldean hurrengo taulan ikus 

daitezke. 1997. urtetik 2003. urtera bitarteko datuak aipatuko dira: 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

HHS 
sortuak 
(kg) 

 
14.914.493 

 
13.570.899 

 
13.791.942 

 
15.293.037 

 
16.026.200 

 
15.767.528 

 
18.449.523 

HHS 
birziklatuak 
(kg) 

 
1.358.193 

 
1.497.059 

 
1.687.682 

 
2.109.877 

 
2.239.445 

 
1.696.208 

 
2.432.353 

Birziklapen-
-tasa (%) 

 
9,1 

 
11,03 

 
12,24 

 
13,8 

 
13,97 

 
10,76 

 
13,18 

 

Oro har, birziklapen-tasa hazi arren, 2003. urtean (%13,18) hondakin birziklatuen 

ehunekoa arinki jaitsi da. 

 

9.3.2.4. Hondakin bilduen helmuga identifikatzea 

 

Udalerrian sortutako hondakinak kokagune desberdinetara joaten dria: 

 

Helmuga 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

San 

Markos 13.556.000 12.073.840 12.104.260 13.183.160 13.786.750 14.071.320 16.067.170 

Aizmendi 69.300 23.020 15.720 0 0 0 4.510 

Birziklape

na 1.358.493 1.497.059 1.687.682 2.109.877 2.239.450 1.696.208 2.432.353 

Iturria: San Markoseko Mankomunitatea 

 

Udalerrian sortutako hondakinak San Markoseko eta Aizmendiko zabortegietan 

isurtzen dira edo, bestela, birziklatu egiten dira. Dena dela, helburu bakoitzera 

bideratutako kopuruen artean diferentzia nabarmenak daude: 
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Grafikoan ikus daitekeen bezala, 1997. urtetik 2003. urtera udalerrian sortutako 

hondakin gehienak San Markoseko zabortegira joaten dira. Birziklatzera, berriz, oso 

hondakin gutxi bideratzen da, zazpi urtekoen batez bestekoa sortutako hondakin 

guztien %12,06 besterik ez baita, zabortegietan isurtzen den %87,94ren aldean. 

 

 

 

 

9.3.3. Bilketa-sistema, garraioa eta tratamendua 

 

HHSk biltzeko udalerrian zehar edukiontziak banatuta daude. Edukiontziko biztanleen 

kopurua eta edukiontzi-mota bakoitzarentzat biztanleen kopurua hurrengo taulan 

adierazten da: 

 

 Papera Ontziak Beira Pilak 

Edukiontzi-kopurua 83 86 90 47 

Edukiontziko biztanleen kopurua 462,61 446,47 426,63 816,95 

Iturria: berariaz egina San Markoseko Mankomunitateak eskuratutako datuetatik abiatuta. 

 

Bilketa-puntuen hornidura egokia da, hain zuzen ere, “500 biztanleko edukiontzi bana” 

ratioa aurki gainditzen da, pilak gaika biltzeko edukiontziaren kasuan izan ezik. 

 

9.3.3.1. Hiri-hondakinak tratatzeko instalazioak udalerriaren zerbitzura 

  

San Markoseko zabortegia 

 

Hiri Hondakinentzat eta Hiriekiko Asimilagarrientzat eskualdeko zabortegia da. 33 

hektarea ditu eta horietatik 27 isurtzeko eremua dira. Zabortegia 1970. urtean hasi zen 

erabiltzen eta 2006. urtean ixtea aurrez ikusia dago. 

Hondakinak trinkotzeko dentsitate ertaineko trinkotze-sistema erabiltzen da eta 

0.75etik 0.80 Tm/m3-rako trinkotze-maila lortzen da 

2002. urteko maiatzean lixibiatuak tratatzeko instalazioa abian jarri zen. Isurtzeko 

legeak kontzentrazio batzuk xedatzen ditu eta lixibiatuetako amonioak aurki gainditzen 

zuen araudiak zehaztutako kontzentrazioa. Tratatu ostean, lixibiatuak saneamendu-

-sarean isurtzen dira eta, azkenean, Loiolako araztegian amaituko dute. 
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Aizmendiko zabortegia: 

 

Industri jardueretatik datozen hondakinak isurtzen dira, betiere hondakin organikoak ez 

badira eta izaera geldoa badute. Eraikuntza-hondakinak ere bertan botatzen dira. 4 

urteko bizi erabilgarria du. Hala ere, industri hondakinak jatorrian bereizi eta 

birziklatzen badira, zabortegiaren bizi erabilgarria luza daitekeelakoan daude. 

 

 

Hondakinak bereizteko Urnietako planta: 

 

Planta honetan San Markoseko Mankomunitatean eta Txingudiko Mankomunitatean 

gaika bildutako ontziak bereizten dira. 2001. urtean jarri zen abian eta urtean 5.200 

tonatik 3.000 tonara bitartean trata daitezke. Planta honetan material-motaren arabera 

etxeko ontzi arinak sailkatzen dira eta, ondoren, material bakoitza dagokion 

birziklapen-plantan entregatzen da. 

 

Hondakinen hautazko biltegiak (HHB): 

 

San Markoseko zabortegian dago eta gaika hurrengo hondakinak biltzen ditu: 

- Lerro zuria 

- Lerro marroia 

- Lerro grisa 

- Tamaina handiko tresnak 

- Egurrak 

- Etxeko hondakin arriskutsuak 

-     Pneumatikoak 

 

9.3.3.2. Enpresa kontratatuak zerbitzuetarako 

 

Hondakin-mota bakoitza jasotzeko enpresa arduradun bat dago. Hurrengo taulan 

horien izenak eta aldizkakotasuna ageri dira: 

Hondakina Bilketa-sistema Enpresa 
arduraduna 

Bilketaren aldizkakotasuna 

Etxeko zaborra Edukiontziak herri-bidean Udal-zerbitzuak Egunero igandetan eta 
jaiegunetan izan ezik 

Tamaina handiko 
hondakinak 

Edukiontzien ondoan F.C.C. Medio 
Ambiente 

Astean behin 
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Hondakina Bilketa-sistema Enpresa 
arduraduna 

Bilketaren aldizkakotasuna 

Edukiontzi urdina herri-
-bidean 

F.C.C Medio 
Ambiente 

%10 astean hirutan 
%60 astean bitan 
%30 astean behin 

Ikastetxeak eta 
administrazioa 

F.C.C Medio 
Ambiente 

Astean behin 

 
 
 
Papera-kartoia 

Dendak Aztarnak Astean behin, 
Bitan edo hirutan 
merkataritza-gune handietan 

Edukiontzi berdea herri-
-bidean 

F.C.C Medio 
Ambiente 

%1 astean behin 
%49 hamabostean behin 
%50 hilero 

 
Beira 

Establezimenduak Aztarnak Astean bitan 

Ontziak  F.C.C Medio 
Ambiente 

%60 astean behin  %40 
astean bitan 

Pilak Edukiontzi txiki horia Gureak Hilean behin 
Ehunak Edukiontzi zuria Cáritas Hilean behin edo bitan 
Iturria: berariaz egina 

 

Azkenik, hurrengo taulak hondakin birziklatuak eta birziklatzez arduratzen den 

enpresaren izena aipatzen dira: beira eta pilak Vidrala eta Recypilas enpresek 

birziklatzen dituzte, hurrenez hurren.  

 

Hondakina Enpresa arduraduna 
Beira Vidrala 
Pilak Recypilas 
Landare-olioak Ecogras 

 

9.3.4. Bildu eta tratatzekok tasak eta kostuak 

 

Zaborra bildu eta deuseztatzeko zerbitzuak honakoa kostua du: 

 

1. Etxebizitzako urtean: 34,40 euro 

 

2. Hurrengoetara bideratutako establezimenduko: okindegia, gozotegia, arrautza-

-denda, farmazia, optika, kioskoa, ile-apaindegia, estudioak, bulegoak, bitxi-denda, 

erloju-denda, liburutegia eta gainerako merkataritza-establezimenduak edo 

zerbitzu-establezimenduak bestelako tarifan sartuta ez badaude: 64,70 euro 

urtean. 

 

3. Hurrengoetara bideratutako establezimenduko: olgetarako, kiroletarako edo 

kulturarako sozietateak, txikizkako ardo-biltegiak, patata-biltegiak edo biltegi 

kolonialak, estankoak, harategiak eta urdaitegiak, zapata-dendak eta lurrin-dendak, 
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herri-garajeak, etxetresna elektrikoen dendak, altzari-dendak, jostailu-denda, 

burdindegia: 104,15 euro urtean. 

 

4. Hurrengoetara bideratutako establezimenduko: hotelak, ostatuak, jatetxeak, 

kafetegiak, dantza-aretoak, autozerbitzuak, kontsumo-kooperatibak eta 

ekonomatoak, handizkako fruta- eta ardo-biltegiak, fruta- eta janari-dendak, 

tabernak, industri establezimenduak: 187,90 euro urtean. 

 

9.3.5.  Kontrolik gabeko isurketa-puntuak identifik atzea 

 

“Lurzorua Polui dezaketen Jardueren Kokaguneari buruzko Inbentarioa” IHOBE eta 

Errenteriako Udalaren arteko lankidetzaren esparruan egin zen eta zabortegien 

inbentarioa du. Udalerrian 15 zabortegi daude industri hondakinekin, hiri-hondakinekin, 

lurrekin eta eraikuntza-hondakinekin. 

 

Hurrengo taulan jatorri ezezaguna duten zabortegiak laburtzen dira: 

 

Zabortegia Berreskuratze
-maila 

Egoera 
operatiboa 

Azalera (m 2) Isurketa-mota 

Aranguren Berreskuratu 
gabe 

Aktiboa 6.580 Geldoak eta hiri-hondakin solidoak 

Egiluze Berreskuratu 
gabe 

Ezezaguna 25.625 Hiri-hondakin solidoak eta geldoak 

Otzazulueta Berreskuratu 
gabe 

Aktiboa 3.413 Geldoak 

Oleta Berreskuratu 
gabe 

Aktiboa 61.564 Geldoak 

Masti Berreskuratu 
gabe 

Aktiboa 2.332 Hiri-hondakin solidoak 

Zamalbide Berreskuratu 
gabe 

Ezezaguna 3.621 Hiri-hondakinak eta geldoak 

Belén-Onex Berreskuratu 
gabe 

Ezezaguna 5.530 Etxeko zaborrak eta geldoak 

 

Arestian azaldutako zabortegi guztiak landa-lurzoru ez-urbanizagarriaren gainean 

garatzen dira eta kasu gehienetan lurzoruaren erabilera inguruetan basoa da. 

Kokagune inbentariatu horiez gain, kontrolik gabeko bestelako isurketa-puntuak daude. 

 

Arestian azaldutako zabortegien inbentarioez gain, ikerketak bestelako kokagune-
-moten inbentarioak ditu. Hasieran behintzat, horiei arreta handiagoa eskaini behar 
zaie. Aktibitaterik gabeko hiru partzela dira edo aurri egoeran daude eta lehen industri 
jarduerak izan zituzten. Gainera, etxeen azpiko kokaguneak ere badaude.
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9.4.  Atmósfera eta akustika  

 

9.4.1.  Atmosfera  

 

9.4.1.1. Datu-hartzaile atmosferikoen zerrenda 

 

Eusko Jaurlaritzak Airearen Kalitatea Kontrolatzeko Sarea du Autonomia Erkidego 

guztian zehar banatuta. Poluitzaile atmosferiko nagusien neurketak egiten ditu. 

Errenterian airearen kalitatea neurtzeko kontrol-estazioa Lekuonaren okindegian, 

Olibet auzoan, kokatuta dago. 

 

Gainera, Errenteriak inmisio-mailak kontrolatzeko bigarren estazioa du Kaputxinoseko 

auzoko Cristobal Gamon ikastetxean. Ekipoa Foru Aldundiarena da eta kudeatzeaz eta 

mantentze-lanak egiteaz Nekazaritza eta Ingurumen Saila arduratzen da. Cristobal 

Gamon ikastetxeko atezainak partikulak hartzeko erabiltzen diren filtroak aldatzen ditu. 

 

Azkenik, 2005eko martxoaren 18an lankidetza-hitzarmena izenpetu zen EHUrekin 

“saihesbidea eraiki ostean, Errenteriako hirigunean airearen kalitateari buruzko 

eboluzioa ikertzeko” Urtebeteko indarraldia izango du eta hurrengo ekintzak azpimarra 

daitezke: 

 
a. - Errenterian EAEko Aire Kalitatearen Zaintza Sareak eskuratzen duen 

informazioarekiko informazio osagarria lortzea. 

 

b.- Igorpen-iturri jakinen (ibilgailuak) eta giroko airean poluitzaile 

kontzentrazioaren arteko erlazioa ikertzea eta igorpen-fokua murriztuz gero, 

airearen kalitatean duen eragina ebaluatzea. 

c. - Errenteriako hirigunean aireren kalitatea ezagutzea, udalerrian Tokiko 

Agenda 21en Ekintza Plana egiteko. 

d. - Partikula esekietan dauden osagai organikoen ikerketa zehatza egitea. 

Hiritarrengan duten eraginarengatik, atal honetan konposatu hidrokarburo 

aromatiko polizikliko aipagarrienak hautemango dira, bai kualitatiboki, bai 

kuantitatiboki. 

e.- Laginketa-hilabeteetan konposatu lurrunkorren aldaketa aztertzea, ikerketa-

-eremuan aldaketa garrantzitsuak izan ostean, Errenterian airearen kalitatea 

ezagutzeko. 
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f.- Proiektu honetan lortutako emaitzen eta 1996-1999 bitartekoan lortutako 

emaitzen konparaziozko ikerketa egitea. Ildo horri jarraiki, saihesbidearen 

eraikuntzak izandako eragina ebaluatzea. 

 
9.4.1.2. Hartzaileetako igorpen-datuak 

 

Airearen kalitatearen indizea ebaluatzeko, indizearen balioaren arabera airearen 

kalitatea definitzeko lau tarte erabiltzen dira. Tarte horietan balioa 0 da, poluitzailerik ez 

dagoenean eta 100 poluitzailearen kontzentrazioa eta balio muga bat datozenean. Ildo 

horri jarraiki, airearen kalitateari dagozkion tarteak eta poluitzaile bakoitzaren 

kontzentrazioa erlazionatu egin behar dira, atmosfera-poluitzaile bakoitzaren arabera, 

airearen kalitateari buruzko indizea ondorioztatu ahal izateko. Tarteen eta poluitzaileen 

kontzentrazioaren artean harremana 2004. urtean honakoa zen: 

 

Poluitzailea ICA 
tartea 

SO2 µg/m3 NO2 µg/m3 PM10 µg/m3 O3 µg/m3 CO µg/m3 

0 – 50  Ona 0 – 63 0 – 130 0 – 28 0 – 60 0 – 6000 

51 – 100 
Onargarria 

63 – 125 130 – 260 28 – 55 60 – 120 6000 – 12000 

101 – 150 Txarra 125 – 187 260 – 390 55 – 83 120 – 180 12000 – 18000 

>150       Oso 
txarra 

>187 >390 >83 >180 >18000 

Iturria: berariaz egina 1073/2002 Errege Dekretuak, urriaren 18koak, xedatutakotik eta Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak eskuratutako datuetatik abiatuta. 
 

 

Atmosfera-poluitzaile nagusien igorpen-datuak egun horretan egindako neurketen 

eguneroko emaitza modura daude eskura. Poluitzaile bakoitzarentzat hilabetean batez 

bestekoak egitea zaila denez, Eusko Jaurlaritzaren argitalpenetara jo behar da. Ildo 

horri jarraiki, azken datu estatistiko eskuragarriak “1995-2000 denboraldian Euskal 

Autonomia Erkidegoan Airearen Kalitatea” izeneko argitalpenean daude. Azken datuak 

2000. urtekoak dira. 

 

Azken urteetan kutsatzaile maila jaitsi dela hauteman da, ozonoa eta suspentsioan 

dauden partikulak izan ezik, hauek 2.001 urtea geroztik pixkanaka handitzen doaz. 

 

Hala ere, 2005eko martxoaren 1ean Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak 

bidalita Errenteriako Udalean txosten bat jaso da eta honela dio: Errenterian 2003. 

urtean eta 2004. urtean atmosferan partikula finen balioek komunitateko legeriak 

ezartzen dituen mugak gainditu dituztela. Indarrean dagoen legeriarekin bat, mugak 
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gainditu direla egiaztatu ostean, airearen kalitatea berreskuratzeko bitartekoak jarri 

behar dira eta, horretarako, ekintza-planak egin behar dira. Planak gauzatzeko lan-

-taldea jarri da abian Ingurumen Sailburutzako, CSICko (Zientzi Ikerketetarako Goi 

Mailako Zentroa) eta udaleko langileekin. 

 

Eusko Jaurlaritzak eskuratutako informazioa aztertuz gero, lehenik eta behin, 

1073/2002 EDk xedatzen dituen gehieneko mugak zenbat aldiz gainditu diren aipatzen 

du; bigarren taulan, berriz, urteko batez besteko muga zenbat aldiz gainditu den 

adierazten da. Horretarako errege dekretu berari erreparatu zaio. 

 

PM 10 :    

 

Taula. Egunero zenbat aldiz gainditu den (n>35 egun) 

 2002 2003 2004 

Errenteria  PM10 funtzionamenduan 73 

Iturria: 1073/2002 ED. Egoera-txostena 2004ko abenduaren 31n 

 

Taula. Batez bestekoa urtean: urtean mugak gainditzea 

 2002 2003 2004 

Errenteria  PM10 funtzionamenduan 42 

Iturria: 1073/2002 ED. Egoera-txostena 2004ko abenduaren 31n 

 

Txostenaren arabera, SO2, NO2/NOX eta CO konposatuen balioek ez dituzte legezko 

mugak gainditu eta, beraz, ez da ekintza-planik behar. 

 

Pbri dagokionez, Errenterian ez dago daturik; bentzenoari erreparatuz, orain arte 

datuak aztertu ostean, muga gainditzen duten batez besteko balioak urtean ez dira 

gainditu. Hala ere, oraingo ekipoekin lortutako datuak ez dira oso fidagarriak. 

 

9.4.1.3. Poluzio-iturriak 

 

Atmosfera poluitzen duten arrazoiak aurkitu nahi izanez gero, oinarrian bitara jo behar 

dugu: garatutako jarduera ekonomikoen igorpenak eta ibilgailuen zirkulazioa. 

 

Industriaren sektorea poluitzaileen igorpen-iturri nagusia da OARSOALDEAN, oso 

garatua baitago. Euskal Autonomia Erkidegoan historikoki industriak ekonomian 

garrantzi handia izan du; are gehiago, azken hamarkadetan euskal ekonomiaren 

sustatzaile nagusia izan da. 
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Horregatik, gaur egun industriak garrantzia galdu eta sektorearen zerbitzua indartu 

arren, oraindik atmosferan sortutako inpaktua ezin daiteke ikus. Atmosfera poluitzen 

duten igorpenak (industrialak eta ibilgailuen zirkulazioa) murriztu egin dira eta, beraz, 

azken urte hauetan airean kalitatea hobetu da; hala ere, oraindik atmosferara igorpen 

poluitzaileak egiten dituzten enpresak badaude. Dena dela, horiek kontrolatuta daude. 

 

Errenterian bi enpresa dira beren jarduerarengatik 167/2002 Legeak, uztailaren 

1ekoak, Poluzioaren Prebentzio eta Kontrol Integratuei buruzkoak, (IPPC) 1. 

eranskinean sartu dituenak. Lege horrek arautzen dituenez, enpresa horiek egiten 

dituzten igorpenak EPER Euskadik (Poluitzen duten Igorpenen eta Iturrien Euskal 

Erregistroa) kontrolatzen ditu. Izan ere, organismo horrek EAEn igorpenei buruzko 

analisiak egiten ditu. 

Enpresak honako hauek dira: 

 

a) San Markoseko Mankomunitatea  

 

Erakundea: SAN MARKOSEKO UDAL-MANKOMUNITATEA, C.L. 

Helbidea: BASOZABAL, 55  

Posta-kodea: 20014 DONOSTIA 

CNAE: 90002 

Jarduera: HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK TRATATZEA 

Organismoa: EUSKO JAURLARITZA 

Instalazioak: 1 

Orduak urtean: 2.328 

Langileak: 8 

 

IPPC jarduera-mota nagusia Jarduera I. 

eranskinean 

NOSE-P kodea 

Arriskutsuak ez diren hondakinak deuseztatzea (edukiera > 

50 T/egun) 

5.3 109.06 

 

IGORPENAK Metodoa Kantitatea 

(kg/urte) 

Atalaseko muga-

-balioa 

(kg/urte) 

Metanoa Neurtua 2.241.322,65 100.000 

Nitrogeno oxidoa Neurtua 11.744,006 100.000 
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b) Papresa  

 

Erakundea: PAPRESA, S.A. 

Helbidea: MARTIRES DE LA LIBERTAD, 6  

Posta-kodea: 20100 ERRENTERIA 

CNAE: 21120 

Jarduera: PRENTSA-PAPERA FABRIKATZEA 

Organismoa: EUSKO JAURLARITZA 

Instalazioak: 2 

Orduak urtean: 8.688 

Langileak: 287 

 

IPPC jarduera-mota nagusia Jarduera I. 
eranskinean NOSE-P kodea 

Papera eta kartoia fabrikatzea (eduk. >20 
T/egun) 

6.1.b 105.07 

 
 
Bestelako IPPC jarduerak Jarduera I. 

eranskinean 
NOSE-P kodea 

Errekuntza-instalazioak 
 > 50 MW 

1.1. 101.02 

 
 
 
 
 

IGORPENAK Metodoa 
Kopurua 
(kg/urte) 

Atalaseko muga-
-balioa 

(kg/urte) 
Karbono dioxidoa Kalkulatua 31.277.866 100.000.000 
Metanoa Kalkulatua 3.481,32 100.000 
Karbono monoxidoa Kalkulatua 70.772,53 500.000 
NMVOC (Konposatu organiko lurrunkor ez-metalikoak) Kalkulatua 14.038,4 100.000 
Sufre oxidoak Kalkulatua 1.168,51 150.000 
Nitrogeno oxidoak Kalkulatua 93.163,34 100.000 
PM10 (Partikula esekiak arnas daitezkeen zatietan) Kalkulatua 4.044,86 50.000 

 

9.4.1.4. Atmosferaren kalitatearen balioztapen kualitatiboa udalerrian 

 

Udalerrian atmosferaren kalitatea hobea izan arren, oraindik hobe daiteke Errenterian 

ingurumen garbia lortu ahal izateko. 

Errenteriako jendearen iritziz, atmosferaren poluzioa ingurumen-arazo nagusia da 

udalerrian. 
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9.4.2. Zarata 

 

9.4.2.1. Poluzio akustikoaren iturriak 

 

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak zaraten mapa egin du 

eta horren bidez Autonomia Erkidegoko udalerrien kalitate akustikoa zehazten da. 

Emaitzen arabera, zarata-fokuek eratutako ingurumenaren zarata-inpaktua arintzeko 

ekintza-aukerak eta beharrak aztertzen dira. 

 

A-8 Autopista (Kantabria-Behobia) eta N-1 Nazionala (Etxegarate-Behobia) direla-eta, 

Errenteriak Errepideen Inpaktu Akustikoa pairatzen du. Bi errepide horiek 70 dB-tik 

gorako garraio-sarearen barruan daude. Errepidearen ertzetan zarataren kontrako 

pantailak jartzeko bideragarritasun teknikoa eta praktikoa ebaluatu dira eta zarataren 

inpaktua murrizteko tresna modura aipatu pantailak jartzea bideragarritzat jo da. Hala 

ere, saihesbide berria ireki zenetik, hirigunean zarataren presioa nabarmenki murriztu 

da. Nafarroako Etorbidea errepide nazionala izatetik udalaren barruko bide izatera 

pasa da. Errenteriako pertsonen bizi-kalitateari erreparatzen badiogu, hobekuntza oso 

adierazgarria da. 

 

Industri kokaguneen kasuan, Errenteriak ere Inpaktu Akustikoa du. Kasu honetan, 

inpaktua murrizteko ekintza-hautabideak aztertu dira ere. Ildo horri jarraiki, inpaktuz 

identifikatutako eremu bakoitzean 5 ekintza-mota sailkatu dira. 

 

2005eko apirilean Errenteriako Udalak udalerrian giroko zarata karakterizatzeko 

ikerketa idaztea esleitu du. Ikerketak zarata-igorpenen sektoreak aztertzen beharko 

ditu. Helburuak honako hauek dira: 

 
- Zonifikazio akustikoa: hiria eremuka sailkatzea zarata-tipologiaren arabera 

eta eremu bakoitzean giroko zarataren foku nagusiak identifikatzea. 

- Udalerria zeharkatzen duten errepideetan (A-8 autopista, N-1 errepidea, 

hiriaren barruko kaleak eta bideak) eta trenbideetan (Euskotren eta RENFE) 

soinu-igorpenak zehaztu eta karakterizatzea. Gauza bera egitea industri 

poligonoetako industriekin (Txirrita-Maleo, Egiburuberri, Masti-Loidi, 

Aranguren, Papresa,...) eta Errenterian kokatuta dauden gainerako jarduera 

ekonomikoekin. 

- Aztertutako eremuetan jarduera-planei buruzko jarraibide orokorrak ematea. 
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- Epe motzean eta laburrean landu behar diren fase osagarriak gauzatzeari 

buruz zehaztapenak ematea. 

- Errenteriako Etxebizitzetako Biztanleek Giroko Zaratarekiko Erantzunari 

buruzko Ikerketa Psikosoziala. Hala, Udalak hiritarrengan poluzio akustikoak 

duen inpaktua eta gizarte-kostua ezagutu ahal izango ditu. 

 

Alde zaharrean garbiketa makinak goizeko 6etan  sortzen dituen eragozpenak eta 

baita ere, goizaldeko ordu txikietan beira eta gainontzeko hondakinak jasotzen dituzten 

kamioiak azpimarratu. 

 

 

9.4.1.2. Kontrolatzeko eta zaintzeko metodoak eta sistemak 

 

Udalerriak Zaratei eta Bibrazioei buruzko Udal Ordenantza du. Udalbatzarrak 1987ko 

otsailaren 25ean egindako saioan onartu zuen. Zaratak eta bibrazioak sortzen dituen 

kalteen aurrean ingurumena babesteko udal-ekintzak arautzen ditu. Horretarako, 

kanpoko nahiz barruko giroetan zaraten maila zehazten du ordu-tarte eta hirigune-

-motaren arabera. 

 

a) Kanpoan soinu-mailak 

:Aro baikotzeko zarata mailak ez ditu ondorengo baloreak gaindituko dBAtan: 

 

 T EGUNEZ GAUEZ 
Landa-eremua, eskola-eremua, atsedenerako gizarte-eremuak eta 
herri-parkeak 

50 55 45 

Osasun-eremua 45 50 45 
Etxebizitzetako eta merkataritzako hirigunea 55 60 50 
Etxebizitzetarako, merkataritzarako eta industriarako hirigunea 60 65 55 
Industri eta merkataritza-gunea 70 75 65 
 

 

Ibilgailuen zirkulazioak herri bideetan eta trenbideak sortutakoak salbuetsiak daude. 

 

b) Barruan soinu-mailak 

 

Hondoko zarata kenduta, edozein ukondotan sortutako soinu-mailak ez ditu hurrengo 

balioak gaindituko dB(A)-n hurrengo tarteen arabera: 

 

 T EGUNEZ GAUEZ 
Etxebizitzak eta ikastetxe 

publikoak 
35 40 30 
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 T EGUNEZ GAUEZ 
Osasun-establezimendu 

publikoak eta 
atsedenerako 

establezimenduak 

32 35 29 

Liburutegiak eta kultur 
areto publikoak 

35 35 35 

 

 

Legegintza-neurriez gain, Udalak udalerriko zarata-iturriak monitorizatzeko proiektua 

gauzatu du. Proiektua 2002-2005 bitartean garatu da eta honakoan datza: 

 

- 4 neurketa-puntu ezartzean: bi zirkulaziorako eta bi Papresan. 

 

- Datuak aditzera emateko Web orria egitea: www.errenteria.org edo 

www.elruido.com bidez. 

 

Proiektuak honako ondorio nagusia atera zuen: Papresaren inguruan zarata 

nabarmenki murriztu dela, hau da, egun-gau maila baliokideen balioak 5 dB-ra arteko 

balioetan murriztu dira. Beraz, une honetan hirirako gomendatzen diren balio ezin 

hobeetatik hurbil daude. 
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10. JARDUERA EKONOMIKOEN INGURUMEN-ERAGINA 

 

Atal honetan giza jarduerek ingurune fisikoan eta natur ingurunean eragindako 

inpaktuak deskribatzen dira. Horiengatik egun eszenatoki hau dugu. 

 

10.1. Basogintza 

 

10.1.1. Baso-lurzoruaren azalera 

 

Errenterian lurzoruen erabilerak honako moduan banatzen dira (Ha): 

 

 Ez-emank
orra 

Belardiak Larreak Sastraka Baso 
sendoa 

Baso 
arina 

Laborantza 
intentsiboak 

Guztira 

EAE 45.259 111.078 25.378 53.971 359.547 30.458 97.790 723.481 
GIPUZKOA 12.054 45.683 6.994 13.933 110.973 7.282 1.114 198.033 
OARSOALDEA 1.019 2.605 230 1.679 4.958 498 53 11.042 
ERRENTERIA 310 626 6 192 1.918 148 9 3.209 
Iturria: Eustat. Lurzoruaren erabileren banaketa 1996 

 

Taulan aipatutako datuetatik abiatuta, hurrengo grafikoan lurralde-eremu bakoitzean 

baso-lurzoruaren ehunekoa adierazten da: 

Iturria: berariaz egina 

 

Grafikoan ikus daitekeen bezala, Errenterian lurraldeko gainerako eremuekin erkatuz, 

baso asko dago: %64,38. Diferentzia nabarmenagoa da ehuneko hori 

eskualdekoarekin (%49,41) erkatuz gero, grafikoan adierazten diren lurralde-

-eremuetatik eskualdean ehunekoa txikiena baita. 
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10.1.2 Urteko aprobetxamenduak 

 

Hurrengo taulan 1995. urtetik 2003. urtera bitartean Errenterian berriz landatutako 

hektareak ageri dira: 

 

 HERRI-MENDIAK MENDI PRIBATUAK 
 Koniferoak Hostozabalak Guztira Koniferoak Hostozabalak Guztira 
1995 - - - 3,81 - 3,81 
1996 36,06 33,33 69,39 9,24 1,83 11,07 
1997 19,95 12,51 32,46 11,48 0,44 11,92 
1998 42 22,85 64,85 5,57 5,56 11,13 
1999 17,56 14,14 31,7 12,69 - 12,69 
2000 7,5 5,5 13 2,59 1,35 3,94 
2001 - - - 1.99 - 1,99 
2002 - 11,94 11,94 6,47 - 6,47 
2003 - -  4,30  4.3 
Guztira 123,07 100,27 223,34 58,14 9,18 67,32 
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Landa Ingurunea Garatzeko Saila. 

 

Zuhaitzak mozteari dagokionez, 1994az gero urtero honako egur-kopurua moztu da: 

 

 HERRI-MENDIAK MENDI PRIBATUAK 
 Koniferoak Hostozabalak Guztira Koniferoak Hostozabalak Guztira 
1994 - -  20,39 5,49 25,88 
1995 - -  20,48 - 20,48 
1996 20 - 20 58,22 28,58 86,8 
1997 38,13 - 38,13 41,84 24,07 65,91 
1998 - -  11,38 11,43 22,81 
1999 17,44 3,32 20,76 16,85 6,17 21,85 
2000 - -  5,95 22,62 28,57 
2001 - -  19,94 4,7 24,64 
2002 - -  5,12 0,56 5,68 
2003 - -  3,51 0,57 4,08 
2004 - -  2,73 4,56 7,29 
Guztira 75,57 3,32 78,89 206,41 108,75 315,16 
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Landa Ingurunea Garatzeko Saila. 

 

Eskualdeko bestelako udalerriekin erkatuz, Errenterian basogintza oso jarduera 

hedatua da, bai koniferoen artean, bai hostozabalen artean. Hala ere, geroz eta 

zuhaitz gehiago mozten dira. Ildo horri jarraiki, 1994. urtetik 2004. urtera bitartean 

394,05 Ha moztu dira landatzera bideratu diren 290,66 Ha-ren aldean. 

 

Bestalde, jabariaren arabera (publikoa edo pribatua), basoari oso erabilera desberdina 

ematen zaio. Urbaniza ezin daitekeen lurzoruan basoaren jabe nagusia Udala da. Ildo 

horri jarraiki, berriz landatutako basoaren %77 mendi publikoa da. Mendi pribatuen 

kasuan, jarduera hori %23ra murrizten da. Añarbeko mendi komunala Aiako Harria 

natur parkearen barruan dagoenez, EKBPk (2002) arautzen du. Bertan xedatutakoaren 

arabera, herri-lurzorua baso-espezie autoktonoekin berriz landatu behar da. 
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Zuhaitzak mozteko orduan, berriz, ehunekoak alderantzikatu egiten dira: %80 baso 

pribatuetan mozten dira; jabari publikoko %20ren aldean. Gainera, koniferoen masa 

zabalak daude jada mozteko txanda gainditua dutela. Horiek jabari publikoko 

mendietan daude eta urtero derrigorrez hektarea ugari aprobetxatzen dira. 

 

10.1.3 Hektarea ziurtatuak 

 

Etorkizunean lehiakorra izateko, baso-industriek lehengaien eskaintza segurua eta 

lehiakorra bermatu beharko dute eta ahaleginak egin beharko dituzte espezializazio-

-maila, kalitatea eta berriztapena mantentzeko. Horretarako, ikerketa eta garapena 

sustatu behar dituzte. Baso ziurtatua prozedura bat da. Aipatu prozeduran hirugarren 

independenteak basoek kudeaketa iraunkorra dutela egiaztatzen du. Sistema horien 

bidez, batetik, basoetako kudeaketa iraunkorraren ingurumen-ezaugarriei buruz 

kontsumitzaileak informazio hobea izan dezake, eta bestetik, egurra lehengai 

berriztagarria den heinean eta ingurumena errespetatzen duen neurrian, enplegua 

susta dezake.  

 

Oarsoaldean ez dago hektarea ziurtaturik, ez publikoa, ezta pribatua ere. 

 

10.1.4 Ingurumen-inpaktuak, ingurumen-espedienteak 

 

Landaretzaren paisaia zehatz-mehatz aipatuz, basogintzari dagokionez, gizakiak 

zonako berezko espezieak aldatu ditu koniferoen alde, nagusiki. 

 

Testuinguru horretan, garrantziarengatik eta larritasunarengatik, lindanoa erabiliz 

egindako lainoztapenei erreparatu behar zaie. Horiek 1999an egin zituen Gipuzkoako 

Foru Aldundiak Añarbeko mendi komunalaren landaketa-pinudietan, urtegiaren ontzitik 

metro gutxi batzuetara. Azkenik, ez dago zama poluitzaile hori kuantitatiboki eta 

kualitatiboki balioztatzeko ikerketa teknikorik. 

 

Amaitzeko, zuhaitz autoktonoak kontserbatzeari dagokionez, udalerrian arazo nagusia 

dago: baso gehienetan titularrak pribatuak dira. Hori dela-eta, Udalak landare-espezie 

autoktonoak sustatzeko politikak garatzea zaila da, bere jarduera-eremua lurzoru 

publikora mugatzen baita. 
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10.2. Nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerak 

 

10.2.1 Nekazaritza-lurzoruaren azalera 

 

Hurrengo taulan Errenterian nekazaritza-lurzoruaren banaketari buruzko datuak ageri 

dira: 

 

LABORANTZA AZALERA 
(Ha) 

Sastrakak 68,3 
Zuhaitzak 264,25 
Fruta-arbolak 22,1 
Barazkiak 7,91 
Bazka-laborantzak 430,95 
Loreak eta apaingarriak 3,64 
Gizakiak kontsumitzeko 
tuberkuluak 

0,1 

Ale-lekadunak 1,89 
Ale-laboreak 0,13 
Laborerik gabe 2,57 
Guztira 801,84 

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia 

 

Errenterian nekazaritza-jarduerarik hedatuena bazka-laborantza da. Nekazaritza 

lurzoru guztiaren %53,75 betetzen du. 

 

10.2.2. Nekazaritza ekologikorako ustiategiak 

 

Oro har, eskualdean eta udalerrian nekazaritza iraunkorra egin nahi izanez gero, 

pixkana-pixkana nekazaritzaren kudeaketa intentsiboaren ondorioz sortutako 

ingurumen-inpaktuak saihestu beharko lirateke. Testuinguru horretan, nekazaritza 

ekologikoak paisaiaren eta ekologiaren aniztasuna kontserbatu, babestu eta 

berreskuratzen du eta, gainera, balio erantsia ematen dio.  

 

10.2.2.1.Abeltzaintza ekologikoa  

 

Dirudienez, ez dago abeltzaintza ekologikorik ez udalerrian, ezta eskualdean ere. 
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10.2.2.2.Ustiategiak Labelarekin 

 

Oarsoaldeak ustiategi ugari ditu Labelarekin. Honako moduan banatzen dira: 

 
ARDIAK BEHIAK OILASK

OAK 

GERNIKA
KO 

PIPERRA 

TOMATE
A 

BABARR
UNAK EZTIA EUSKAL 

BASERRIN 

Pasaia - - - - - - - - 
Lezo - 2 2 - - - - 1 
Errenteria - 4 1 1 3 1 1 3 
Oiartzun 3 2 5 - 1 1 - 3 
Iturria: Label fundazioa 

 

Taulan ikus daitekeenez, eskualdean hogeita hamalau ustiategik Labela badu hamalau 

Errenterian dago. 

 

10.2.3. Ingurumen-inpaktuak 

 

Abeltzaintza estentsiboaren kasuan, jarduera poluzio-iturri arbuiagarria da. Hala ere, 

granjen eta baserrien kasuan kontuan hartzekoa izan daiteke, abereen ustiategi 

intentsiboak badituzte. Udalerrian zenbait granja daude: Egiluze SAT granja txerriekin 

eta Hnos. León granja arrautzak ekoizteko, besteak beste. 

 

Udalerriko baserri guztiek neurri handiagoan edo txikiagoan abereak dituzte. Halaber, 

Añarbeko mendi komunalean artzaintza estentsiboa dago. Ardiak nagusi dira, baina 

behiak eta zaldiak ere badaude. Honako baserri hauek dute intentsitaterik handiena: 

Bordazar (behiak), Eguzki-Borda (ardiak) eta Añarre-Zarra (ardiak); horiek guztiak 

Oiartzun ibaiaren arroan daude. 

 

Errenteriako Udala Beterri-Bidasoa Behemendi Mendiko Nekazaritza Elkartearen 

barruan sartuta dago eta berak kudeatu du abere hilak eta bestelako mindak biltzeko 

zerbitzua. Horrekin, sektoreak sortzen zuen poluzioa arindu nahi izan da. 

 

Azken urteetan mindek sortutako poluzioarengatik espediente bakarra ireki da. Hori 

Egiluze granjari ireki zitzaion 2004ko irailaren 11n. Egiluze granjan txerriak ustiatzen 

dira eta Zamalbide auzoan kokatuta dago. Digestio anaerobioa egiteko sistema du. 

Mindak eta garbiketa-urak hartu eta efluenteak hodi biltzailean botatzen dira. 

 

Bestalde, laboreen, uzta-belardien eta larreen emankortasuna gehitzeko, ongarriak 

erabiltzen dira eta horiek asko poluitzen dute. Beraz, erabilera kontrolatu egin beharko 
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litzateke produktu horien lixibiazioa saihesteko, gainazaleko ibilguak nahiz lurpekoak 

polui baititzakete eta, ondorioz, uraren kalitateak eragina izan.  

 

10.3. Erauzketa-jarduerak 

 

Hasieratik erauzketa-jarduera garapen iraunkorrarekin ez da bateragarria, ordezkorik 

ez duten natur baliabideak erauzten baitira. Bestelako kasuetan bezala (energi 

baliabideak, etab.), arrazoizko erabilera eta ustiapena egin behar da. 

 

Planifikazio-tresna egokiak erabiliz, harrobiak mugatu egin behar dira, natur 

ingurunearen ezaugarrietara egokitzen diren lurzoruaren erabilerak eta 

lurralde-antolamendua bermatzeko, lurraldea bizitzarako eta giza jardueretarako 

euskarria baita. 

 

Aurrekoari eutsiz, erauzketa-jarduerekin batera berreskuratze-lanak egin behar dira. 

Gutxienez maila batean ingurunearen gainean sortutako inpaktuak orekatu behar dira. 

 

Askotan hiritarrek iritzi desberdinak izateagatik, bestelako jarduera liskartsuetan 

bezala, etorkizuneko kudeaketan eragina izango duten erabakiak hartzeko orduan, 

ezinbestekoa da hiritarrek parte hartzea. 

 

10.3.1.Ustiategi aktiboak. Azalera okupatua 

 

Ez dago harrobi aktiborik, ez Errenterian, ez Oarsoaldean. 

 

10.3.2. Ustiategiak berreskuratze-prozesuan  

 

Eskualdean harrobi bakarrak “Rofer-Buenaventura Barrutia eta Arkiri erreserba” izena 

du eta Aizkibel S.A. merkataritza-enpresaren jabetzakoa da. Bordazar baserriaren 

ondoan dago, hain zuzen ere, Errenteria eta Astigarragaren artean. 

 

Nahiz eta harrobia Errenterian aktiboa ez egon, gaur oraindik harriak ateratzen ari dira 

Astigarragan. 

 

Meatze Barrutiak berreskuratze-proiektua du. 

Berreskuratze-proiektuaren egoerari buruz ez dago informaziorik. 
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Arestian deskribatutakoaz gain, 2004-2005 denboraldiko udan Aitzondoko harrobia 

berreskuratzez amaitu da. Hala, baso-habitata (harizti mistoa) leheneratu da. Era 

berean, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatuta, 2003az gero Arkaitzaundiko harrobian 

betelan-prozesuan dihardute. Azkenik, 2005. urtean Aitzondo baserriaren alboan, 

Hirisa harrobia berreskuratzeko betelanaren lizentzia lortu da. Hori Lau Haizeta 

parkean dago eta bere helburua harizti mistoa berriz ezartzea da. 

 

10.4. Industri eta zerbitzu-jarduerak 

 

Jardueren ingurumen-inpaktuak diagnostiko honetan jada atalka aztertu dira 

ingurumen-bektoreei dagokien atalean, baina hala laburbil daitezke:  

- Hiri-hondakinekin asimila daitezkeen hondakinak eta hondakin arriskutsuak 

sortzea. 

- Atmosferaren poluzioa 

- Poluzio akustikoa 

- Hondakin-urak isurtzea 

- Energi kontsumoa 

- Pertsonen mugikortasunarekin eta merkantzi garraioekin zerikusia duten 

bestelako inpaktuak. 

 

10.4.1. Industri jarduera nagusiak 

 

Errenterian bi industri poligono garrantzitsu daude eta industria ugari dago, are 

gehiago, batzuk oso handiak dira. 

 

Poligono bakoitzean honako enpresak daude: 

 

a) MASTI-LOIDI POLIGONOA 

 

TITULARRA-ENPRESA EGOERA 

EMBUTIDOS URKABE-PRECOCINADOS 
BENETAN 

Artxiboan 

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. 
(garajeak) 

Txostenaren zain 

ARTIGAKO HARITZA S.L. Jardueraren zain 

PRAIXAR, PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 
Ez du fitxarik. Enpresa funtzionatzen ari den 
egiaztatzearen zain. 

CONSTRUBRIK Pabilioia eraikitzeko lizentzia aipatzen du. 



10. JARDUERA EKONOMIKOEN INGURUMEN-ERAGINA 
_____________________________________________________________________________________ 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa.   209 or. 
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina    

TITULARRA-ENPRESA EGOERA 

CARROCERÍAS SEILAN S.A. Obren azken ziurtagiriaren zain 

FUNDICIONES GASTESI S.L. Zain 

CARPINTERÍA LOREN S.L. Artxiboan 

CARPINTERÍA ARTEAGA S.L. Irekitzeko dokumentazioaren zain 

MECANOPLÁSTICA S.A. Irekitzeke 

ERRENTERIAKO UDALA (MANTENTZE-LANAK) Irekitzeko lizentziaren zain 

DISTRIBUCIONES MARTÍN S.A. Artxiboan 

EUROUTIL S.A. Artxiboan 

SUMINISTROS SANITARIOS OARSO S.A. Artxiboan 

ABB IBERCONTA S.A. Irekitzeko lizentziaren zain/obra-lizentzia eskatzea 

DARDARAK S.L. Artxiboan 

URAPRES Artxiboan 

CRISTALERÍA OARSO S.L. Artxiboan 

CARPINTERÍA SALABERRIA S.C.L. Irekitzeko lizentziaren dokumentazioaren zain 

CARROCERÍAS MASTI-LOIDI S.L. Irekitzeko txostenaren zain 

ARIGALA BERRI S.C.L. Irekitzeko dokumentazioa aurkezteke 

TALLERES CIG S.L. Irekitzeko dokumentazioaren zain 

SERVIEMBALAJE S.L. 
Jarduera salbuetsiaren lizentziaren 
dokumentazioaren zain 

CARPINTERÍA MUGAR Artxiboan 

MODELOS OIARTZUN S.L. Artxiboan 

DAMAX PULIDO DE MOLDES Joateagatik baja-eskaeraren zain 

MECANIZADOS SUSPERREGUI S.L. Artxiboan 

FERMAT S.L.L. Irekitzeke. Baliabideei buruzko txostenaren zain 

CARROCERIAS L.B. Artxiboan 

CALDERERÍA BILLAR Irekitzeko lizentziaren dokumentazioaren zain 

ANETNAK IRMA Irekitzeko lizentziaren dokumentazioaren zain 

ELZU S.A. 
Jarduera salbuetsiaren lizentzian eskatutako 
dokumentazioa aurkezteke 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS UGALDETXO Artxiboan 

TALLERES GRAF Artxiboan 

HNOS FERNANDEZ S.L. Jarduera-lizentzia lortzeko dokumentazioaren zain 

CONSTRUCCIONES GOIBURU Jarduera-proiektuaren zain 

BASMO DECORACIÓN S.L. Artxiboan 

U.T.E. Artxiboan (obra-lizentzia) 

LAVANDERÍA ALAN-ELI S.L. Jarduera-lizentzia lortzeko dokumentazioaren zain 

CONSTRUCCIONES JORGE MARTÍN NIETO S.L. Artxiboan 

ENGRANAJES EKIN S.A. Artxiboan 

BENGO ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN Artxiboan 

CENTAUR EQUIPOS DE FLEJADO S.L. Artxiboan 

TALLERES PROTEJIDOS GUREAK 
Amaituta. Barneko obra egiteko obra-lizentzia 
eskatu dute. 

BIRAKOMP Artxiboan 

FUNDACIÓN SAREA (Hainbat jarduera) Obra-lizentzia aipatzen du. 

FUNDACIÓN SAREA (TABERNA-JATETXEA-
-KATERINGA) 

Artxiboan 

JAZKI/19 S.COOP. Artxiboan 

FUNDACIÓN SAREA (BULEGOAK) Artxiboan 

FUNDACIÓN SAREA (HAZBIDE) Artxiboan 

FUNDACIÓN SAREA (SOLITEK) Txostenaren zain 

JAZKI-PREST ERRENTERIA S. COOP. Artxiboan 

OLDEBERRI S. COOP. (2) Proiektua aurkeztu dute. Txostenaren zain 

b)  TXIRRITA-MALEO POLIGONOA 
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TITULARRA-ENPRESA EGOERA 

GURKALE S.L. Artxiboan 

CONSTRUCCIONES ARAMBURU HNOS. S.A. Artxiboan 

KATEA LNTEGIAK S.L. Artxiboan salbuetsita 2002EXEN0054 

KATEA LNTEGIAK S.L. Artxiboan 

RESTAURACIÓN, ENVASADOS Y CONSERVAS Jarduera-lizentzia lortzeko dokumentazioaren zain 

INTEGR. INDUST. ELECTRÓNICA, S.L. Artxiboan 

ITXAS MARINE, S.L. Artxiboan 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD SURYA Jarduera tokiz aldatuko dutela idatziz adierazteke 

TALLERES LAUNA, S.L. Irekitzeko lizentziaren dokumentazioaren zain 

CONST. META. ZABINOX Jarduera-lizentziaren dokumentazioaren zain 

FROST-BI (Serv. Refrigeración) Artxiboan 

SAN MARCOS CRISTALERÍA Y ALUMINIO Artxiboan 

CARROCERÍAS PUERTO S.L. Artxiboan 

TREBEAK S.L. Artxiboan 

BALBINO E HIJOS S.L. Artxiboan 

GUANTENOR Artxiboan 

Garajeak Dokumentazio osagarriaren zain 

GARATU SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L. Egiaztatze-aktaren zain 

HIRUDEN S.L. (ANTES TENKOR S.L.) Artxiboan 

ESTANFLUX S.A. Artxiboan 

ELECTRÓNICA INZIARTE S.L.L. Irekitzeko lizentzia lortzeko dokumentazioaren zain 

SUINDI S.L. Irekitzek lizentzia lortzeko dokumentazioaren zain 

EUROSERVITONER S.L. Irekitzeko lizentzia lortzeko dokumentazioaren zain 

COMPOSITES JAREÑO S.L. Artxiboan 

EUSKO INTELEC 2000 S.A. Artxiboan 

OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA Obrei dagokien fitxa 

FIRE NORT C.B. Galdetu 

SUM. INDUST. ERKA S.L. Irekitzeko dokumentazioaren zain (berdeguneak 
egiteke) 

TALLERES JOLASA S.L.L.  Emandako jarduera-lizentzian eskatutako 
dokumentazioaren zain 

EUSKO INTELES 2000 S.A. Obra-txostenaren zain. Jardueraz salbuetsia 

ASMATU XXI Comunicación y Marketing S.L. Irekitzeko lizentziaren dokumentazioaren zain 

CRISTALERÍA ARTXIPI S.L. Artxiboan 

DIANA IMPRIMATEGIA S.L. Irekitzeko lizentziaren dokumentazioaren zain 

TALLERES MECÁNICOS MADI S.L. Artxiboan 

EXCERTEC S.L. Obra-lizentziaren zain 

MECANIZADOS FERVI S.L. Irekitzeko lizentziaren dokumentazioaren zain 

METALANA Rep. Y Montajes S.L. Artxiboan 

METALÚRGICAS MENDIA Y MURUA Artxiboan 

COMPOSITES JAREÑO S.L. Jarduera-lizentzia emateko Osasun Sailaren zain 

CROMADOS HERRERA S.L. Jarduera-lizentziaren zain. Arazoa isurketekin. 
Araztegia gelditzeko eskaera 

TALLERES GRAF S.A.L. Obra-txostenaren zain 

TALLERES AGO CC METÁLICAS Irekitzeko dokumentazioaren zain (berdeguneak 
egiteke) 

OXICORTE PASAJES S.L. Irekitzeko dokumentazioaren zain (berdeguneak 
egiteke) 

BAR (Rodríguez Pérez, Luis) (egiaztatu) Lizentzia prekarioan 

MOLXER S.L. Izapideak gelditzeko eskaera egitearen zain 
(berdeguneak egiteke) 

CALDERERÍA BON S.L. Irekitzeko dokumentazioaren zain (berdegunea 
egiteke) 
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TITULARRA-ENPRESA EGOERA 

ELECTROMECÁNICAS PASAIA S.L. Irekitzeko dokumentazioaren zain (berdeguneak 
egiteke) 

LEUNKI S.L. Irekitzeko dokumentazioaren zain (berdeguneak 
egiteke) 

CALPLAS S.L. Obra-txostenaren zain (berdeguneak egiteke) 

TEUREMA Técnica Europea de Maquinaria S.A.L. Obra-txostenaren zain (berdeguneak egiteke) 

ROTOK INDUSTRIA GRÁFICA S.A. Artxiboan (Berdeguneak egiteke) 

LAFFORT Y CIA S.A. Artxiboan (Berdeguneak egiteke) 

APINA S.A. Artxiboan (berdeguneak egiteke) 

BEISSIER S.A. (Lehen DYCKERHOOF) Artxiboan. Hondakinak biltegiratzeko baimena 
eskatu dute (berdeguneak egiteke) 

NORTH COMPANY S.A. Artxiboan (berdeguneak egiteke) 

Iturria: Errenteriako Udala 
 

Egoera atalean Artxibo hitza duten enpresak jada jarduera-lizentziaren jabe dira. 

 

Aipatu industri poligonoetan kokatutako enpresez gain, hirigunean ere enpresak 

badaude. Horietatik esangarriena Papresa da. Era berean, Egiburuberriko 

industrialdea eta gune txiki sakabanatuak daude. 

 

10.4.2. Jarduera lizentzien egoera eta horien baldi ntzen jarraipena  

 

Jarduera ekonomikoen ingurumen-kontrolari dagokionez, Udalak tresna nagusia du, 

hain zuzen ere, aplika daitekeen araudia betetzen duten jarduerei irekitze-lizentzia 

ematea. 

 

Aurreko atalean aipatzen diren enpresetatik, 60k jarduera-lizentzia du. Gainerako 

gehienak (48) lizentzia izapidetzeko prozesuan daude. 

 

10.4.3. Merkataritza-zerbitzuen egitura 

 

Hurrengo koadroan jarduera bakoitzean establezimendu-kopurua zehazten da: 

Establezimenduak Pasaia Lezo Oiartzun Errenteria Oarsoaldea 

Kopurua 1.321 653 1.235 2.861 6.070 

Enpleguak 1.321 653 1.235 2.861 6.070 

Industria eta energia 78 131 199 174 582 

Eraikuntza 268 165 216 772 1.421 

Merkataritza, ostalaritza eta garraioa 640 243 536 1.201 2.620 

Bankuak, aseguruak eta enpresekiko 
zerbitzuak 

159 63 177 311 710 

Bestelako zerbitzu-jarduerak 176 51 107 403 737 

Iturra: Eustat. 2003 
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Errenteria jatorriz industri herria izan arren, taulako datuen bidez honakoa ondoriozta 

daiteke: egun udalerrian jarduerarik hedatuena zerbitzuen sektorearena dela. 

 

 Iturria: berariaz egina Oarsoaldeko datuetatik abiatuta 

 

*Grafikoan adierazitako datuetan ez dira merkatari-establezimendutzat hartzen ez 

ostalaritza-establezimenduak, ezta zerbitzuekin zerikusia duten jarduera guztiak ere. 

 

Eskualdea Garatzeko Oarsoaldea Agentziaren datuen arabera, Errenteriak 570 

merkataritza-establezimendu ditu, hau da, eskualdeko merkataritza-establezimendu 

guztien %59,94. Eskualdean guztira 951 merkataritza-establezimendu daude. 

 

Eskualdean merkataritzak sortzen dituen lanpostuei erreparatzen badiegu, %80 

merkataritza-establezimenduk lanpostu bakarra sortzen du, hau da, autonomo 

berarena. Beraz, enplegu-eskaintzari dagokionez, sektore honek oso inpaktu positibo 

txikia du. Ildo horri jarraiki, merkataritza-establezimendu bakoitzak batez beste langile 

bat baino gutxiago du. 

 

Merkataritza- eta zerbitzu-jarduerek eragiten dituzten inpaktu negatiboak aztertuz gero, 

zailtasunak dituzte birziklapenerako (kartoiak…) azpiegiturak lortzeko orduan. Gainera, 

ostalaritzaren jarduerek gauetan eta asteburuetan zaratak sortzen dituzte. 

 

 

10.5. Lurzoru poluituak 
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3/1998 Legeak, otsailaren 27koak (BOPV 27.3.98), Euskal Herriko Ingurumena 

Babeste duenak, (98-3-27ko EHAA) 83. artikuluan “Lurzoru poluituei buruzko 

Politikaren Printzipioak” deskribatzen ditu. Bestalde, 84. artikuluak, “Aginpideak” 

izenekoak, Autonomia Erkidegoko Ingurumen Organoari eta Udalei dagozkienak 

bereizten ditu. Hala, Udalei artikuluan xedatutako printzipioak hirigintza-

-planeamenduetan sartzea, hirigintza-kudeaketan printzipio horiek erabiltzea eta 

hirigintzaren eremutik printzipio horiek aplikatzea dagokie. 

 

Errenteriako Udalak eta IHOBE Ingurumena Kudeatzeko Sozietate Publikoak 1997ko 

maiatzaren 5ean lankidetza-hitzarmena izenpetu zuten. Helburua udalerrian poluituak 

izan daitezkeen lurzoruen inbentarioa egitea izan zen. Horretan, besteak beste, Udalak 

honako konpromisoa hartu zuen: “Errenteriako lurzoruak polui dezaketen jardueren 

kokaguneari buruzko inbentarioa” erabiltzea eta Hirigintza Planeamenduko Arau 

Subsidiarioak Berraztertzeko prozesuan inbentarioaren emaitzak kontuan hartzea. 

Lurzoru poluituen eta hirigintza-planen liskar-mapa mugatu ostean, IHOBEren eta 

Errenteriako Udalaren artean ekintza-plan bateratua idatziko da. 

 

10.5.1.  Lurzoru poluituak izan ditzaketen kokagune en kopurua 

 

1999ko otsailaren 5ean Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta 

Ingurumeneko Sailburuak Udalari “Errenterian lurzorua polui dezaketen jarduerak izan 

dituzten kokaguneen inbentarioa” izeneko dokumentua bidali zion. Dokumentu hori atal 

honen hasieran deskribatutako lankidetza-hitzarmenaren esparruan garatutako lanaren 

emaitza izan zen. 

 

“Errenterian lurzorua polui dezaketen jarduerak izan dituzten kokaguneen inbentarioa” 

dokumentuan lurzorua polui zezaketen industri jarduerak eta isurketa-jarduerak edota 

betelanak hartu dituzten edo oraindik hartzen dituzten kokagunean deskribatu dira. 

Laburbilduz, jardueren substantzi eta material-motei edo manipulatzeko moduari 

erreparatuz, lurzoruaren kalitatea alda dezaketen jarduerak kontuan hartu dira, kalitate-

-aldaketaren ondorioz gizakiaren osasuna, ingurumena, azpiegiturak edo lursailaren 

emankortasuna arriskuan badaude. 

 

Errenterian halako ezaugarriekin laurogeita hamasei (96) jarduera daude eta guztira 

laurogeita bost (85) partzela aurkitu ahal izan dira. Jarduera horietatik batzuk oraindik 

aktiboak dira, besteek, berriz, jada ez dute aktibitaterik. Kokaguneari dagokionez, 

industri eremuetan, etxebizitzen azpietan edo zabortegietan aurkitu dira. 
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Kokagune-mota Partzela inbentariatuen 
kopurua 

Azalera (Ha) 

Etxeen azpian 53 7,19 Aktiboak 
Industri eremuan 14 27,24 
Orubeak - - 
Aurriak 3 0,28 

Aktibitaterik gabe 

Industriak  - - 
Zabortegiak 14 23,29 

Zabortegiak 1 2,70 Aldatuta 
Jarduerak - - 

GUZTIRA  85 60,70 
Iturria: Errenterian lurzorua polui dezaketen jarduerekin kokaguneen inbentarioa (1998) 
 

Taulan ikus daitekeenez, %78,82 partzela kokagune aktiboetan daude. Ondoren, 

zabortegiak daude: %16,47; jarduerarik ez duten kokaguneak, berriz, %3,53 dira eta, 

azkenik, kokagune aldatuak inbentariatutako partzelen %1,18. 

 

10.5.2. Poluituta izan daitezkeen lurzoruei buruzko  azalearen ehunekoa 

 

Errenteriak 31,9 km2 ditu. Horietatik 0,607 km2 poluituta egon daitezkeen lurzoruek 

betetzen dute, beraz, udalerriko azalera guztiaren %1,9 da. 

 

10.5.3. Leheneratzeko jarduerak 

 

Dokumentuan “Lurzoruak babesteko udalaren jarduera-aukerak” izeneko atala dago 

eta bertan 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurumena 

Babesten duena, aipatzen da. Zehatz-mehatz, 83. artikulua, “lurzoru poluituei buruzko 

politikaren printzipioak” atala, azaltzen da. 

 

Arestian aipatu den bezala, Errenteriako Udala “EAEko Udalen eta Mankomunitateen 

lurzoru poluituak berreskuratzeko programaren” barruan sartuta dago. Aipatu programa 

2000. urtetik 2002. urtera hedatu da eta, horretarako, lehen aipatu den lankidetza-

-hitzarmena izenpetu zuen. Hala eta guztiz ere, programa horren esparruan orain arte 

ez da ekintzarik egin. 

 

Bestalde, udalerrian lurzoruei poluzioa kendu eta birgaitzeko udal-ekintzak egin dira, 

besteak beste: 

 

- Aitzondoko harrobi ohitik hondakin toxikoak kentzea. 

 



10. JARDUERA EKONOMIKOEN INGURUMEN-ERAGINA 
_____________________________________________________________________________________ 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa.   215 or. 
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina    

- Biantxi Ibarrondo industri pabilioi zaharraren lurzoruari poluzioa kentzea. 

 

- Gabierrotako gasolindegi ohitik lurzoruari poluzioa kentzea. 

 

- Hemendik gutxira hasiko dira Campsako lurzoruei poluzioa kentzeko lanak. 

 

Egun Errenteriako Udala “poluituta izan daitezkeen lurzoruen ikerketa” eguneratzen ari 

da. 
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11. ARRISKUAK AZTERTU ETA KUDEATZEA 

 

11.1. Udalerrietako Larrialdi Planak  

 

11.1.1. Udalerriaren ingurumen-, ekonomi eta gizart e-arriskuak identifikatu, 

karakterizatu eta ebaluatu dituen larrialdi-plana 

 

Errenteriak Udalerriko Larrialdi Plana du. 1990ean egin zuen Eusko Jaurlaritzaren 

laguntzaz eta Autonomia Erkidegoko gainerako udalerriek beren planak egin zitzaten 

esperientzia pilotua izan zen. Larrialdi Plana aldizka eguneratu da eta arriskuak 

ebaluatzeari dagokion atala du. 

 

11.1.2. Larrialdi Planetan prebentzio-ekintzak eta erantzun zehatzak definitzea. 

Arduradunak eta jarduera-metodoak identifikatzea. 

 

Prebentziozko ekintzak, baita arduradunak eta jarduera-metodoak ere definitu egin 

dira. Hala eta guztiz ere, Udaltzaingoarekin dagoen harreman estua izan ezik, ezin 

izan dira lankidetza- eta jarduera-protokoloak ezarri Udaleko Sailekin edo Zerbitzuekin. 

 

Larrialdi Plana ia aplikatu gabe dagoela esan daiteke. 
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11.2. Udalerriko azpiegitura eta instalazioetarako Larrialdi 

Planak  

 

Udalak 30 eraikin baino gehiago ditu. Horien tamainagatik edota partaideen kopuru 

nahiz ezaugarriengatik Larrialdi Plana egina izan beharko lukete. 

ERAIKINA LARRIALDI 
PLANA EZARRITA 

Gabierrotako zaharren egoitza 
BZk egina eta 

enpresa pribatuak 
eguneratua 

BAI 

Udal-polikiroldegia BZk egina eta 2004. 
urtean eguneratua 

BAI 

CIP lehen Alabergako eskolaurrea EJko BZk egina EZ 

Udaletxea Prebentzioko 
teknikariak egina 

EZ 

Auditoriuma (Niessen) Enpresa pribatuak 
egina 

EZ 

Azoken eta erakusketen eraikina (merkatuaren 
gainean) 

Udal-teknikariak 
egina 

EZ 

Hiritarren zentroa Enpresa pribatuak 
egina 

EZ 

Fanderia futbol-zelaia BZk egina EZ 
- Kapitainaren etxea 
- Gizarte Ongizatearen Gizarte Zerbitzuak 
- Udal-haurtzaindegia (Alaberga) 
- Berauneko haurtzaindegia 
- Udal-liburutegia 
- Xenpelar kultur etxea (Madalena, 27) 
- Niessen kultur gunea 
- Musika-kontserbatorioa (Niessen) 
- Udal-euskaltegia 
- Zerbitzu medikoa 
- Eskola tailerra (Markola IP) Arte plastikoak 
- San Agustin erretiratuen elkartea 
- Laguntasuna erretiratuen elkartea 
- La Magdalena erretiratuen elkartea 
- El Parque erretiratuen elkartea 
- San José erretiratuen elkartea 
- Arramendipe erretiratuen elkartea 
- Beti Bizkor erretiratuen elkartea 
- Bienvenido erretiratuen elkartea 
- Fanderia igerilekua 
- Udal-pilotalekua (Fanderia) 
- Reina aretoa 
- Udal-azoka 
- Udal-alondegia 
- Belabaratz aterpea 
- San Markoseko gotorlekua 
- Auzokideen elkarteak 

EZ EZ 

Iturria: Errenteriako Udalekok Babes Zibila 
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Taulan ikus daitekeenez, une honetan ondoko ondorioak atera daitezke: 

- Bakarrik Udalaren 8 eraikinek dute Larrialdi Plana. 

- 8 horietatik bakarrik 2 plan ezarri dira. 

- Bi eraikin horietatik, udal-polikiroldegiari dagokionez, bai plana bai ezarpena 

eguneratzeke dago. 

 

Beraz, bakarrik Gabierrotako Zaharren Egoitzak Larrialdi Plana ezarria eta eguneratua 

duela ondoriozta daiteke. 

 

Azkenik, 2004. urtean Eusko Jaurlaritzak Babes Zibilari eta Larrialdiko Kudeaketari 

buruz Prestakuntza Plana egin zuen politikarientzat, teknikarientzat eta udal-zerbitzu 

desberdinetako arduradunentzat. Oso jende gutxik parte hartu zuen, hain zuzen ere, bi 

udal-politikarik eta Babes Zibila Saileko bi teknikarik. 
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12. KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA, HIRITARREN PART E 
HARTZEA 
 

12.1. Komunikabideak  
 

Tokiko Agenda 21 prozesua garatzeko orduan, planteatzen den erronka 
handienetarikoa gizarte-eragileen eta hiritarren konplizitatea lortzea da. Horri jada 
Ingurumen Diagnostikoa egiten hasten denean ekin behar zaio. Nolanahi ere, 
prozesuan batera jardun behar dute tokiko komunitateetako kideek. Xede horrez, 
komunikabideak eta hezkuntza- nahiz sentsibilizazio-jarduerak aztertu dira. 

 

12.1.1. Udalerrikoak 
 
Udalerriko/Eskualdeko bitartekoak: 
 

1. Tokiko kronikak : Oarsoaldeko Hitza eta DV egunkariek egunero, 

astelehenetan izan ezik, udalerriko informazioa argitaratzen dute. Gara eta 

Berria egunkariek udalerriko informazioa %20etan baino gutxiagotan 

argitaratzen dute eta Deia egunkariak noizean behin argitaratzen du gutxi 

gorabehera %70 udalerriko informazioa. 

2. Oarso Bailara (Eskualde-gehigarria - DV): apirilean, uztailean, urrian eta 
abenduan.  

3. On aldizkaria (bakarrik euskaraz) : hilabetekaria. Oarsoaldeko Hitzak 

argitaratzen du. 5.900 ale argitaratzen dira.  

4. Oarso aldizkaria : Errenteriako urtekaria. Udalak jaietan (uztailean) banatzen 

du. 

5. Oarso aldizkaria : Errenteriako udalak argitaratzen du. 3/4 ale urtean. Ez du 

data finkorik.  

6. Plazan aldizkaria : Errenteriako Udalak argitaratzen du. Hilabeteko kultur 

programazioa. 

7. Bilduma aldizkaria : Errenteriako Udalak argitaratzen du. Artxibategiaren eta 

liburutegiaren urtekaria. Abendua.  

8. Lupa aldizkaria:  hilabeteko eskualdeko aldizkaria. Tirada: 5.000 ale. Pribatua 

da. 
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Errenterian saltzen diren informazio orokorreko egu nkariak: 

1. El Diario Vasco 

2. Gara 

3. Deia 

4. Berria 

5. El Diario de Navarra 

6. El Mundo 

7. El País 

Kirol-eremuko bestelakoak: 

1. As 

2. Marca 

3. El Mundo Deportivo 

 

12.1.2. Eskualdekoak  
 

Eskualdeko komunikabideak honako hauek dira: batetik, Hitza egunkaria eta, bestetik, 

ON hilabetekaria. Hitza egunkariari dagokionez, 5.900 ale argitaratzen dira egunero; 

ON aldizkariarenak, berriz, 2.200 ale. 

 

12.2. Komunikazioa Udaletik  
 

12.2.1. Komunikazio-bitartekoak 
 

Errenteriako Udalak ohiz honako komunikazio-bitartekoak erabiltzen ditu: 

- Komunikabide desberdinetara bidalitako jakinarazpenak 

- Prentsa-oharrak 

- Prentsaurrekoak 

- Elkarrizketak telebistan eta hainbat irratitan (Urdin Irratia, Donosti Irratia, Herri 

Irratia, Cadena SER). 

 

12.2.2. Batzorde ireki eta itxien zerrenda eta desk ribapen laburra. 
 

Normalean, Errenteriako Udaleko informazio-batzordeak hilean behin egiten dira eta 

bakarrik zinegotzientzat dira. Era berean, 15 egunez behin Tokiko Gobernu Batzarra 

(lehen Gobernu Batzordea) egiten dute. Bertan bakarrik alkateordeek parte hartzen 

dute. Azkenik, hilean behin Udalbatzarra egiten da. Bertan bizilagunek parte har 

dezakete ahotsez, baina botorik gabe. 
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Magdalenako jaiak eta Inauteriak antolatzeko, kultur erakundeekin eta elkarteekin 

bilerak egiten dira. 

 

Era berean, Patronatuetan (kirolak, zaharren egoitza, Errenteria Musikala, udaleko 

eskola-kontseilua) gaiekin zerikusia duten erakundeek (kirol-klubek, gizarte-

-erakundeek, ikasleen gurasoek eta abarrek) parte hartzen dute. 

 

12.2.3. Udalaren aldizkako jakinarazpenen zerrenda eta deskribapen laburra 
 

- Hainbat gairi buruz prentsa-oharrak (ingurumena, kultura, hezkuntza, hirigintza, 

hiria mantentzea, etab.) 

- Zergak, tasak eta abar biltzeari buruzko jakinarazpenak. 

- Bozeramaileen Batzarraren oharrak. 

- Batzordeetan eta Udalbatzarretan landutako gai aipagarrienak. 

 

12.2.4. Bestelako bitartekoak: auzo-bilerak. 
Auzokideen Elkarteekin bilerak etengabe egiten dira. Deialdiak Hirigintzako, 

Ingurumeneko eta Mendi eta Hiri Mantentze-lanetako Sailek egiten dituzte. Halaber, 

Hezkuntza eta Gazteria Sailak gazteen erakundeekin bilerak egiten ditu. 

Bilera-jakinarazpena atarietan informazio-oharrak jarriz egiten dira. 

 
2004ko abenduaren 15ean Hiritarrek Parte Hartzeko Eztabaida-gunea egin zen eta 

helburua udalerriko hainbat gizarte-sektorek parte hartzea izan zen. 

Saio-mota horiek oinarrian informazio kualitatiboa eskaintzen dute eta ez kuantitatiboa. 

Beraz, kontuan hartutako kategorietan hautemandako alderdi-multzo zabala identifika 

daiteke, baita elementu batzuek besteekiko duten garrantzi erlatiboa ezin daiteke 

kuantifika. Topaketa horietan partaideen ideiak eta iritziak jaso ziren. 
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12.3 Udalaz gaindiko erakundeek edo Udalak berak su statutako 
heziketa-jarduerak eta kanpainak.  

 

Udalaz gaindiko erakundeak: 

 

San Markoseko Mankomunitateak gaikako bilketa eta birziklapena indartzera 

bideratutako hainbat sentsibilizazio-kanpaina antolatu du. Ildo horri jarraiki, azken bi 

urteetan Mankomunitateak hiritarren sektore desberdinentzat zenbait kanpaina egin 

ditu. Azken bi urteetan honako hauek jarri dira abian: 

2003. urteko kanpainak:  

 

• Ontzi-ekoizle handientzako kanpaina: ontzien ekoizle handiei biltzeko zerbitzu 

berria ezartzearekin bat, 57 zentro bisitatu ziren eta guztira 51 langilek parte hartu 

zuen ontziak behar bezala bereizteko informazio-hitzaldietan. Horiek guztiek 

establezimenduetan hondakin-mota horiek sortzen dituzten tokiekin zerikusia 

zuten. 

• Hiritarrek, bai kantitateari (bilketaren kopuruak gehituz), bai kalitateari (edukiontzi 

horiaren kasuan material desegokien kopurua gutxi gorabehera %20,34 murriztuz) 

dagokionez, gaikako bilketan gehiago parte hartzeko, baita zerbitzu berriak 

aditzera emateko ere ingurumenaren sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpainak. 

• Hiritarrentzako kanpaina. “Gure zaborra... arazoa. Parte hartu irtenbidean”. Urrian 

eta azaroan garatu zen. Mankomunitatearen postontzietan 116.630 liburuxka sartu 

ziren. Horiek hondakinen sorrera murrizteko, berrerabiltzeko, gaika biltzeko eta 

birziklatzeko informazio praktikoa zuten. Era berean, kanpainaren bidez hiritarrekin 

zuzeneko kontaktua izan zen. Ildo horri jarraiki, “Reciclatren-Birziklatrena” kaleko 

ikuskizuna antolatu zen. Guztira 35 emanaldi izan ziren eta hondakinei buruzko 

joko didaktikoekin 12 saio egin ziren Mankomunitatearen lurralde-eremuan dauden 

lau merkataritza-gune handietan. 

• Eskola-kanpaina: hiri-hondakin eta asimilagarrientzat San Markoseko zabortegira 

eta ontziak sailkatzeko Urnietako plantara bisita gidatuen zerbitzua. Guztira 192 

bisita egin ziren eta 4.862 ikaslek parte hartu zuen. 
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2004. urteko kanpaina: 

Sortu zabor gutxiago!  

Sendotasun horrekin San Markoseko Mankomunitateak hiritarrak 

kontzientziatu eta sentsibilizatzeko kanpaina berriari ekin zion. Geroz eta 

hondakin gehiago sortzen ditugu eta hori errotik moztu behar da. 

Erantzukizunezko kontsumoari eta hondakinei buruzko lantegiak kanpainaren 

egitura-ardatza izan dira. Izan ere, edizio honetako berrikuntzarik 

nabarmenenak izan dira. Gainera, Mankomunitatea osatzen duten udalerri 

guztietako etxebizitzen postontzietan informazio-liburuxkak sartu ziren eta 

baliabideen sorta zabala izan zen, besteak beste, kamiseta orijinala eta 

erosketetarako poltsa tolesgarri praktikoa. Kamiseta lantegietan parte hartu 

zutenei eman zitzaien. Guztira honako baliabideak erabili ziren: 113.00 

liburuxka, 4.000 kamiseta, 4.000 poltsa tolesgarri, erantzukizunezko 

kontsumoari eta hondakinei buruzko 60 lantegi, 14 informazio-puntu kalean… 

Hori guztia beharrezkoa da hondakinak eraginkortasunez murrizteko eta, 

gainera, guztion ardura da. 

 

12.4 Tokiko elkarte-ehuna eta parte hartzeko moduak . 
 

 

Elkarteak pribilegiozko aktoreak dira. Izan ere, antolaketarengatik herri-erakundeen 

aurrean solaskideak izan daitezke eta berez izan behar dute. Eskaerak bideratu eta 

horiekin hainbat politika (herrikoak, kulturalak, sozialak, hezkuntzakoak…) koordinatu 

behar dituzte. Bakarrik elkarte-ehuna sendoa eta koordinatua bada eta lurraldean 

errotua badago, izan daiteke egiazko solaskidea. Ondoren, Errenteriako elkarte-

-mugimendua osatzen duten elkarteak aipatzen dira: 
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GAZTEENAK 
ALAIA astialdiko elkartea Ondartxo. Hiltegi ohia 943 513 502 Maribel 
ALAITASUNA aisialdiko elkartea Basanoaga kalea, 8 943 519 010 Jose Antonio 
ATLAS Parque kalea, 4 etxabea. Cristan 

eraikin etxea 
629 006 114 Asier Arriaga 

BUSKALO astialdiko elkartea Basanoaga, 8 etxabea 943 518 096 Beatriz y Amaia 
CRONOS  Villa Cristal, 4 etxabea. 

Galtzaraborda auzoa 
943 522 857 Melchor 

GORALDI BERRI kultura eta 
olgetako gazteen elkartea 

Morronguilleta, 8-10 behea 943 344 476 Oscar 

SPUTNIK TELLERI astialdiko 
elkartea 

Bittor Idiazabal kalea, 1 943 511 233 Jaime 

GAZTELAN gazte-elkartea José Mª Usandizaga, 14-2. A 943 520 860 Antonio 
Juvenil OLABERRI gazte-
-elkartea 

Nafarroako Hiribidea, 24 behea 943 511 492 Pedro 

GAZTEDI gazteen elkartea Martin Etxeberria, 15 behea 943 511 295 Kepa eta Agustín 
Ortega 

“EL ABISMO” rolaren kluba José Mª Usandizaga, atzealdea. 
Jostari gazteen lokala 

 Javi Garrido 

GAZTE HERRI Gabierrota pasabidea. Gabi 
Gazteak gazteen lokala 

659 184 883 
616 890 688 

SusanaMiner 
Idoia 

OSTIKO kultur taldea 
(Gaztetxea) 

Gaztainoko eskolaurre ohia  Maitane 

OROTARIK astialdiko elkartea Parque 24, etxabea 943 518 434 Jesus Mª Leitza 
“DIABLEIRE” rolen elkartea Gabierrota. Gabi Gazteak 

gazteen lokala 
 Alvaro Miranda 

EUREKA gazteen elkartea Pontika, 10 behea  Itziar Corera 
PLAZAN (aldizkaria) Errenteriako Kultur Gunea 943 421 814 Antton 
LANPROPELTIS Herpe 
Gipuzkoako elkartea 

Jose Mª Usandizaga, 8 atzealdea 943 352 435 Enrique Ibañez 

ZIRIKO gazteen taldea 60 posta-helbidea 
José Mª Usandizaga atzealdea 
(lehen EPA) 

609 442 152  Lorenzo 

GUPPY 2000 Galtzaraborda, 19-1. esk.   

KULTURALAK, OLGETARAKO ETA GASTRONOMIKOAK 

LAU HAIZETARA 181 posta-kutxatila (pontika 
gaibineko parbulario) 

943 340 143 Imanol Miner 

HERRIKO ETXEA kultur 
elkartea 

Morronguilleta, 8-10 etxabea. 
197 posta-kutxatila 

943 527 005 Pedro Fernandez 

FOMENTO CULTURAL elkartea Zubiaurre, 8 etxabea 943 344 603 Iñigo Arizmendi 
Errenteriako IRRATI-
-AMATEURREN elkartea 

Mandoedi, 5 etxabea 943 518 083 Aurelia Redondo 

KOLDO MITXELENA kultur 
elkartea 

Galtzaraborda ibilbidea, 43 649 519 785 Edurne Gonzalez 

KULTURA SUSPERTZEN Kultur 
Elkartea 

Gamon Zumardia, 7-3. D 943 515 108 Ainhoa Larrea 

“EREINTZA” Kirol eta Kultur 
Elkartea 

Juan de Olazabal, 23 etxabea. 
301 posta-kutxatila 

943 526 553 Pello Ibarguren 

IBAINET. Informatika eta 
Telematikako Euskal Gunea 

Oiartzun kalea, 5 behea 943 344 059 Ainara Lasa 

CONCHA ROCIERA kultur 
elkartea 

Berauneko gaina. Esnabide, z/g 943 518 604 Conchi Soto 

ASCONGI Gipuzkoako 
konposizioa sustatzeko kultur 
elkartea 

Xenpelar, 1-4. B 655 733 366 Conchi Soto 

IRAULTZA Dantza Taldea Jesus Guridi, 9 behea 943 515 127 Ainhoa Mendiburu eta 
Ramón García  

Orereta elkarte FILATELIKOA, 
NUMANISTIKOA ETA 
BITOFILIKOA 

Niessen eraikina 943 512 303 Federico 
Schneidhofer 
Etxegoien 

MONFRAGÜE Extremadurako 
kultur zentroa 

Esnabide Eskolaurrea, z/g. 
Galtzaraborda ibilbidea, z/g 

943 340 458 Vicente Pérez 



12. KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HIRITARREN PARTE HARTZEA 

Errenteriako  Iraunkortasun Diagnostikoa  225 or. 
ONDOAN S.Coop. eta HAIZEA S.L. enpresek egina.   

“AL MOHSENIN” kultur meskita 
elkartea 

Oiartzun, 11 629 476 981 Ibiki Ait Omdar Lahlen 

EUDOM. Musika 
Dokumentazioaren Euskal 
Elkartea 

Martín Etxeberria, 15 (Eresbil) 943 521 466 Pello Leiñena 

Errenteriako MUSIKA KULTUR 
ELKARTEA 

Niessen eraikina. Kultur gunea, 
2. solairua 

943 449 632 Josu Mitxelena, Aitor 
Mitxelena 

ANTIGUA ABESBATZA 
Lehiaketa Kultur Elkartea 

Gamón Zumardia, 7-3. D 943 515 108 Ainhoa Larrea  

Euskal Herriko ABESBATZEN 
ELKARTEA 

Gamón Zumardia, 7-3. D 943 344 800 José Mª Aierdi. 

ANDRA MARI ABESBATZA 
kultur elkartea 

Martín Etxeberria, 15 etxabea 943 518 366 Mikel Bagües 

ERESBIL euskal konpositoreen 
artxiboa 

Martin Etxeberria, 15 etxabea 943 521 466 Jon Bagües 

LANDARBASO ABESBATZA 
Elkartea 

54 posta-kutxatila 943 522 985 Iñaki Tolaretxipi 

“HERMANOS CAMINO” zeze-
-elkartea 

Viteri, 21-1. 943 511 794 Nicolas Reguer 

ACAROS 1 posta-kutxatila  Jaime Martín 
ORERETA ABESBATZA Martín Etxeberria, 15 etxabea 943 518 366 Mikel Bagües 
OINARRI ABESBATZA Martín Etxeberria, 15 etxabea 943 518 366 Mikel Bagües 
MIKELAZULO Kultur Elkartea Beheko Kalea, 4 behea 943 517 002 Oier Guillan 

ARTO ZELAI Talo Kofradia María de Lezo, 3 behea 943 526 060 Juantxo Arrieta 

KALIGARI Zinema Taldea Norberto Almandoz, 1- 4. E  José Manuel 
Bernardo 

EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ Oria kalea 943 529 499 Iñaki Otegui eta 
Tomás Bodada 

LA ILUSIÓN Cristóbal Gamón, 12 etxabea 943 521 210 Txomin eta Sara 
LANGAGORRI Antzerki Taldea Martín Etxeberria, 15 etxabea 943 511 295  
AITZBITARTEKO LAGUNAK Jaizkibel ibilbidea, 32-3. D. 

Lezo 
943 529 815 Francisco Javier 

Zumalabe 
GALIZIAKO ETXEA Gipuzkoan Zabaleta, 28 etxabea. Donostia 943 320 333 Manuel Fernández 
EMTE. Errenteria-Oreretako 
Musika Taldeen Elkartea 

Astigarraga kalea. Zamalbide 
auzoa 

643 340 813 Sergio Taboada 

ERRIOXAKO ETXEA –
Errioxarren zirkulua Gipuzkoan 

Salamanca pasabidea, 13-14. 
Donostia 

943 426 464 Luis Fernández 

AEK Xenpelar Biteri Kalea, 30-1. 943 340 233 Idurre, Ikerne, Jon 
AEK Ostarte Isidro Ansorena, z/g 943 340 233 Idurre, Ikerne, Jon 
ORTZADAR Euskaltegia Beheko kalea, 11 943 526 657 Josune 
ONDARRA kultur eta kirol 
elkartea 

Pablo Iglesias, 14 etxabea 943 527 090 Angel Tejeria 

LAGUNAK kultur eta kirol 
elkartea 

Olibet poligonoa, 5 etxabea 
atzealdea 

943 513 767 Argimiro García 

EUSKALDARRAK kultur eta 
kirol elkartea 

Miguel Alduncin, 1 etxabea 943 525 193  

BI ERROTA kultur elkarte 
gastronomikoa 

Paseo Gabierrota, 2 649 565 081 Angel Mª Blanco 

BERUNDARRAK kultura eta 
olgetako elkartea 

José Mª Usandizaga, 14 
atzealdea 

649 516 427 Meltxor Rodriguez 

AUZOLAN kultura eta olgetako 
elkarte gastronomikoa 

Zamalbideko pilotalekua. 
Bentak, 2. solairua 

943 580 046 Iñaki Zapirain 

GURE TOKI Elkartea Iglesia, 21 etxabea 943 511 370 Juan Azkona, José 
Luis Albeniz 

TXINTXARRI Elkartea Juan de Olazabal, z/g 943 527 057 Nati Rufo 
GAU TXORI Bizente Elizegi, 6 943 517 446  
BUKAGAITZ Gaztaino, z/g   
LANDARE Elkartea Mª de Lezo, 3 etxabea 943 526 060 José Cruz Sarasola 
AMULLETA kultur elkartea Iglesias kalea, 23 etxabea 943 516 499 Santi Sanz 
OSTARTE Isidro Ansorena, z/g 943 524 657 José Manuel 

Fernández 
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KIROL-ELKARTEAK 

TXEPETXA ehiza- eta arrantza-
-elkartea 

C/ Orereta s/n 943 522 301  

URDABURU Mendizale Elkartea Juan de Olazabal, 23 etxabea 943 527 879 Igor Lasa 
Errenteriako KLUB ATLETIKOA Avda. Navarra, 11-13 etxabea 943 525 012 Pello Rico 
Oreretako Rugby Bizi Eskola 
BELARMOTZ 

Biteri, 45-1.a 943 524 552 Txaro García 

HIBAIKA Arraun Elkartea Iztieta pasabidea, z/g (Hiltegi 
ohia) 

943 340 969 Javier Pérez 

SAN HUBERTO ehiza- eta 
arrantza-elkartea 

Peña de Aia, 2 etxabea  Candido Benito 

ARROBI BERRI kirol-taldea Jesús Gurido, 11 etxabea 943 517 591 Koldo Murua 
AUZOLAN Sokatira-taldea Avda. Navarra, 9-2. B 616 058 472 Aritz Maritxalar 
KEN SEI KAN (ken Gym 
gimnazioa) 

San Sebastián, 16 943 527 041 Joaquín de Larreta 

BERAUN BERRI kirol-taldea Aita Donosti, 4 eta 6 atzealdea 943 511 034 Iñaki Vega 
BUDOKAN eta FITNES K.T. Galtzaraborda ibilbidea, 39-41 

etxabea 
943 521 942 Cipriano Pozo 

NIESSEN saskibaloiko kirol-
-taldea 

 943 529 404 Javier Redondo 

COCINAS URARTE kirol-
-elkartea 

 943 524 731 Angel Paz 

BERAUN BERA elkartea. 
Ajedrez-saila 

Beraun, 27 etxabea  Ricardo Alias 

ALBATROS LAGUNARTE 
Aeromodelismoa 

José Mª Usandizaja, 8 
atzealdea 

943 516 554 Antonio Benjumea 

BETI ONA K.T. Erretiratu-lokalaren etxabea. 
Alaberga auzoa 

943 529 898 Francisco Javier 
Jaurrieta 

TELLERI Kirol Taldea Norberto Almandoz, 5 etxabea  Luis Mª Larrain 
UNIÓN TXIKI Kirol Taldea Norberto Almandoz, 5 etxabea 943 524 381 José Antonio 

Larrain 
TOURING Kirol Taldea Morronguilleta, 8 etxabea 943 526 779 Francisco Arrillaga 
SCDR BERAUN BERA Beraun, 27 etxabea 943 526 152 José Benito Pérez 
ALKARTASUNA kirol-elkartea Mª de Lezo, 33 943 513 490 Manuel Mª de la 

Maza 
GIZARTE-ELKARTEAK 

ASKAGINTZA (droga-
-mendekotasunak prebenitzea) 

Parque, 26 etxabea  Imelda Gutierrez 

Senidetasun Unibertsal Handia 
IRAULTZA. Elikaduren Elkartea 

Galtzaraborda ibilbidea, 13 
etxabea 

943 517 519 Mª Carmen Mendibil 

MINER Errenteriako 
minusbaliatuen elkartea 

Arriba kalea, 11 etxabea 619 084 020 Oskar Hernández 

ADELES Gipuzkoako Lupus 
Sistematikoa duten gaixoak 
laguntzeko elkartea 

San Marcos, 5-5. A 943 523 768 Mª Dolores Diaz 

ONG QUINQUEYA Oiartzun kalea, 13-5. A 943 340 865 Ramón Fieliz 
EKINTZA DASALUD Alaberga, 59-etxabea D 943 340 202  
RUMANALDE 394 posta-kutxatila 629 502 440 Mª Carmen Llorente 
EHGAM Miguel Zabaleta, 16-2. D 943 519 634 Mikel Martín 
AGAEB. Bizkarrezur bifidoaren 
kaltetuak 

Galtzaraborda ibilbidea, 47-1. B 943 525 465 Mª José Marcos 

CARITAS Goiko kalea, 4 behea 943 525 742 Amaia Urdanpilleta 
SAREA fundazioa Sarea eraikina. Masti Loidi 

poligonoa 
943 344 333 Itziar Subinas 

HIRUGARREN MUNDUKO 
GAZTEAK 

Basanoaga, 8-8. C (San Juan 
Bosco parrokia) 

943 519 010 César Blanco 

GURUTZE GORRIA San Sebastián, 3 etxabea 943 511 605 Eugenia Boubeta 
ATZEGI Pasaia 943 423 942 Kany Peñalba, 

MªCarmen Castro 
ALARGUNAK alargunen 
elkartea 

San José Obrero eliza. San 
Sebastián kalea 

943 511 492 Ramoni Aduriz 

DYA Norberto Almandoz, 5 behea 943 344 411 Martin Ansa 
ONCE Morronguilleta, 10 etxabea 943 527 540 Toñi Franco 
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ASCODEL José Mª Usandizaga, 8 
atzealdea 

943 522 934 Iosu Aldezabal  

ALKOHOLIKO ANONIMOAK  679 440 147  
EMAKUMEZKOEN ELKARTEAK 

GALTZARABORDAKO 
emakumezkoen elkartea. Gure 
Leku 

Parque, 26  Pili Bakaikoa 

PONTIKAKO emakumezkoen 
taldea 

Pontika, 10. Auzo-elkartea   

OLIBETEKO emakumezkoen 
taldea. Esnatu 

Olibet, 2 atzealdea   

BERAUNEKO emakumezkoen 
taldea 

San Marcos kalea, atzealdea   

AGUSTINETAKO 
emakumezkoen taldea. ALAI 

Hombrados Oñatibia kalea, 8  Mª Carmen 
Linazasoro 

ALABERGAKO emakumezkoen 
taldea 

Alaberga 9. Auzo-elkartea   

KAPUTXINOSEKO 
emakumezkoen taldea. Goizalde 

Galtzaraborda ibilbidea, 99   

ONDARTXOKO emakumezkoen 
taldea. Bidexka 

Amasas kalea, z/g (hiltegi ohia) 943 512 071 Ana Alvarez 

HIRIGUNEKO emakumezkoen 
taldea. Oiarso  

   

GABIERROTAKO 
emakumezkoen taldea 

   

IZTIETAKO emakumezkoen 
taldea 

   

MAIALEN. Emakumezkoa 
sustatzeko elkartea 

Morronguilleta, 8 etxabea 943 519 999 Avelina Jauregi 

AMALATZ Femisnisten Taldea  943 527 057  
ERRETIRATUEN ELKARTEAK 

ARRAMENDIPE erretiratuen 
elkartea. Pontika 

Pontika kalea 943 513 950 Jesús Carpio 

EL PARQUE erretiratuen 
elkartea 

Urdaburu kalea, 23 etxabea 943 525 713 José Luis Peres 
Soage 

LA MAGDALENA erretiratuen 
elkartea. Alaberga 

Alaberga auzoa, 23 etxabea 943 526 036 Igancio Almorza 
Gómez 

SAN JOSÉ erretiratuen elkartea. 
Kaputxinos 

Basanoaga, 4 etxabea 943 522 280 Antxón Alday 

SAN AGUSTÍN erretiratuen 
elkartea 

Elias Salaberria, 12 etxabea 943 522 904 Pepi Vicente Guerra 

BIENVENIDO erretiratuen 
elkartea 

Aita Donosti 10-12 atzealdea 943 511 597 Joaquín Velazquez 

LAGUNTASUNA erretiratuen 
elkartea. Gabierrota 

Gabierrota pasealekua, z/g 943 526 086 Pepi Asenjo 

BETI BIZKOR erretiratuen 
elkartea. Olibet 

Olibet, 1 etxabea 943 519 386 Mª Pilar Eceiza 

AUZO-ELKARTEA 

GURE LEKU Parque, 26 etxabea 943 517 232 Andone Errazkin 
Alabergako ARDITURRI Alaberga, 9 943 527 909 Iñaki Sanchez eta 

Sebas Yerobi 
AGUSTINTXO (Agustinas) Elias Salaberria, 8 etxabea 943 526 860 Justino Pérez 
YANCI Yanci, 12 etxabea 610 457 540 Clemente Basasoro 
PONTIKA Pontika 10 etxabea 626 580 254 Carlos Cuadrado 
ZUHAITZ OLIBET-CASAS 
NUEVAS 

Olibet, 2 atzealdea 943 522 322 Arantza Redondo 

OIARSO Auzo Elkartea. 
Larzabal 

Larzabal, 7 etxabea 943 341 463 Timoteo 
Zarate/Oskar Murua 

ITSASADAR Auzo Elkartea Fandería, z/g 943 523 351 José Cruz 
Legorburu 

GUREKIN Auzo Elkartea Iztieta pasalekua, 1-3. B 943 514 973 Nieves 
BERAUN Auzo Elkartea Aita Donosti, 6-8 943 511 034 Francisco Morrondo 
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KAPUTXINOS Auzo Elkartea Galtzaraborda ibilbidea, 77-79 617 206 559 Mª Teresa García 
GAZTAINOKO Auzo Elkartea Gaztaino, z/g   
FANDERIAKO Auzo Elkartea Fanderia auzoa   Juango Rodriguez 
ZAMALBIDEKO Auzo Elkartea Eleiz-azpia 943 521 616 Jon Arzallus 

GURASO-ELKARTEAK 

A.P.A ORERETA TXIKI Oarso gizarte zentroa  943 529 532  
A.P.A ONGI NAHI Pío Baroja Urdaburu kalea, 2 943 513 296  
A.P.A San José – Hijas de la 
Cruz 

Zamalbide bidea, z/g 943 510 654 Pilar 

A.P.A Esnabide – Cristóbal 
Gamón 

Esnabide kalea, z/g 943 525 036 Javier Marques 

A.P.A Xenpelar – Cristóbal 
Gamón 

Sorgintxulo kalea, 6 943 510 288 Rosa Galeano 

A.P.A Langaitz ikastola San Marcos bidea, z/g 943 526 999 Junkal Iza 
A.P.A Ciudad Laboral D. Bosco Kaputxinos auzotegia, z/g 943 510 450  
A.P.A I. Zapirain. Koldo 
Mitxelena 

Fernandez de Landa kalea, 1 943 529 207 Mertxe Gil Rodrigo 

A.P.A Colegio Sagrado Corazón 
Telleri 

Bittor Idiazabal kalea, 1 943 513 670  

A.P.A Gune Berri Colegio 
Beraun Berri 

Beraun kalea, z/g 943 520 862 Yolanda Moreno  

A.P.A Aldakonea Aldakonea, z/g 943 519 180 Elena 
A.P.A Zeruertzea Instituto Koldo 
Mitxelena 

Galtzaraborda etorbidea, 43 943 0121 107 Encarnación 
Rodriguez 

BESTELAKO ERAKUNDEAK 

ASPACE Illarra Bidea, 2-55 posta-
-kutxatila 

943 216 766 Eneko Agirre 

E.P.A. Markola ibilbidea, 24 943 526 486 Nekane 
EKIN BI, S.L Alaberga auzoa, z/g. Trakets 

eraikina 
656 702 990 Alberto 

EMTE Errenteriako Musika 
Taldeen Elkartea 

Zamalbide auzoa-Tolare Berri 943 519 714 Txetxu 

Ereintza Eskubaloi Taldea Juan de Olazabal, 23 943 526 553 Joxan 
Aurki Gurasoen Eskola Secundino Esnaola, 12 tarteko 

oina 
943 293 687 Toño Falke 

ONG Mundo Animado Iztieta pasalekua, 3-1. B 943 529 195 Patxi 
ORERETA KULTUR 
ELKARTEA 

Koldo Mitxelena plaza, 6 943 520 397 Jose Miguel 

Ostiko Kultur Taldea Gaztainoko eskolaurre ohia 943 514 143 Oscar Ortega 
RUMANALDE ONG José Mª Usandizaga, 14 

atzealdea 
943 520 088  

 
   
 

12.5. Hiritarren hautematea  
 

Tokiko Agenda 21 prozesuan ezinbestekoa da hiritarren parte hartzea. Iraunkortasuna 

guztion ardura da eta, horregatik, oso garrantzitsua da ingurumen-arazoak ebazteko 

hiritarrak inplikatzea, bai banan-banan, baita taldean ere. Parte hartzeko garrantzitsua 

da arazo interesgarriak ebazteko orduan, pertsonek “esku hartzea”. Ildo horri jarraiki, 

beren sormena, ikuspegiak eta ezagutzak prozesuaren eskura jarri behar dituzte. 

Errenteriako ordezkarien eta biztanleen artean elkarrizketa izan behar da. Izan ere, bi 

noranzkoetan informazio-trukea antolatu behar da. 
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12.5.1. Ingurumenari buruzko azalpenen, salaketen e do kexen datu ezagunak. 
 

2001. urtean Oiartzun ibaira egindako isurketengatik 6 salaketa izan ziren; 2002. 

urtean, berriz, 8. Errenterian zaratagatik 2001. urtean 12 salaketa izan ziren, 2002. 

urtean 10 eta, azkenik, 2003. urtean 11. 

 

12.5.2. Postontzi berdea: erabiltzaile-kopurua hila betean. 
 

Errenterian postontzi berdea 2004ko azaroan instalatu zen Agenda 21 prozesuarekin 

batera, beraz, erabiltzaile-kopuruaren daturik oraindik ez dago. Postontziak 

Errenteriako udaletxean eta Berauneko auzoan, San Markos eta Aita Donosti kaleen 

bidegurutzean, kokatuta daude. 
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13. UDALAREN INGURUMEN-KUDEAKETA 
 

13.1. Udalaz gaindiko erakundeekin kudeatzea eta ko ordinatzea  
 

13.1.1. Udalak eta Udalaz gaindiko Erakundeek bater a egindako proiektuen 
zerrenda 
 

Udalak honako udalaz gaindiko erakundeekin lankidetzan dihardu: San Markoseko 

Mankomunitatearekin, Behemendi Landa Garapenerako Elkartearekin eta Añarbeko 

Urekin. Proiektuak erakunde horiek garatzen dituzte, hala nola San Markoseko 

Mankomunitateak birziklapenari buruz sentsibilizatzeko kanpainak, uraren zikloa 

kudeatzea, zerbitzuak landa-eremuan… 

 

13.2. Arloen artean komunikazioa eta barne-koordina zioa.  
 

13.2.1. Udaleko zenbait arlok batera egindako proie ktuen zerrenda. 
Besteak beste, herri-bideetara sartzeko proiektua partekatzen dute Udaleko zenbait 

arlok. 

 

13.3. Udalerriko ingurumen-araudia  
 

13.3.1. Ingurumen-arauen zerrenda 
 

� Errenteriako Zarata eta Bibrazioei buruzko Ordenantza (181. GAO, 1987-09-23koa) 

� Edateko Urez Hornitzeko Udal Zerbitzuari buruzko Araudia (218. GAO, 1992-11-

-16koa) 

� Errenterian hiri-hondakin solidoak eta hondarrak biltzeari buruzko udal-ordenantza 

(112. GAO, 1997-06-16koa) 

� Zakurrak eduki eta zaintzeari buruzko udal-ordenantza (17. GAO, 1998-01-28koa) 

� Errenteriako Lau Haizetako parkearen eremuan urbaniza ezin daitekeen lurzoruari 

dagokionez planeamenduko arau subsidiarioak aldatzea. 

� Lau Haizetako Antolamenduaren Plan Berezia. 
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� Landa-ingurunean, etxearekin edo etxerik gabe, nekazaritza-ustiapenak 

elektrifikatzearren lanentzako laguntzei buruzko udal-ordenantza. 

 

13.4. Udal-aurrekontua  
 

13.4.1. Ingurumen-izaera duten kontu-sailen zerrend a 
 

Udalak 2005. urterako Aurrekontuaren Txostenean Ingurumen eta Mendietako Sailari 

honako kontu-sailak atxiki dizkio: 

 

� Listorretako olgeta-eremuan ingurumen-zaintzarako eta herri-erabilerarako 

zerbitzua kontratatzea: 12.000 euro. Nolanahi ere, Listorretan eta Barrengoloian 

udako asteburu guztietan langileak etengabe egotea ziurtatu behar da. Ildo horri 

jarraiki, erabilera publikoaren antolamenduarekin zerikusia duten neurriak betetzen 

direla bermatu behar da: zirkulazioa, aparkalekuak, sua erabiltzea… 

� Ingurumen-kanpainak: 50.000 euro. Errenterian ingurumen-iraunkortasuna 

gehitzera bideratutako ohiturei buruz gizartea sentsibilizatu eta sustatzeko hainbat 

jarduerari ekin nahi zaio Tokiko Agenda 21 prozesuaren esparruan. Bizikleta 

ibilbide laburretarako edo ertainetarako eguneroko garraio-bitarteko modura 

erabiltzeko kontzientziazio-kanpaina garatzea. Horretarako, bidegorrien udal-

-sarean tarteak abian jarriko dira. Gainera, Errenteriako mendietan dagoen ibilbide-

-sarearen liburuxka berriz argitaratuko da, Errenteriako II. landa-azoka antolatuko 

da, IHOBErekin batera Aste Berdea eta mugikortasun iraunkorraren astea egingo 

dira. 

� Jantziak: 3.000 euro basozainaren lanpostua identifikatuko duen jantzi ofiziala 

egiteko. 

� Behemendi Landa Garapenerako Elkartea: 14.800 euro. 

� Ingurumen-organismoak: 9.000 euro natur ingurunea kontserbatzearekin, landa-

-ingurunea kudeatzearekin eta auzo-elkarteekin zerikusia duten elkarteei eta 

erakundeei ingurumen-ekintzak egin eta hedatzeko dirulaguntza. 

� San Markoseko natur ingurunea berritzea: 40.000 euro, baso-lanak egiten direla 

bermatzeko. San Markoseko eta Txoritokietako mendiak Udalaren ondarearen 

barruan sartuta daude eta zaindu egin behar dira, beraz, herri-bideen udaleko 

sarean eta mendi-ibilbideen udaleko sarean sastrakak kendu egin behar dira. 
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� Olgeta-eremuak eta baso-etxolak: 6.000 euro udalerriko olgeta-eremuetan eta 

baso-etxoletan herri-erabilerako azpiegiturak hobetzeko. 

� Makineria erostea: 12.000 euro basozainen zerbitzurako gurdi-atoia erosteko. 

Halaber, funtzionarioek udaletxetik ibilbide laburrak egiteko bizikletak erosiko dira. 

� Giroaren zaratari buruzko ikerketa: 30.000 euro. 

� Errenterian airearen kalitateari buruzko ikerketa: 30.000 euro. 

� Ikerketak eta lanak: proiektuak: 43.000 euro. Dokumentu Osagarrian dauden 

zuhaitz katalogatuen egoera fitosanitarioa zehazteko ikerketa kontratatuko da. 

Halaber, Oiartzun ibaiadarren bokalean (Iztietan) saneamenduari buruzko aldez 

aurretiko egoera zehazteko eta irtenbideak emateko ikerketa kontratatuko da. Hala, 

Errenteriaren eremuan Pasaiako Badiaren saneamendu osoa amaitu nahi da. 

� San Markoseko eta Listorretako putzu beltzak egokitzea: 24.000 euro. 

� Añarbe mendia-Aiako Harria LIFE proiektua: 60.000 euro Añarbe herri-mendian 

garrantzi komunitarioko natur habitatak berreskuratzeko. 

� Perurena-Listorreta errepidea egokitzea: 700.000 euro. 

� Herri-bideen udaleko sarea hobetzea: 36.000 euro. 

� Landa-azpiegituretarako eta –garapenerako dirulaguntza: 24.000 euro. 

 

13.5. Ingurumen-konpromisoa  
 

Errenteriako Udala Tokiko Agenda 21 prozesuan murgilduta dago. Ildo horri jarraiki, 

Rio de Janeiron 1992. urtean egin zen Ingurumenari eta Garapenari buruzko Nazio 

Batuen Konferentzian hartutako nazioarteko erabakia garatzen ari da. Toki-mailan 

garapen iraunkorraren aldeko bideari ekitea du helburu. 

 

Horrez gain, Udalak obretan proiektuan ageri diren material berak erabiliko ditu. 

Gainera, ezingo dira erabili aldez aurretik erabiltzeko zuzendariaren adostasunik ez 

badute. Ildo horri jarraiki, zuzendariak errefusa ditzake, kalitatezkoak eta bermezkoak 

ez direlakoan badago. 

 

Materialak fabrikatzeko egurrak, nagusiki, baso-landaketetatik lortuko dira. Era berean, 

baso-landaketak natur baliabideak (egurra, lurzorua, bioaniztasuna, ura) berritzeko 

moduan kudeatuko dira. Laburbilduz, egurrak baso-ziurtagiriak (FSC…) dituzten baso-

-landaketetatik lortuko dira. Baso tropikaletako edo ekuatorialetako egurrak (teka, 

irokoa…) ez dira onartuko. Egurra, besteak beste, honako espezieetatik lor daiteke: 
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itsas pinua (Pinus pinaster), intsinis pinua (Pinus radiata), etab. Era berean, egurra 

osasuntsua eta erresistentea izango da eta ez du akatsen seinalerik izango. 

 

 

 

 

 

Aretxabaletan,  2006eko Otsailak 10 

 

 

 

 

 

           Jon Zubiria Bengoechea 

           Proiektu Koordinatzailea 
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DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
 
DEMOGRAFIA 
 
� Errenteriako biztanleria 2000 urtean 39.200 

zen eta  2003 urtean  38.397. Iturria: INE 
 
� 1998 urtean jaiotze tasa %7,82 zen, 2002 

urtean %2,7 handitu zelarik  Iturria: EUSTAT 
 
 
 
� 1998 urtean hilkortasun tasa %7,95 zen eta 

2.002 urtean  % 8,78, % 0,83 igoerarekin. 
Iturria: EUSTAT 

 
MIGRAZIOA 
 
� Etorkinen portzentajea biztanleriarekiko 

momentuz ez da esanguratsua  
 
 
 
 
� Eskualdean migrazio mugimendua honakoa 

zen: %0,77 etorkinak eta  %0,70 emigranteak. 
Iturria: EUSTAT  

 
� Eskualdea Garatzeko Agentziak etorkinei 

buruzko diagnostiko bat egiten dihardu. Iturria: 
Oarsoaldea S.A. 

 
 
 
 
 

 
 
 
� Azken urteetan Errenteriako eboluzio    

demografikoa negatiboa izan da.  
 
� Hazkunde begetatiboa positiboa izan da.  
 
� Azken urteetan jaiotzen kopurua handitu egin 

da  
 
� Hilkortasun tasa handitu da azken 5 urteetan.  
 
 
 
 
 
� Errenterian dagoen inmigrazioa nahiz eta ez 

izan oso nabarmena oraindik, etorkin 
kopuruaren handitzea hauteman da: 
portugesak, aljeriarrak, marokoar eta hego-
amerikarrak. 

 
� Migrazioa mugimendu negatiboa da, 

eskualdeko batezbestekoaren antzekoa. 
 
 
� 2010 urterako garapen bidean dauden 

herrialdeetako etorkinen biztanleria %15eko 
handitzea izango duela aurreikusten da.  

 
� Inmigranteekiko nolabaiteko errefusatze 

jarrerak antzematen hasi dira, oraindik maila 
baxuan izan arren. 

 

 
 
 
1. Biztanleria mantenduko duten polítika garatzea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Herrian etorkinen integrazioa sustatu 

euskararen ezagutza eta gure hezkuntza 
sistemaren ezagutaraziz. 

 
 
 
3. Definitu etorkin berriei harrera egiterakoan 

bertako biztanleriarekin nola jokatu behar den. 
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DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
 
 
BIZTANLERIA  
 
� 2003 urtean 18.854 gizon zeuden Errenterian, 

emakumeak aldiz 19.543 ziren. Iturria: INE 
 
� Sexuaren arabera adinak kontuan hartu ezkero: 
 
− 0-19 urte bitartean: %7,74% gizonak eta   

%7,30 emakumezkoak 
− 20-44 urte bitartean: %21,51%    gizonezkoak 

eta  %20,06 emakumezkoak 
− 45-64 urte bitartean %12,63 gizonezkoak eta  

%13,35 emakumezkoak 
− 65 urtetik gorakoak %7,25 gizonezkoak eta  

%10,16 emakumezkoak. 
− 65 urteko biztanleria guztira dagoen 

biztanleriaren %17,5 da. Iturria: Hiri 
ordenazioko Udal Plan Orokorra 

 
� 2001 urtean biztanleriaren dentsitatea 

1.198,2biz/km2, Gipuzkoakoa 340,1biz/m2. 
Iturria: EUSTAT 

 
 
� 2001 urtean familietan dagoen pertsona 

kopuruen batezbestekoa 2,68 da, eskualdeko 
batezbestekoa 2,75 da. Iturria: EUSTAT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
� Emakumezkoak gizonezkoak baino gehiago 

dira. 689 emakume gehiago daude gizonak 
baino. 

 
� Ez da ezberdintasun handiegirik ikusten 

adinari erreparatuz gero (%1) salbu 65 urtetik 
aurrerako pertsonetan.  

 
 
 
 
 
 
� Errenteriako biztanleria zahartzen ari da. 
 
 
 
� Errenteriako biztanleriaren dentsitatea 

eskualdekoarena baino askoz ere handiagoa 
da, Pasaia izan ezik, honen dentsitatea 
1.451,1 bizb/Km2 izanik 

 
� Familia osatzen dutenak Errenterian eta 

eskualdean ez dira 3 pertsonara iristen, 
haurrak dituzten famili nuklearrak gehien 
dagoen eredua nahiz eta izan joera guraso 
bakarreko familiak sortzea da. 

 
 
 
 

 
 
 
 
4. Sektore kaltetu guztien artean aukera 

berdintasuna sustatu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gazteria lagunduko dituen zeharkako politikak 

martxan jarri (etxebizitza, aisia...) 
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ENPLEGUA 
 
� Errenteriako langabezi datuak ondorengoak 

dira:  

 langabezia-tasa 

hiruhilab
eteka Errenteria Oars. Gipuzk. C.A.P.V 

2º - 04 7,14% 7,01% 6,05% 7,02% 

3º - 04 7,15% 6,87% 6,10% 7,17% 

4º - 04 7,16% 7,02% 6,27% 7,34% 

1º - 05 7,71% 7,43% 6,30% 7,32% 

2º - 05 7,79% 7,68% 6,93% 8,08% 

iturria: INEM 
 
� Langabetu kopuru handienak 44 urtetik 

aurrerako pertsonei, emakumeei eta 
unibertsitate-taldeari dagokie. 

 
� Oarsoaldeako Garapen Agentzia enplegurako 

planak bultzatzen ditu.  
 
� 2005eko 2.hiruhilabeteko datuen arabera: 

o Emakume gehiago kontratatu dira (%63) 
gizonezkoak baino (%27). 

o 44 urtetik aurrerako pertsonen kontratazio 
kopurua murritzagoa da gainontzeko adin 
taldeena baino (%18) 

o Lanbide heziketadun pertsonen kontratazio 
kopurua (%22,2) handiagoa unibertsitate 
tituludunak baino (%10,3) 

 
 

 
 
 
 
� Errenteriako langabezia-tasa eskualdekoa, eta 

neurri handiagoan Gipuzkoakoa, baina 
altuagoa.  

 
� Langabezia-tasa hau langabezi teknikoa dela 

esan daiteke, hala ere, jarduera sektore jakin 
batzuetan (esaterako ostalaritzan) zailtasunak 
aurkitzen dira lanpostuak betetzeko orduan. 

 
� Dauden datuak berriro ere, zein talde diren 

langabetu gehien pairatzen dutenak erakusten 
dute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Lanbide heziketa alorrean sortzen da enplegu 

gehien eta beraz, Don Bosco zentroa tokiko 
langabezia murrizteko etorkizuneko lanbide 
heziketarako erreferente bat izan beharko 
lukeela kontsideratzen da. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. Langabetuen kopurua jaitsi Gipuzkoako 

batezbestekora iritsiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Langabezi gehien daukaten sektoreen artean 

(unibertsitario, emakume…) langabezia 
gutxitzeko udal politikak hartu Oarsoaldeko 
enplegu sustapen programetan lagunduz. 

 
 
 
 
 
 
8. Etorkizuneko sektore profesionaletan Don 

Bosco zentroaren hezkuntza eskaintza 
indartu. 
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� Burututako kontratuen %97 inguru aldi 

baterakoak izan dira. 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIBITATE EKONOMIKOA  
 
� 2001 urtean biztanle bakoitzeko Barne 

Produktu Gordina 51 zen, Euskadikoa 100, 
Gipuzkoakoa  102 eta Oarsoaldeakoa 74. 
Iturria: Udalgida 

 
� 1997 urteko datuen arabera, Errenterian,  

Familietako biztanle bakoitzeko errenta 
gordina 85, izan zen EAEkoa 100 eta 
Gipuzkoakoa 102 Iturria: EUSTAT 

 
 
� Errenteriako aktibitate sektore guztien artean, 

50 langile baino gehiagoko enpresak %0,59 
errepresentatzen dute. Enpresen gehiengoak 
0 eta 2 langileen artean mugitzen dira. Iturria: 
Oarsoaldea S.A. 

 
Lehen sektorea 
 

� Errenterian koniferoen landarediak guztira 
dauden baso espezieen %53.84 dira  

 
 

 
� Errenterian ematen diren kontratazioetan 

prekarietate maila altua antzematen da, 
eskualdean eta Gipuzkoan bezala.  

 
� Prekarietatea eta soldata baxuak direla eta, 

oinarrizko errentari uko egin eta lan merkatura 
sartzeko asmorik ez duen pertsona multzo bat 
ikusten da. 

 
 
� Errenteriako Barne Produktu Gordina 

Gipuzkoako batezbestekoaren azpitik dago. 
Datu hauen arrazoiak aztertzerako garaian ez 
dago adostasunik; datua nahiko zaharkitua 
dagoela azpimarratzen da.   

 
� Errenteriak bere udalerrirako zein garapenen 

modelo nahi duen erreflexionatu eta 
erabakitzea garrantzitsua dela ikusten da, eta 
ez bakarrik garapen ekonomiko arloan baizik 
orokorrean.  

 
� 50 langile baino gutxiago duten enpresen eta 

MICROPYMESen protagonismoa nabaria da. 
 
 
 
 
 
 
� Koniferoen landaredia handiagoa da bertako 

espeziena baino.  
 
 

 
9. Enpresa munduari zuzendutako sentsibilizazio 

eta informazio kanpainen bitartez lan 
prekarietatea murriztu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Errenterian zein garapen modelo nahi duen 

erreflexionatu eta erabaki. 
 
 
 
 
11. Pyme eta Micropymei zuzendutako programak 

mantendu 
 
 
 
 
 
 
12. Tokiko baso espezieen aldeko eta silbikultura 

ez intentsibo baten aldeko sustapen politikak 
ezarri.  
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� Baso aprobetxamendu egurraren ustiapenera 

bideraturik dago gehienik.  
 
� Nekazal jardueretara zuzendutako azalera 

guztia 2.591Ha. da Errenterian. 167 
ustiapenetan banaturik dago, horietatik %58k 
ganadua duten ustiapenak dira.  Errenteriako 
Meatzaritzarako dagoen  eskubide bakarra 
Astigarragako herriko mugan dagoen Coto 
Rofer-Buenaventura ustiatzeko dagoen 
baimena da. Iturria: EUSTAT  

 
 
 
Bigarren sektorea 
 

� Herrian garrantzi handien duten industriak 
ABB Iberconta SA eta Papresa SA dira. Iturria: 
Oarsoaldea S.A. 

 
 
� Azken urteetan industri sektorearen aktibazioa 

egon da, enplegu aldetik Papresarekiko 
zegoen dependentzia pixka bat diluituz.   

 
 
 
Hirugarren sektorea 
 

� Errenteriak merkataritza aldetik indarra dauka, 
inguruko herriko herritarrak erakartzen 
dituelarik, baina herritik gertu dauden merkatal 
zentro handiekin ere lehiatu behar izaten du. 

 

 
 
 
 
� Oro har, ustiapenak ez profesionalak eta 

autokontsumora zuzenduak dira.  
 
� Ustiapen garrantzitsuak egon arren, 

nekazaritza eta abeltzaintza sektorea une 
larriak igarotzen ari da. 

 
� Industri eta etxebizitzak eraikitzeak okupatzen 

dituen azalerak lehen sektorea mantentzea 
zailtzen du. 

 
 
 
� Udal politikak industria bultzatzea du helburua 

Masti-Loidi eta Txirrita Maleo industria-guneen 
bitartez. Guzti honek industri jarduera berri 
gehiago erakarri ditu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Tokiko merkataritza eta merkatalgune handiak 

kontrajarriak daudela kontsideratzen da 
populazioaren sektore batzuen arabera. 

 
 

 
 
 
 
13. Nekazaritza eta abeltzaintzako gainbeherakoa 

gelditu, lehenengo sektoreko jarduera 
profesionala bultzatuz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Herriko merkataritzaren mantentzea eta 

sustapenaren aldeko politikak egokitu   
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� Puntu ahulak ondorengoak izan daitezke: 
−  Lehen beharrak asetzeko artikuluak 

eskaintzen dituzte establezimendu txiki 
kopurua garrantzitsua dago. 

−  Oro har, espezializazio gutxiko komertzioak 
eta profesionaltasun  hobetzeko  egon 
herrian, hobekuntza bat nabari da.  

 

 

 

� Udalerriko merkataritza zentralizatzen 
saiatuko den NIESSEN merkatal gunea eraiki 
eta ireki egin da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Aurrekoarekin lotua, azken urteetan ixten eta 

irekitzen ari diren denda kopuruen datuak 
edukitzea beharrezko izango zela 
kontsideratzen da.  

 
 
� Badirudi beharrezkoa dela merkatari txikiak 

indartzeko politikak martxan jartzea, batez ere 
auzoetan, espezializazio eta profesionaltasun 
handiago bilatuz.  

 
� Era berean, alde zaharrak indartu daitezkeen 

merkatal aukera dituela uste da. 
 
� NIESSEN proiektuak merkataritza sektorea 

berriro jardunean jarri nahi du. inguruko 
merkataritzari mesede egingo dion 
kontsumitzaileak erakarriz; hala ere, 
auzoetako merkataritzan eragin kaltegarriak 
ekarri ditzake.; zentzu honetan, mekanismo 
erakargarri moduan funtzionatzea espero da. 

 
� Nahiz eta, gainontzeko merkatarien alboan 

kokatu nahi ez zutela erabaki, NIESSENgo 
baserritarrei emandako irteera egokiena ez 
dela pentsatzen da eta horregatik hobetu 
beharra ikusten da 

 
� Era berean, baserritarrak duten balore kultural 

eta etnografikoan erreparatuz, udaletik 
aktibitate honen mantenua sustatu beharko 
zela proposatzen da.  

 
 

 
 
 
 
 
15. Merkatal sektorearen profesionaltasuna 

bultzatu 
 
16. Auzoetako merkataritza bultzatu 
 
 
17. Alde zaharra indartu merkatal eremu bat 

bezala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Baserritarren merkataritza aktibitatea 

mantentzea erraztu 
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� Turismo Informazio Bulego bat dago eta 

CICERONE izeneko informazio sistema dago. 
Iturria: Oarsoaldea S.A. 

 
� Errenteriak Oarsoaldea S.A.-ren bitartez, 

eskualde mailan turismoaren sustapenean 
apustu egiten du.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETXEBIZITZA 
 
� Etxebizitza gehienak okupaturik daude eta 

lehen etxebizitzak dira (%90,14), 1.576 izan 
ezik, % 9,75, hauek hutsik daude. Iturria: 
Oarsoaldea.  

 
� Gaur egun dauden etxebizitza guztien 

laugarrengo partea herri gunean kokatzen 
dira. gai honekin lotua, udalak, diagnostiko 
hau burutu zen unean, bukatua ez zegoen 
ikerketa zehatz bat burutu zuen, ondorioak 
bukaerako dokumentua barneratu beharko 
direnak.  

 
 
 

 
� Iritzi batzuk jaso dira Errenteriak turismorako 

aukerarik ez duela esaten dutenak, hala ere 
bere kokaleku Donostia-Hondarribia ibilbidean 
eta dituen aktiboek (Alde Zaharra, San 
Markos…) fluxu horren zati bat erakarri. 

 
� Turismo potentzialtasun bat badagoela 

adierazten da baina ondo definitutako 
produktua falta da. zentzu honetan, 
Oiartzunekin batera Gipuzkoako bidegorririk 
luzeena izateak aukera ona izan daitekeela 
uste da.  

 
� Haurrekoari gehitu behar zaio Alde Zaharreko 

birgaitzea, non ondarearen ezagutza, 
kontserbazioa eta dibulgazioaren politika 
aurrera eramaten ari den. 

 
 
� Etxebizitza gehienak okupatuta daude, baina 

zenbait lekutan etxebizitza hutsen kopurua  
altuago dela hautematen da.  

 
 
� Datu honen inguruan estimazioak burutu dira 

orain arte eta beraz benetako datuak izan arte 
ezin dira ekintza zehatzak planteatu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
19. Errenterian espezializatua dagoen eta 

kalitatezkoa den turismoa bultzatu, bertako 
herritarren giza nortasuna sustatuko duena 
(Erdi Aroko parte zaharra,   gastronomia,…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Hirigune historikoa errehabilitatzeko politika 

eraginkor bat sustatu  
 
21. Ondarea babestuko duen politika baten 

sustapena  
 
22. Gai honen inguruan helburuak ipintzea 

baimenduko duten etxebizitza hutsen eta 
alokairuzkoen datu kontrastatuak izan.  

 
 
23. Etxebizitza hutsen merkaturatzearen bidez 

alokairuzko merkatua sustatu. 
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� Alokairua dauden etxebizitzen % ez dira 

ezagunak baina kopurua baxua dela 
pentsatzen da.  

 
� 2.704 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da, 

horietatik %50,33% Babes Ofizialekoak izango 
dira eta % 49,67 libreak. 

 
 
 
 
� “TXIRRITA MALEO, S.A.” Sozietateak Babes 

Ofizialeko etxebizitzen sustapena eta 
kudeaketa, higiezinen birgaipenean eta 
garajeen kudeaketan lan egiten du. Iturria:   
Herriko  Txirrita Male Sozietatea , S.A 

 
 
 
 
 
� Lurzoruaren legea egun burutzen ari diren 

garapen berriekin betetzen ez dela dioten iritzi 
batzuk jaso dira gizarte eragileen artean. 

 
� Bestalde, auzo batzuetan ematen diren 

garapen berriek nekazal lurzoruak okupatu eta 
auzoek asimilatu ezingo duten populazioaren 
gorakada ekarriko duten beldur dira 
biztanleriaren zati batean. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
� Udal errolda jaisten doan arren, etxebizitza 

parkea handituz doala ikusten da, hala ere, 
egia da etxebizitzako bizi den pertsona 
kopurua jaisten ari dela eta faktore hauek 
etxebizitza berrien eraikuntza kontutan eduki 
dira. 

 
� Babes Ofizialeko Etxebizitzak garatzearen 

aldeko politika dago, Txirrita Maleok politika 
honen garapena errazten duelarik.  

 
� BOE bultzatzeko Txirrita Maleoren existentzia 

faktore positiboa den arren, orain arte poliki 
xamar joan izan dela ikusten da, sortua izan 
zen beste helburuetan zentratuago egon izan 
daitekeelako. 

 
� Udaleko bulego teknikoetan eskuragarri 

dauden datuak aztertuz, legea betetzen dela 
ikusten da. Hiri lurzoru eta lurzoru 
urbanizagarrien portzentajeak bananduta 
kalkulatu ezkero, ez dira finkatutako 
portzentajeak gainditzen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
24. Dagoen etxebizitza erabilgarri kopurua handitu  

(Babes Ofizialekoak, alokairuzkoak,…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Txirrita Maleoren BOE kudeaketa eta 

sustapenerako funtzioa indartu 
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� Etxebizitzetako erosotasun indizea %59 da 

eta Donostialdekoa % 67,4. Iturria: Eustat 
 
 
 
 
 
 
� Errenteriako etxebizitzen prezioa pixkanaka 

eta denbora gutxian garestituz doa, 
Donostiarekiko duen gertutasuna dela eta. 
Iturria: Hiri Ordenazioko Udal Plan Orokorra 

 
 
HEZKUNTZA 
 
� Zentro publiko eta pribatuen artean 

irakaskuntza arautuko 12 zentro daude. Iturria: 
Hiri Ordenazioko Udal Plan Orokorra 

 
� Irakaskuntza ez arautuko 4 zentro daude. 

Iturria: Hiri Ordenazioko Udal Plan Orokorra 
 
� Dauden plazak guztira 3.679 dira. Plaza 

hauek haur hezkuntza, lehen hezkuntza, 
bigarren hezkuntza eta LH-koak dira. Iturria: 
Hiri Ordenazioko Udal Plan Orokorra 

 
� (Orereta eta Hijas de la Cruz zentroetan 

haurtzaindegia dago baina plaza guztiak 
okupaturik daude. Udal haurtzaindegi bate ere 
badago. (Uztargi). Iturria: Udala 

 
 

 
� Errenteriako etxebizitzetako erosotasun 

indizea EAEko eta Donostialdeako 
batezbestekoaren oso behetik aurkitzen da, 
baina birgaitze operazioen ondoren indize hau 
hobetu egin da. Iturria: Arlo ekonomiko eta 
sozialeko mahai teknikoan eginiko 
baiespenak.  

 
� Etxebizitzaren prezioa %20 eta 40 bitartean 

handitu da (Gipuzkoatik prezio altuenetarikoak 
izan dituzten 6 udalerrien artean aurkitzen da)  

 
 
 
 
 
� Unibertsitatea izan ezik, hezkuntza lerro 

ezberdinak badaude.  
 
 
� Errenterian LH-k zuen zati bat desagertu da. 

Dauden bi zentroetatik Zamalbide Institutua da 
itxi dena, Don Bosko geratuz.  LH egiten duen 
biztanleriak gero enplegu gehien lortzen 
duena dela kontuan hartu beharra dago. Hala 
eta guztiz ere, euskeraz LH ikasteko 
zailtasunak antzematen dira. 

 
� Irakaskuntzako ekipamenduen kokapena eta 

distribuzioa egokia da  
 
� Bi hezkuntza zentro daude hiri gunetik urrun 

(Hijas de la Cruz, eta Orereta ikastolako zati 
bat) 

 
26. Hiri birsorkuntza zerbitzuarekin jarraitu eta 

etxebizitzaren erosotasun indizea mantendu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Dagokien instituzioen aurrean LH euskaraz 

ikasteko aukera izatea eskatu. 
 
 
 
 
 
 
28. Hirigunetik urrun dauden eskoletara 

irisgarritasuna erraztu  
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� EPA bat dago, Oarsoaldeko 4 udalerriei 

zerbitzua eskaintzen diena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSASUNA 
 
� Errenterian Larzabal espezialitateen zentroa 

dago,  Iztieta eta Kaputxinos bi Osasun zentro 
daude. Beraungo auzoan Osasun Mental 
zentroa eta ludopatia laguntzeko zentroa ere 
badago (Ekintza-Dasalud).  

 
� Errenterian 14 farmazi daude 
 
 
GIZARTE ZERBITZUAK  
 
� Zaharren 2 egoitza , eguneko 2 zentro eta 

jubilatuen etxe ugari daude. 
 
 
� Famili bizikidetzako arazoak areagotu dira, 

bizi esperantza handitzean, adinduak 
zaintzeko hirugarren adinean sartutako beren 
semeek modu egokian zaintzeko. 
zailtasunekin aurkitzen dira  

 

 
� Haurtzaindegien eskaera gehiago dago 

eskaintza baino.  
 
� EPA-ko ikasleriaren eskaera handitzen doa, 

geroz eta pertsona heldu gehiagok egonezin 
intelektualak dituztelako.  

 
� Ingurumen hezkuntzara bideraturiko  

ingurumen hezkuntza azpiegiturarik ez dago. 
(Interpretazio zentroak dituzten 
espezializaturiko ekipamendua …). 

 
 
� Osasun Zentroen antolakuntza eta kudeaketa 

egokiak dagoen eskari handiari erantzuna 
ematen dio.  

 
� Asistentzi eskari handia dago (30-35 kontsulta 

sendagileko/egunean ) 
 
� Larzabal Espezialitate Zentroko Ginekologia, 

Neurologia eta Oftalmologiako espezialitateen 
irisgarritasun baldintzak hobetu daitezke.  

 
� Hirugarren adinari zuzendutako zerbitzuak 

gutxiegiak direla esaten da eskaria handiagoa 
da eskaintza baino. 

 
� Hirugarren adineko bizikidetasun arazoak eta 

arazo sozio-sanitarioetan arreta izateko 
errekurtsoen arazo bat da. erresidentzi 
pribatuetan lekua badago, baina itundutako 
plazak ez izatean okupazio zailekoak dira 
dituzten prezio altuak direla eta. 

 
29. Haurtzaindegietako eskaintza eta plazen 

zenbatekoa handitu.  
 
 
 
 
 
30. Ingurumenean espezializaturiko ekipamendu 

bateren dotazioa sustatu.  
 
31. Herriko hezkuntza zentroetan Eskolako 

Agenda 21 sustatu.  
 
32. Ume euskaldun kopuruaren handipena ikusirik, 

osasun zentro guztietan euskerazko pediatria 
zerbitzua bultzatu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
33. Hirugarren adinari zuzendutako zerbitzuak 

gehitu, baita Zaharren Egoitzako Plazak ere.  
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� Pasadizozko pertsonen kopuruaren inguruan 

ez da posible izan daturik lortzea baina 
badaudela hautematen da. 

 
� 2.002 urtean Aldundiko pisuetan 12 haur atotsi 

dira. Iturria: Gizartekintza 
 
� Errenteriako Gizarte Zerbitzuaren barruan 

Haurtzaroari zuzenduriko programa 
ezberdinak daude. Iturria: Udaleko Gizarte 
Zerbitzuak 

 
� 2003 urteko giza larrialdietarako 

dirulaguntzak: 322 familiek jaso dute   Iturria: 
Udaleko Gizarte Zerbitzuak 

 
� 2.003 urtean Oinarrizko Errenta jaso duten 

titularren zenbatekoa: 398. Iturria: Udaleko 
Gizarte Zerbitzuak 

 
� Errenteriako biztanleriaren % 2,4 gutxi gora 

behera IMI eta Gizarte behar larrialdietarako 
laguntza prestazioekiko dependentzia du.  

 
� Baztertze arriskuan dauden kolektiboen 

laguntzarako  dagoen Urban programaren 
bitartez, ongizateko erabiltzaileei zuzenduriko 
baliabide ezberdinak sortzen dira. Iturria: 
Mahai Teknikoak 

 

 
� Sentsibilizazio kanpaina sakon batekin batera, 

asistentziazko zerbitzu teknikoak sustatu 
beharra ikusten da. 

 
� Errenteriako Caritas-etik pasadizozko 

pertsonekiko kezka dago. Gizarte ongizateko 
zerbitzutik iritzi onekin bat egiten da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 2002 urtean egondako Giza Larrialdietarako 

Laguntzak 170-en handitu dira.  
 
 
� 2002 urtearekin konparatuz oinarrizko errenta 

jaso duten titularrak 24 gutxiago izan dira. Ez 
dira ezagutzen jaitsiera honen arrazoiak 

 
� Udalaren esfortzua dago Gizarte 

Zerbitzuetako Sailarekiko.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
34. Gaztelutxoko abegi-etxea  martxan jarri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Pobretasunari zuzendutako baliabideen 

goranzko eboluzioa mantendu.  
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KULTURA  
 
� Errenterian Kultur Zentroa, Udal Liburutegia, 

Eresbil Musika Kontserbatorioa, Xenpelar 
esposizio gela, arte plastikotako tailerra, 
hitzaldietako Areto Nagusia dago eta Oarso 
Institutuan zenbait instalakuntzen eraikuntza 
egiten ari dira.  Iturria: Hiri Ordenazioko Udal 
Plan Orokorra 

 
 
 
 
 
 
 
� Elkargo ugari daude herrian Iturria: Udala 
 
 
 
 
 
 
 
� Parte hartze prozesuan zehar jasotako 

ekarpen batek kultur Patronatu baten beharra 
aipatzen du. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
� Errenteriako hiri gunean kultur ekipamendu 

gehiegi dago. auzo handietan (Beraun, 
Galtzaraborda…) kultur azpiegitura gehiago 
sustatu daitezkeela uste da .  

 
 
 
� Udal liburutegi berri baten berehalako beharra 

ikusten da  
 
� Herriko eta konkretuki auzoetako gazte eta 

haurrei zuzenduriko aisialdirako azpiegituren 
gabezia dago.  

 
� Kultur eta kirol elkargoen garrantzia, hauen 

ondoren garrantzia dutenak asistentzi eta 
aisialdirako elkargoak dira.  

 
� Bizilagunen elkarteak, jubilatuen etxeak eta 

emakumeen taldeen elkargoek paper 
garrantzitsua dute herrian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
36. Auzoetan bizi diren pertsonak kultur 

ekipamenduetara iristeko erraztasunak 
jartzea.  

 
37. Auzo handietan kultur azpiegitura garatu.  
 
 
38. Udal liburutegi berri bat sustatu 
 
 
39. Errenteriako gazte eta haurrei zuzenduriko 

zerbitzuak bultzatu 
 
 
40. Kultur jardueren dibulgaziorako tokiko 

asoziazionismoaren parte hartzea bultzatu.  
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KIROLA  
 
� Gabierrotan Udal Polikiroldegia dago, 

Pontikan kirol gunea dago (frontoia eta futbito 
zelaia). Beraunen kirol gunea dago (futbito 
zelai eta saskibaloi zelai bat dago) Fandería 
(futbol zelaia, igeri lekuak eta frontoia) eta 
Kaputxinosen kirol gunea dago (estali gabeko 
igerilekuak) Iturria: Udala   

 
 
 
� “Hermanatuta” dauden Europako hiri 

ezberdinetako nazioen arteko kirolzale 
gazteen bilguneak egiten dira.  Iturria: Udala 

 
EUSKERA 
 
� Errenteriako biztanleriaren %31,64 euskaraz 

daki Iturria: Udala  
 
 
� Bi euskaltegi daude: Udal Euskaltegia eta 

AEK Xenplar euskaltegia. Iturria: Udala  
 
� Errenteriak Euskarako ordenantza bat dauka, 

hala ere, hizkuntza eskubideen behatokian, 3 
kexa jaso dira. 

 
 
� D eredua jarraitzen duten hezkuntza 

zentroetan % 48,65 matrikulaturik dago,  B 
ereduan (mixtoa)  % 26,73 eta A ereduan 
(erdara hutsik)  %24,57. Iturria: EUSTAT 

 
 
 
� Kirol eskaintza garrantzitsua dago, baina 

badaude zenbait gune arretarik gabe 
daudenak, zenbait auzotan  kirol 
ekipamenduen gabezia dagoen pertzepzioa 
dago. 

 
� Kirol instalakuntzetatik kanpo ez dago 

gaztetxoei zuzenduriko aisialdirako gunerik 
aire zabalean.   

 
� Konpetizio esparrutik kanpo, kirol jarduerak 

geroz eta gutxiago egiten direla hautematen 
da, egoneko bizitza handituz. 

 
 
 
� Errenteriako auzo ezberdinetan zehar erdaraz 

eta euskaraz hitz egiten dutenen pertsona 
kontzentrazioa dago. 

 
� Euskaltegietan matrikulazioa jaitsi egin da.  
 
 
� Behatokiak euskarak udal aldizkarian duen 

protagonismo laburra aipatzen du. Hortaz, 
komenigarria izango zen udal ordenantza 
betetzea. 

 
� D ereduan matrikulatutakoen zenbatekoa 

handitu da.   
 
 

 
 
 
41. Auzoetako kirol ekipamenduak hobetu 
 
42. Dagoen kirol eskaintza mantendu eta kirol 

jarduera berrien garapena sustatu.  
 
 
43. Errenterian, eskualdeko bidegorrien 

interkonexio ardatz nagusia bukatu.  
 
 
44. Oarsoaldeko kirol kluben egituren  hobekuntza 

sustatu. 
 
 
 
 
45. Euskararen erabilera eta ikaskuntza mantendu 

eta bultzatu  
 
 
 
 
 
46. Euskararen normalizazio plana eta euskararen 

ordenantza betetzea ziurtatuz, euskararen 
normalizazio bultzatu.  
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� Udaletik Euskararen alde zenbait jarduera eta 

proiektu bultzatu dira Iturria: Udala  
 
� ON eskualdeko aldizkaria euskaraz 

argitaratzen da. eran berean, hitzaren 
argitalpena euskararen normalizazioan 
funtseko herraminta bat kontsideratzen da.  

 
AISIALDIA  
 
� Xenpelarren arte plastikoetako tailerra dago, 

Errenteriako Kultur Zentroan erakusketak 
egiten dira, bertan antzerki, musika, pelikulen 
proiekzioak, haurrei zuzenduriko antzerki irrati, 
bideo  tailerrak, hitzaldi, festa edo kultur 
jardueretarako guneen alokairua. Udalekuak, 
7 udal ludoteka, kale ekitaldiak, gazteentzako 
5 lokal, gauez argi ibili, gazte-oporrak… Iturria: 
Udala 

 
� Haurrentzako jolas parkeek duten garrantzia 

azpimarratzen da. 
 
� Auzoetako jaien kalitate eta parte hartzea 

murriztu egin dela ikusten da. 
 
KONSTUMOA 
 
� Oarsoaldean eskualdeari zerbitzua ematen 

dion Kontsumitzaile Bulego bakar bat dago eta 
Errenterian kokatua dago. 

 
� Pertsona euskaldunen eboluzio positiboa 

Kaputxinos eta Pontika auzoak nabarmenduz 
 
� bide hauetaz gain, ahozko komunikabideren 

baten beharra ikusten da. zentzu honetan 
euskarazko  Oiartzun Irratia azpimarratu behar 
da.  

 
 
 
� Jarduera gradua altua izan arren, ingurumen 

gaian hezkuntza programen gabezi bat 
dagoela hautematen da.  

 
 
 
 
 
 
 
� Parkeen mantenua indartu eta segurtasun 

neurriak hartu beharraren pertzepzioa dago. 
 
� Beharrezko ikusten da neurriak hartzea 

auzoetako festa errekuperatu ahal izateko. 
 
 
 
� Eskakizunak telefono, posta elektroniko 

(Oarsoaldeako web orriaren bitartez) eta era 
pertsonalizatuan egiten dira.  

 

 
 
 
 
47. Euskararen normalizazioa sustatu euskarazko 

komunikabideei dirulaguntzak emanez 
 
 
 
 
 
48. Haur eta gazteei zuzenduriko jarduera 

soziokulturalak sustatu eta parte hartzea 
bultzatu.  

 
49. Haur eta gazteek aisialdirako jarduerak 

euskaraz gozatu ahal izatea sustatu 
 
 
 
 
50. Haurrentzako parkeetako segurtasuna 

bermatu. 
 
51. Auzoetako festen errekuperazioa bultzatu. 
 
 
 
 
52. Sentsibilizazio, informazio eta formazioaren 

bidez, kontsumo arduratsuaren ideia sustatu.  
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� Lau dira Oarsoaldea eskualdea osatzen duten udalerriak: Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzun; udalerri guzti hauen azalera 111,4 Km2 da eta 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren % 5,62ª dira. Horrekin batera Errenteriak beste honako herriekin mugatzen du: Arano, Goizueta, Hernani, Astigarraga 
eta Donostia.  

 
� Errenteriako egiturazko unitateak Oiartzun ibaia eta Urumea ibaiko arroa Añarbeko azpi-arroak osatzen dute.   
 
� Errenteriako lurraldeko esparrua Iparralde eta Hegoalde norabidean luzatua eta estua den franja bat da.    
 
� Errenteriako lurraldea topografikoki eta hidrografikoki bi gunetan banatzen da: Oiartzun ibaiko arroa eta Urumea ibaiko arroa.  
 
� Erliebeari dagokionez bi unitate identifikatzen dira:  
 
� Irun-Donostia korredorea: “glacis” motako malda, gaur egun parte handi batean desmantelatua. San Markos-Txoritokietako “lentejon calizo” erliebe 

residualak azpimarratzen dira.  
� Bortziri mendigune Palezoikoaren Ipar-Ekialde ertza, Urumea ibairainoko arroa.  
 
� Oarsoaldean dauden udalerriak isurialde atlantikoan kokatuak, klima mesotermikoa dute, hau da, atlantikoaren eraginaren ondoriozko klima leuna, batez 

besteko tenperatura altuak eta plubiometria altukoa.   
 
� Urteko tenperaturaren batez bestekoa 13-15ºC bitartean dago, maximoen batezbestekoa  16,7º C da eta minimoena 10,8º C  
 
� Prezipitazioen urteko batez bestea 1.750-2.250 mm artean kokatzen da, maximo plubiometrikoa negu aldean (azaroa) kokatuz . 
 
� Errenteriak itsasoarekiko duen gertutasuna dela eta klima ozeanikoa dauka, oso tenperatura leun eta eurite ugarirekin, urtean 2000 m.m. batez beste, 

bere ombroklima hiper-hezea izanik. Iturria: Hiri Ordenazioko Udal Plan Orokorra  
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� Errenteriako paisaiaren % 64,30 baso zorua 

da eta %19,51 belardiak dira. Hiri eta ur 
asentamenduei bideraturiko lurraren 
portzentajea ere azpimarragarria da %9,6. 
Iturria Euskal Herriko Baso-Inbentarioa 1996 

 
� Errenteriako zuhaitz landarediaren azaleraren  

%28,7a pinudiak dira eta %71,3 
hostozabalak. Iturria Euskal Herriko Baso-
Inbentarioa 1996 

 
 
� Eskualde mailan koniferoak %41,64 dira, 

Gipuzkoan %61,3. Hostozabalak aldiz 
eskualdean %58,36 dira eta Gipuzkoan 
%38,7 Iturria Euskal Herriko Baso-
Inbentarioa 1996 

 
� Añarbeko mendi publikoan, baso azaleraren 

%47,6 baso natural masa osatzen dute 
%42,8 baso landaketena urrean. 
Iturria:Errenteriako Udala. 

 
� Errenterian hiru gune daude babes berezia 

dutenak: 
− Aiako Harriko Natur Parkea: Europa mailan 

interesa duen gunea bezala proposatua eta 
EAEko Babestutako Natur Parkeen Sarean 
kokatua. Natur baliabideen- ordenaziorako 
egitasmoa  du (PORN) eta Erabilera eta 
Kudeaketarako Egitasmo Errektorea du 
(PRUG)  

 
� Errenteriako baso zoruaren azalera, 

Eskualdea eta Gipuzkoako batez 
bestekoaren goitik aurkitzen da, 14,8 eta 4,3 
puntu goitik aurkitzen da hurrenez hurren.  

 
 
� Koniferoez landatuta dagoen baso azaleraren 

portzentajea eskualdeko batez bestekoaren 
12,94 puntu azpitik dago eta Gipuzkoako 
batez bestekoaren 32,6 puntu azpitik  
aurkitzen da.  

 
� Hostozabalez landatuta dagoen baso 

azaleraren portzentajea Gipuzkoako batez 
bestekoaren 32,58 puntu gainean dago eta 
eskualdeko batez bestekoaren 12,92 puntu 
gainean aurkitzen da 

 
� Añarbeko mendi publikoan baso naturalen 

azalera baso landatuen azalera baino 
altuagoa da. 

 
 
� Errenterian gune naturalek azalera handia 

hartzen dute, horrela, udalerriaren erdia 
baino gehiago Natura 2000 Sarearen barruan 
aurkitzen da.  

 
� Udalerrian fauna eta flora espezieen 

aniztasuna dago, horietako batzuk babes 
berezipean daude.   

 

 
53. Hazkuntza azkarreko zuhaitzen ordez, 

espezie autoktonoen ezarpena 
indartu.(lurzoru publikoan egiten ari da). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54. Babes berezia duten guneen babes 

efektiboaren alde lan egin   
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− Añarbe  Herri Basoa: Gipuzkoako onura 
publikoa duten Mendien katalogoan bildua. 
Baso hau, Errenteriak Aiako Harria  Natur 
Parkera eta Europa Mailan Interes Gunera 
eman dituen lursailen artean kokatzen da.  
 

− Lau Haizetara Parkea: Errenteriak parkeko 
azalera guztiaren %34,3 ematen du. Guztiz 
gizatartua dagoen gunean kokatzen da eta 
Plan Berezi bat dauka.  

 
� Ez dira betetzen Aiako Harriko Kudeaketa 

egitasmoan ezarritako epeak eta ekintza 
lerroak . 

 
 
 
� Añarben bi arazo bereizten dira: alde batetik 

exotikoak diren espezieen ugaltzea eta 
larratzeak sortutako arazoak, ganaduak 
haziak eta tokikoak diren espezieen 
landareak jaten bait dituzte. 

 
 
 
� Aiako Harriko Parkean ematen den ehizak 

faunari sortarazten dizkion arazoetaz gain 
herritarren segurtasunerako ere arriskua 
dakar.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Errenteriako udala inguruko beste 

udaletxeekin batera Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Kudeaketa Planean ezarririko 
epeak eta ekintzak betetzearen aldeko 
sustapena egiten ari da.  

 
� Fauna inbaditzailea eta larratzea bertako 

landare eta animaliengan eragin negatiboa 
dakar.  

 
 
 
 
 
� Gipuzkoako Foru Aldundiak hektarea 

bakoitzeko jarri dituen zaintza ratioak ez dira 
nahikoak.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. Aiako Harriko Kudeaketa Planean 

aurreikusten diren ekintzen  betetzea sustatu, 
larre-planaren ezarpen egokia barne. 

 
 
 
56. Añarbe arroko ganaduaren ezabapena duen 

helburua bete.   
 
57. Espezie exotikoen zabaltzea saihetsi eta 

ezabapena errazten duten  neurriak hartzea, 
bai ingurune naturalean eta baita inguru 
hiritarragoetan. 

 
58. Ehizarako postuetan kontrola gehitu legez 

kanpo dauden postuak identifikatu eta 
kentzeko  

 
59. Urteko garai guztietan eta ez bakarrik parke 

barruan, baizik lurzoru ez urbanizagarri 
osoan, basozaintza indartu. 



ERRENTERIAN TOKIKO AGENDA 21 EZARTZEKO PROIEKTUA  

 
Errenteriako Udala 

IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA 
INGURU NATURALA   

2006eko otsaila 
 

Errenteriako iraunkortasun diagnostikoa    251. or. 286tik  
ONDOAN S. Coop. eta HAIZEA S.L enpresek egina   
     

LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
 
� Udalerrian badaude biologikoki balorea duten 

zenbait gune ez daudenak babes berezipean 
eta Lau Haizeta Parkea eta Aiako Harriko 
Natur Parkearen artean  igarobide ekologiko 
bat osatzen dutenak.  Sabarako errekastoko  
arro eta erriberetako haltzadiak eta hariztiak 
dira, Espentza errekastoko erriberak eta 
ibaiadarrak, Antxulo errekastoko erdi-beheko 
arroa eta Eldotz ibarbide edo Sagu Errekako 
ibaiadarrak. Iturria: Hiri-Ordenazioko-Plan-
Orokorra.   

 
� Landaretzaren arabera, interes handien 

duten guneak Añarbeko pagadi-hariztia, 
Aizpitarteko hostozabalen baso mistoa, 
Txoritokietako baso mistoa eta San 
Markoseko baso gunea.  Iturria: Hiri-
Ordenazioko-Plan-Orokorra.   

 
� Natur gunea birsortzeko zenbait proiektu 

daude: Fanderiako ibai erriberaren birsortzea, 
San Markoseko ezponden bi euspen, 
Malzabarren higatutako cuneen birsorketa 
eta Malbazargo hezegune baten birsortzea.   

 
 
 
 
 
� Espezie exotiko eta ornogabeen ez 

ezagutzea aurkitu da. 
 

 
� Erribera atlantikoko basoak kontserbazio 

onean daudenez ibilbide ekologikoei garrantzi 
estrategikoa ematen diete. Udalerrian dauden 
natur habitat guztiak ordezkatuak daude. 
Guzti horrengatik nahitaezkoa da gune 
horietan gauzatu daitezken erabilpen eta 
jarduerek arautegi berezi bat izatea, Hiri 
Ordenaziorako Plan Orokorrean esaten den 
bezala.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Natur guneko zenbait elementu birsortzeko 

zenbait proiektu daude Añarbeko baso 
habitaten errestaurazioa burutzeko, LIFE-
naturaleza proiektu baten bidez Bruselatik 
dirulaguntza eman da orain dela gutxi.  

 
� Ibai ertzetako basoen errekuperazioan 

ekintzak garatu beharra ikusten da 
(Fanderiaz gain, Masti-Loidi, Txirrita Maleo…) 

 
� Beharrezkoa da espezie exotikoei buruzko 

informazioa betetzea, eta baita udalerriko 
fauna eta flora guztiaren ingurukoa. 

 
60. Lau Haizeta eta Aiako Harriaren artean 

dagoen ibilbide ekologikoan zehar egin 
daitezkeen erabilerak eta jarduerak arautu, 
bertan dauden aktibo naturalak babestu ahal 
izateko.  

 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. Ingurunaturala birsortzeko/errestauratzeko, 

errekuperazioa proiektuak bultzatu eta 
gauzatu. 

 
 
 
62. Erreka txikienetan ere eragina duten lanetan 

ibai eta erreka ertzetako basoen kontserbazio 
irizpideak barneratu.  

 
63. Udalerriko fauna eta florari buruzko 

informazioa osatu. 
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� Ez dira betetzen Animaliak babesteko legeak 

ezartzen dituen baldintza asko. 
 
 
� Hiriguneko zuhaitz babestuen benetako 

babesa ez da aurrera eramaten.  
 
 
� Nekazal lurzorua okupatu eta zalantzazko 

etorkizuna duten mugarik gabeko garapenen 
ereduen inguruan hausnartu beharra dioen 
iritziak jaso dira. 

 
 
� Orokorrean, ez dira ezagutzen,  udal 

erantzukizunak eta Animaliak Babesteko 
Legeak ezarririko neurriak  

 
� Ordenantza baten bidez, zuhaitzak 

babesteko proposamen bat dago 20 zuhaitz 
inguru barneratuko dituena.  

 
� Badirudi komenigarria iritzi horien inguruan 

hausnartzea eta udal helburuak eta politikak 
martxan jartzeko orduan kontutan edukitzea. 

 
 
64. Animaliak Babesteko Legea bete eta 

betetzearen alde lan egin.  
 
 
65. Zuhaitzak babesteko ordenantzaren 

onarpena. 
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MARKO OROKORRA  
 
� Errenteria Donostialdea-Behe Bidasoako 

ginen funtzionalean kokatzen da 
Oarsoaldeako eskualdean. Donostia da gune 
funtzionalaren buru. Errenteria, Lezo, Pasaia 
eta Oiartzunekin batera Oarsoaldean daude.  

 
� Errenteria Gipuzkoako ipar-ekialdeko 

koadrantean kokatzen da, Donostiatik 7 
kilometrotara, Madrildik 476 eta Frantziako 
mugatik 10 kilometrotara 

 
 
 
LURRALDEKO ZATIKAKO PLANA  
 
� Donostialdeko Lurralde Arloko Plana 

aurrerakin fase primitiboan aurkitzen da, 
beraz, bertan jasotzen diren ekintza 
testuinguru horretan ulertu behar dira.  

 
Natur Guneak 
 

−  Lau Haizeta-Landarbaso, San Markosi eta 
barne lurraldeari jarraipena ematen dion 
elementua. Garapen urbanistiko berriak  
baztertu egien dira, Ametzagaña eta San 
Markos arteko hiri guneen deskongestiorako 
Parke Periurbanoarekiko bateragarriak 
direnak izan ezik.    

 
 
 

 
 
 
� Errenteriak egoera estrategikoa dauka 

Baiona-Donostia Euro-Hiriaren barruan. 
Iturria: Planeamendua eta Mugikortasuneko 
Mahai teknikoan eginiko estimazioak  

 
� Herritarren artean, Eurohiriaren inguruan parte 

hartze eta erabakitze mekanismoak artikulatu 
beharra ikusten da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
66. Etorkizunean egongo diren plan, lurraldeko 

ekintzak eta  ekintza ekonomikoetaz baliatu, 
batik bat erregioen arteko konurbazio handiei 
zuzenduriko Europar finantziazioa. 

 
67. Eurohiriaren inguruan, biztanleriak parte 

hartzeko aukera izan dezan eztabaida ireki bat 
sustatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68. Inguru natural eta nekazal eremuen 

kudeaketan sakondu eta indartu. 
 
 
69. Bertako biztanle eta teknikarien partetik 

Errenteriako Inguru Naturalaren ezagupena 
bultzatu, herria identifikatzen duen elementu 
bat bezala ezagutua eta maitatua izateko. 
Guzti hau inguruaren kontserbazio eta zaintza 
jarraibidea jarraituz.  
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−  Lau Haizeta Parke Periurbanoa da hiri 
guneen deskongestiorako gunea, eta Parke 
horretan kokatzen da Errenteria.  

−  San Markos gune librea eta paisai aldetik 
hitoa da 

 
 
Garraio eta komunikazio sarea 
 

� Pasaiako saihesbidea A-8 eta Errenteriako 
Saihesbidearen bideen arteko konexioa.  

� 2. ingurabidea Larzaba-Arraguaraino A-8ko 
eta Errenteriako bidesari-gunea kenduz 

� Pasaiako saihesbidea, A-8 eta Errenteriako 
saihesbidea Pasaia eta Errenteri artean 
konektatuz. 

� N-1 saihesbidea Errenteria eta Gaintxurizketa 
artean.  

� Kanpoko autopista, gaur egungo A-8ª 
Errenteriatik Iruneraino liberatuz.  

� Oarsoaldeako lehen distribuzio bide bezala 
gaur egungo A-8ren birmoldaketa  

� Larzabalgo komunikazio gurutzagunearen 
osoko birordenazioa. herritarrek ez dute 
aukerarik izan parte hartzeko eztabaida eta 
erabakian. 

� Porturako sarbidea N-1ean eragozpenik izan 
gabe, N-1eko Pasaia eta Errenteria arteko  
garraio astunentzako duen interkonexioa 
desaktibatuz  

� Lehen N-1a zen Antxo-Errenteria tramua hiri 
bide bezala transformatu garraio astuna 
kenduz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Jarduera guztiek lurraren okupazio bat 

ekartzen dute eta hau herriaren etorkizuneko 
garapena baldintzatuko dute  

 
� LZP-an (zarata eta kutsadura atmosferikoa) 

aurreikusiriko azpiegituren erabilerak 
ingurumenean sor dezaketen eragin 
potentziala (natur guneen okupazioa, zarata, 
kutsadura atmosferikoa, …)  

 
� Bizilagunen bizi kalitatean eta ingurumenean 

azpiegitura hauek guztiek inpaktu handia izan 
dezaketenez, erabakitze prozesutan parte 
hartzeko eztabaida irekiak garatu beharra 
ikusten da herritarren artean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. Herritarren parte hartzea sustatzeko eztabaida 

ireki bat bultzatu.  
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� Lurraldeko Sektoreko Planean aurreikusiriko 

Burdinbideko kanpo trazatu berria  
� Etorkizunean egingo den abiadura handiko 

burdinbide sarerako kanpo trazatuaren 
proposamenean, Errenteriako afekzioen 
liberazioa  

� Renfeko gaur egungo trazatua berriro 
ordenatu Errenteriatik Portura sartzen diren 
merkantzien kontsolidazioaren bitartez.  

� Euskotreneko burdinbideko trazatua berriro 
ordenatzeko proposamena. Errenteriako 
bidearen desdoblamendua eta Fanderian 
geltoki berri baten irekiera. 

 
Hiri asentamendu sistema 
� Oinezko eta bizikletentzako Lau-Haizeta 

Oiartzun ibilbidea, Lau Haizeta PArkearen 
bitartez Donostia Oarsoaldearekin lotzeko.   

 
� Arditurriko bidegorriaren luzapena 

Errenteriako hiri guneraino. 
� Esnabe, Gamongoa eta Markolan Babes 

Ofizialeko Etxebizitzetarako lurraren 
kudeaketa publikoko operazioak.  

Planifikazio estrategiak 
� Antxo eta Errenteriaren arteko bide konexioa  
� Larzabal-Arragua. Transformazio integral bat 

proposatzen da  
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LURRALDEAREN ARLOKO PLANA  
 
� EAE-ko,, ibiltarte luzeko  Burdinbide sare 

berriak Errenterian eragina izango du. Eusko 
Treneko lineak egokitu eta zabaltzea 
aurreikusten du. Iturria: Hiri Ordenaziorako 
Udal Plan Orokorra   

 
� Ibaien eta erreken Ertzak Antolatzeko 

Lurraldearen Arlokoko Planean Oiartzun eta 
Urumeako arroak aurkitzen dira.: Iturria: Hiri 
Ordenaziorako Udal Plan Orokorra   

 
� Nahiz eta Hezeguneen arloko Planean 

Errenteria ez azaldu, esan beharra dago 
Errenteriako Malbazarren hezegune bat 
badago:   Iturria: Hiri Ordenaziorako Udal Plan  

 
� Telekomunikazioetako Lurraldearen Arloko 

Planak lehendabiziko sarearen 
kanalizazioaren kokapenak Errenteriari 
eragingo dio, Euskotreneko 
Donstia/Hendaialinean. Iturria: Hiri 
ordenazioko plan orokorra.  

 
� Errenterirako Gipuzkoako Errepideen LZP-ak 

Eskualdeko Sarean GI 2134 Errenteria-
Oiartzun, Eskualdeko Sarea GI 2132 Arragua, 
Herri sarea Gris principal GI-3671 Ventas de 
Astigarraga (Errenteria), Eskualdeko Sarea 
GI-2638 Errenteria-Lezo. Iturria: Hiri 
ordenazioko plan orokorra.  

 
 

 
 
 
� Errenterian eragina duten Lurralde Plangintza 

ugari daude eta hauek herriko etorkizunerako 
garapena baldintzatzen dute.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERRENTERIAN TOKIKO AGENDA 21 EZARTZEKO PROIEKTUA  

 
Errenteriako Udala 

IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA 
LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA HIRI PLANGINTZA 

2006eko otsaila 
 

Errenteriako iraunkortasun diagnostikoa    257. or. 286tik  
ONDOAN S. Coop. eta HAIZEA S.L enpresek egina   
     

DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA  ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 
 
� Era berean, errepideetako plan orokorra 

aipatzea beharrezkoa da, bertan egun aurrera 
eramaten ari diren ekintzak aipatzen baitira.  

 
 
ERRENTERIAKO EGOERA URBANISTIKOA  
 
� 2004ko otsailean  onartutako Hiri Ordenazioko 

Plan Orokorra dago.  
 
� Herrian dagoen lurraren % 86,26 lur ez 

urbanizagarria da,  %8,64 hiri lurra da eta % 
5,1lur urbanizagarria. Iturria: Udala 

 
� Udalak Plan Berezi bat gauzatzea aurreikusita 

dauka,  Planak Lur Ez Urbanizagarriaren 
egoera arautzen du. 2005 urtean amaitzeko 
aurreikuspena dago.  

 
� Guztira dagoen lur ez urbanizagarriaren 

%67,52 Aiako Harriko Natur Parkeko lur 
babestua, Lau Haizetako Parkea eta 
Listorretako Parkea da. Iturria: Hiri 
ordenazioko plan orokorra.  

 
� Hiri erdialdean aurkitzen diren gune berde, 

pasealeku, zelai… egoera tamalgarrian 
daudela dioten iritziak jaso dira.  

 
� Errenterian biztanleen ratioa gune libreko 

7,12m2 .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Lur ez urbanizagarriaren portzentajea handia 

da hiri lurraren aurrean. Honek oreka ona 
dakar Errenteriako lurraren distribuziorako.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Hiri erdialdean populazioaren aisiarako ez 

dago gune berde ireki nahikorik 
 
 
� Hiri lurrerako eta urbanizagarrirako biztanle 

bakoitzeko ezarritako 5m2ko gune libreen 
ratioa  betetzen da. Hala ere, hiri lurraren 
dentsifikazioak ratioa biztanleko 2,14m2 ra 

jaisten da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71. Herrigunean gune berde zabalak sustatu. 
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� Errenteriako urbanizagarria ez den parte bat 

(Añarbe Herri Basoa) Habitat-eko 
zuzentarauaren arabera Europar Erkidegoan 
Interesa duten guneak eta Babes Bereziko 
guneak dira.   

 
� Egoitzei zuzendurik dauden Hektarean  188,9 

dira. Iturria: Udala 
 
� Eraikitzen ari idiren etxebizitzen %50,33% 

Babes ofizialekoak dira. Iturria: Hiri 
ordenazioko plan orokorra. 

 
� Egoitz guneak finkaturik dauden erabilera 

guneetan aurkitzen dira, egoitza erabilpena 
erabilera pribatu eta publikoekin bateragarri 
eginez..   

 
� Udal politikak Errenteriako dibertsifikazio 

industriala bultzatu du. Guzti horren ondorioz 
Masti-Loidi eta Txirrita-Maleo industri guneak 
eta  industrien birkalifikazioen proposamenak 
dira. 

 
� Bizikletentzako erreil - Bidegorriko tramuak 

finkatu herriko sare eta eskualdeko sareari 
jarraitasuna eman ahal izateko. Iturria: 
Oarsoaldea S.A. 

 
� Errenteriako Hiria PIRU IZARTU, Eusko 

Jaurlaritzako Ekonomi Saileko 2001 urteko 
Hiria Berpizteko Plan Integralaren barruan 
aurkitzen da Iturria: Hiri ordenazioko plan 
orokorra.  

 
 
 
 
 
 
 
� Babes Ofizialeko etxebizitzen eraikuntza tasa 

garrantzitsua da.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Oarsoaldeako Bidegorrien Sarea 

arrakastarekin aurrera egin du  
 
 
 
� IZARTU programaren finantziazioaren bitartez 

hiri birsortze jarduerak garatzen ari dira  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72. Bidegorri sareari buruzko informazioa eman 

eta garraiobide bezala honen erabilera 
bultzatu  
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� Esanguratsuak diren monumentu ugari 

dauden herrian: Mª Magdalena Ermita, 
Nuestra Señora de la Asunción Eliza, 
Zubiaurre Jauregia, Torrekua Dorretxea, 
Morrontxo Dorretxea… Iturria: Hiri 
ordenazioko plan orokorra.  

 

 
 
� Ondare arkitektoniko eta interesa duten 

elementuak daude, hauek birgaipen eta 
zaintze prozesu batetan aurkitzen dira Hiria 
Birgaitzeko Plan Integralaren bitartez.  

 
 

 
 
73. Dagoen Ondare Arkitektonikoa birgaitu, 

kontserbatu eta ezagutarazi  
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BIDE SAREA  
 
� Herriko bide sare nagusia honela egituratua 

dago:  
−  N-1 (E-80 Europako errepidea)  
−  A-8 autopista (Europako errepidea E-70). 
−  Saihesbidea. 

 
 
� Donostialdeko LZP-eak bide sarean ekintza 

kopuru handiak aurreikusten ditu, A8-ren 
zabaltzea, N-1-aren saihesbide berria 
Errenteria et Gaintxurizketa artean eta 
Donostiako bigarren ingurabidea.   

 
 
 
 
MUGIKORTASUN ARRAZOIAK  
 
� Udalerritik kanpo dauden joan etorriak,  joan 

etorri  guztien %54 dira eta herri barruan 
dauden joan etorri guztien %46 dira.  

 
 
 
� Mugikortasun arrazoia kontuan harturik joan 

etorriak honakoak dira: 
−  Lanagatik: %54 
−  Ikasketengatik: %12 
−  Erosketak, aisialdi eta kudeaketak: %34  
 

 
 
 
� Nahiz eta garraio baldintzak hobetzeko bide 

sare horretan zenbait aldaketa egitea 
beharrezkoa izan, saihesbideak hiri guneko 
garraioa murriztu du eta  orokorrean dauden 
motorezko mugikortasun beharrei erantzuna 
ematen diela esan daiteke 

 
� Hala ere, gaur egungo bide sareak, eta LZP-

ean aurreikusiriko proiektuak aurrera joan 
ezkero, herrian eragin handia sortaraziko dute, 
lurra kontsumituko delako, zarata sortuko 
delako, atmosferara kutsatzaileak botako 
direlako, herriaren kalitatean eragina izango 
duelako eta A-8-k begi-inpaktua sortuko 
duelako.    

 
 
 
� Lan eta ikasketa munduan Errenteriak beste 

herriekiko duen dependentziak kanpora 
eginiko joan etorriak barrura egindakoak baino 
handiagoak izatea eragiten du,  proportzio 
hauek Gipuzkoako batezbestekotik oso 
gainean daude.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
74. Dagoen errepide eta bide sarea hobetzea, 

kalitatea hobetzeko, garraioa antolatzeko eta 
autoaren zentzuzko erabilera lortzeko 
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� Errenterian lanagatik eta ikasketagatik  eginiko 
joan etorri guztiak Gipuzkoan eginiko joan 
etorrien batezbestekoa baino altuagoa da. 
(%68 %50en aurrean)   

 
AUTOAREN ERABILERA  
� 2.002 datuen arabera 471 ibilgailu daude mila 

biztanleko. Oarsoaldeako batezbestekoa 546 
da eta Gipuzkoakoa 543. 

 
� Familiak bizi diren helbideetan helbideratuak 

dauden ibilgailu kopurua guztiaren %93 da.  
 
� Saihesbideko gehien erabiltzen den sarbidea 

Lezokoa da eta herri gunean arazoak sortzen 
ditu 

 
� Bide-sareak mallatu egokia dauka eta dauden 

garraio kargak erregulartasunarekin igarotzen 
dira egunean zehar.    

 
� Industrialdeetara egiten diren joan etorri 

gehienak ibilgailu pribatuetan egiten dira; 
Kiotoko Protokoloak 100 langile baino gehiago 
dituzten lantokietan garraio publikoko zerbitzu 
bat egon behar duela agintzen du.   

 
� Indarrean ez egon arren, garraioa arautzen 

duen Ordenantza orokor bat dago. Honen 
xedea herrigunean dagoen garraioa lasaitzea 
da ibilgailu astunak industri guneetara 
desbideratuz.  

 
 
 
 
 
 
 
� Errenteriako ibilgailuen parkearen tasa ez da 

oso altua eta gehienetan erabilera familiarra 
izaten du.   

 
 
 
 
� Saihesbidetik udalerriko sarrerak, Versalles 

eta Kaputxinosetik, bultzatu behar dira.  
 
 
 
 
 
 
� Industriguneetarako garraioa pribatua da batik 

bat eta horrek lanorduetan garraio intentsitate 
arazoak ekartzen ditu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
75. Biztanleria sentsibilizatu autoaren zentzuzko 

erabilera arrazional bat lortzeko, autoaren 
erabilera desprestigiatuz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76. Lantokietara iristeko garraio publikoa, bizikleta 

et oinez joateko erraztasunak eman 
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� Teorian dagoen aparkaleku defizita 4.500 

plazakoa da, herri barruan dago defizit 
handiena a.900 aparkalekurekin, Beraun 
1.015 aparkalekurekin eta Galtzaraborda 996 
aparkalekurekin; egoera hau  hobetzeko 
Kaputxinosen 200 plaza dituen parkea 
inauguratu da eta Nafarroako  Etorbidetik Lino 
parkingera sarrera erraztu da. Iturria: Leber-ek 
egindako ikerketa. 

 
� Aparkalekuei dagokionez, udal politikak 

aparkaleku nahikoak ez dituela bermatzen 
dioen iritziak jaso dira.  

 
 
 
GARRAIO PUBLIKOA  
 
� Errenteria garraio publikoko eskaintza ona 

dago, era garraiobide ezberdinen artean 
dagoen osagarritasunagatik (Trena, autobúsa 
y topoa), zerbitzuaren aldizkakotasuna altuak 
dira eta guneak inguruko herriekin ongi 
konektaturik daude. Gabeko zerbitzu publikoa 
dago urteko larunbata guztietan eta udarako 
ostiraletan.  

 
 
� Kanpora egiten diren joan etorrien %46 

autobus eta trenaren bitartez egiten dira eta 
aipaturiko garraioak erabiliz kanpotik 
Errenteriara egindakoak %29.  

 
� Aparkamenduen defizita altua da, defizita 

plaza errealak (garajeak eta ibilbidea) eta 
legez kanpoko aparkamenduak (pasabideak, 
bigarren ilarak, …) erabiliz konpentsatzen dira 

 
 
 
 
 
 
� Mugikortasun jasangarria bultzatzeko 

egindako peatonalizazio eta lasaitasuna 
emateko politikek zenbait kasutan aparkaleku 
plazak kentzera eraman dute.  

 
 
 
 
� Herritik kanporako joan etorrietarako garraio 

publikoaren erabilera altua da. Hala ere, 
Errenteriaraino joaten direnak ibilgailu pribatua 
erabiltzen dute gehien. 

 
� Hiri garraioa berkontsideratu beharra ikusten 

da hausnarketa sakonago baten eginez eta 
hiri garapen eta industrial berriak kontutan 
hartuz.  

 
� Honela, auzoetako garraioa erraztu eta 

industriguneetara garraio publikoa bultzatu 
beharko zen, baina bertako langileriaren 
mugikortasun behar errealak aintzat harturik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77. Aparkaleku publikoa sustatu. 
 
 
 
 
 
 
 
78. Garraio publikoa gehiago erabiltzea sustatzea, 

zerbitzu on bat kudeaketa egokia eta 
irisgarritasun erraztasunak eskainiz.   

 
 
79. Auzoetako garraioa hobetuz, garapen 

berrietara erraztuz eta industriguneetarako 
zerbitzua aztertuz hiri garraioa zerbitzua 
kontsolidatu. 
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� 2000 pertsona baino gehiagok egunero hiri 

barruko garraioa erabiltzen dute. 2004 urteko 
irailean ,aurreko urtearekin konparatuz, 
bidaiarien kopurua %11,72 handitu zen.  

 
 
� Hala ere, zenbait auzok duten garraio publiko 

murritza duten pertzepzioa dago..  
 
� Era berean, industriguneetara garraio publiko 

gehiagoren eskaria hautematen da. 
 
MUGIKORTASUNA OINEZ ETA BIZIKLETAZ  
 
�  Herri barruan egiten diren joan etorrien %73 

oinez egiten dira. Hala ere, motorrik gabeko 
ibilgailuen bitartez herritik kanpora egindako 
joan etorriak %5 dira.   

 
� Errenteriarantz egiten diren motorizatu gabeko 

joan etorriak %87ko kasuetan oinez egiten 
dira eta %13ko kasuetan bizikletaz.   

 
� Bidegorria zabaldu egin da eta eskualde 

mailan, Errenteria, Oiartzun eta Lezo 
konektatzeko asmoz, oinezko eta 
bizikletentzako erreia egiteko proiektua dago.  

 
� Bizikleta erreiaren erabilerak zenbait gatazka 

sortu izan ditu, oinezkoek oinezkoei 
zuzenduriko ibilbidea bezala erabiltzen 
dutelako ziklisten zirkulazioa zailduz. 

 
� Zentzu honetan, eskualde mailako garraio 

partzuergo bat sortzea oso garrantzitsua dela 
uste da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Gehitzen doan Bidegorri sare bat izan arren, 

ez da oraindik bizikleta garraiobide bezala 
erabiltzeko joera handirik ikusten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Bide ezberdinen erabileren erregulaziorako 

mekanismoak eduki beharra ikusten da 
 
 

 
80. Eskualde mailan garraiorako partzuergo baten 

sorrera eskatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81. Bidegorriaren erabilera sustatu eta prestigiatu, 

erabilera zuzena irakatsiz.  
 
82. Bizikletaren erabileraren inguruko informazio 

zabalagoa izan. 
 
83. Oinezkoentzako guneen sustapenarekin 

jarraitu. 
 
84. Mugikortasunean iraunkorrak diren sistemen 

intermodalitatea bultzatu: garraio publikoa, 
oinezkoena, bizikleta.  

 
 
85. Bideen (oinezko, bidegorri, errepide…) 

erabileraren erregulazioa, erabileran gatazkak 
saihesteko (trafiko ordenantza)  
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IRISGARRITASUNA  
 
� Tren eta autobusetako irisgarritasuna 

errazteko neurriak hartu. 
 
� BIde publikoan, eraikuntza eta garraioetan 

irisgarritasun arazoak nabarmendu dira. 
Iturria: Errenteriako Irisgarritasun Plana  

 
� Oztopo arkitektonikoak daude, eskailerak,   

espaloiko ertzak jangunerik gabe, ibilbide 
maldatsuak barandarik gabe. Iturria: 
Errenteriako Irisgarritasun Plana 

 
� Arramendiko Parkerako dauden irisgarritasun 

baldintzak mugikortasun arazoak dituzten 
pertsonentzako oztopo bat dira, oso 
maldatsua baita  

 

 
 
 
� Udalerrian irisgarritasun alorreko gabeziak 

identifikatuak daude. 
 
� Errenterian zehar mugikortasun aske bat 

erraztuko duen neurriak hartzeko ekintza plan 
zehatz bat badago.  

 

 
 
 
86. Udalerriko irisgarritasunaren hobekuntza 

sustatu. 
 
87. Irisgarritasun konplikatuko hirigunetara 

mugikortasun murritzeko pertsonen 
irisgarritasuna erraztu. 
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HORNIKUNTZA ETA BANAKETA  
 
� Udalerriko arro hidrografikak Oiartzun ibaiko 

arroa (nagusia) eta Urumea (Añarbeko azpi-
arroaren bitartez) dira. 

 
� Esate baterako Errenteriako %100 Añarbeko 

urtegitik datozen uretatik hornitzen da. 
 
 
 
� Uraren kudeaketa era mankomunatuan 

ematen da Añarbeko Urak 
Mankomunitatearen bitartez. Uraren banaketa 
udak eskumena da. 

 
� Añarbek emandako uraz gain badaude ura 

biltzeko beste kaptazio pribatuak, kasu 
gehienetan nekazal guneekin erlazionatuak. 
Era berean, lur azpiko  eta ibaietako uraren 
kaptazioa ematen da erabilera 
industrialetarako, PAPRESA nabarmenduz. 

 
� Añarbeko Ur Mankomunitateak ematen dituen 

uren %50a kontrolatu gabe dago, kopuru hau 
sarean egon daitezkeen dagokiola pentsatzen 
da. Iturria: Ingurumen Mahai Teknikoan 
egindako estimazioak 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
� Nahiz eta Añarbeko urtegiak ez izan birkarga 

arazorik, udalerriak ez du autonomiarik 
Añarbeko Ur Mankomunitateak hornitzerako 
garaian arazoak izan ezkero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Edateko uraren errendimendu baxua 

antzematen da. Ez da ezagutzen behe sarean 
dauden galeren portzentajea.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88. Ur hornikuntza kudeaketa optimizatu, kontrol 

bat eginez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERRENTERIAN TOKIKO AGENDA 21 EZARTZEKO PROIEKTUA  

 
Errenteriako Udala 

IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA  
INGURUMEN BEKTOREAK:  URAREN KUDEAKETA 

2006eko otsaila 
 

Errenteriako iraunkortasun diagnostikoa    266. or. 286tik  
ONDOAN S. Coop. eta HAIZEA S.L enpresek egina   
     

DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
 
KONTSUMOA 
 
� 2003 urtean kontsumituriko uraren bolumena 

187 L/biz.eguneko izan da guztira. Kontsumoa 
gorantz doala antzeman daiteke. Iturria: 
Errenteriako Udala 

 
� 2003 urtean etxeetako ur kontsumoa  152 

L/Bizt.eguneko. izan zen. Kopuru hau EAEko 
beste udalerrien azpitik dago. Iturria: 
Errenteriako Udala 

 
� Industri kontsumoak guztira kontsumitzen 

denaren %11 da, ratioa oso baxuegia da. 
Iturria: Errenteriako Udala 

 
� Errenteriako Udalak uraren banaketan tarifa 

progresibo bat aplikatzen du erabiltzaileen 
artean gehiegizko kontsumoa penalizatzeko 
asmoz. 

 
SANEAMENDUA 
 
� Hondakin urak ez dute arazketa tratamendurik 

izaten. Mankomunitateak kudeaturiko 
kolektore sarearen bitartez eta itsaspeko 
hustubidearen bitartez (Mendiola)  “Aliviadero 
de Herrera”-ra bideratzen dira eta bertatik 
itsasora  isurtzen dira. Loiolako Hondakin Urak 
Tratatzeko Araztegia eraikitze fasean 
aurkitzen da. 2005 urtean martxan jartzea 
espero da. 

 
 

 
 
 
� Etxeko kontsumoa EAEko batezbestekoaren 

azpitik egon arren , uraren erabilpen iraunkor 
ikuspegi batetik, kontsumitutako ur 
bolumenaren eboluzio gorakorrak,, joera 
negatiboa markatzen du. Zentzu honetan, kirol 
patronatuak eta ingurumen eta mendi 
departamenduak ur kontsumoaren murrizketa 
sustatzeko sentsibilizazio kanpaina bat 
aurrera eraman zuten. 

 
� lLorategietan, kale garbiketan… tratatutako 

uraren erabilera saihestu edo murrizteko 
udalak Añarberekin batera nolabaiteko 
neurriak hartzeko beharra aipatzen da.  

 
 
 
 
 
 
 
� Nahiz eta hondakin uren gaur egungo 

saneamendua ona ez izan, Loiolako EDAR-a 
martxan jartzen denean, Errenteriako ia hiri 
hondakin ur guztiak, araztuak izango dira 
itsasora isurketa zuzena saihestuz. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
89. Guztizko ur kontsumoa murriztu, etxeko 

kontsumoan batik bat 
 
 
 
 
 
 
 
 
90. Udal ekintzetan edateko uraren kontsumoa 

optimizatu (kale garbiketa, ureztaketak…) 
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� Nekazal gunean, baserrietatik %49rek 

bakarrik tratatzen dituzte hondakin urak eta 
hauetatik %54 era egoki batean egiten dute. 
Guzti honen ondorioz, putzu septikoetako 
efluenteak eta baserrietan tratatu gabeko 
isurketak gertuen dagoen errekastora 
botatzen dira edo zuzenki lurrera botatzen 
dira. Iturria: Errenteriako Nekazal Guneetan 
saneamendu sistema autonomoen inbentarioa 

 
URAREN KALITATEA  
 
� Oiartzun ibaiko urak kalitate baxua dauka. 

Kutsadura sortzen duten foku nagusienak 
Arditurriko errekasta (zink) eta Lintziringo 
errekastoa dira. Hala ere, ibaiaren kalitatearen 
eboluzioak joera  positiboa dauka 

 
� Oiartzun ibaiko uraren ezaugarri fisiko-

kimikoak Fanderiatik igarotakoan, arrain 
gaitasun arautegiarekin betetzen dute. Hala 
ere, Lintziringo errekastotik datozen urea 
ibaiko kalitate biologikoa murrizten dute eta 
uren berreskurapen handiago bat  saihesten 
dute. 

 
� Oiartzun ibaiaren emari gutxiaren inguruan 

preokupazioa dago, ez baita emari 
ekologikora iristen. 

 
� Ibai ertzetako kalitatea oraindik baxua dela 

ikusten da, ibaiaren uraren kalitatean faktore 
oso garrantzitsua izanik.  

 
� Nekazal guneetako jarduera eta 

asentamenduen ondorioz  hondakin uretako 
saneamendu sistemetan gabeziak detektatu 
dira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Oiartzun ibaiko kalitatearen hobekuntza 

ikusten da. Hala ere, nekazal guneetako 
hondakin uren saneamendu urriak eta 
industriaren kontrolik gabeko isurketek 
guztizko berreskurapena zaildu egiten dute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Oiartzun ibaiaren emari ekologikoaren alde lan 

egin beharra dago. 
 
 
� Ibai ertzak birsorkuntzeko proiektutan 

jarraitzea beharrezko ikusten da.  

 
91. Herriko nekazal guneetako hondakin uren 

saneamendu sistema hobetu eta kontrolatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92. Oiartzun ibaira egiten diren baimenik gabeko 

isurketen aurrean Eusko Jaurlaritzari neurriak 
hartzea eskatu. 

 
93. Eskumena duten erakundeen artean Oiartzun 

ibaiko saneamendua eta berreskurapena 
bultzatu. 

 
94. Ibaiak ekosistema bezala eta kirola edo 

aisialdi jarduerak egiteko elkargune bezala 
duen garrantziari buruz biztanleria 
sentsibilizatu. 

 
 
95. Oiartzun ibaiko emari ekologikoa bermatzeko 

dagokion administrazioari berehalako neurriak 
hartzeko eskatu. 

 
96. Ibai ertzetako landaredia errekuperatzeko 

proiektuetan jarraitu. 
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ENERGI KONTSUMOAREN PATROIA  
 
� 2002 urtea arte energi elektrikoko kontsumoa 

progresiboki handitu da. Hala ere, urte 
honetatik aurrera orokorrean jaitsiera bat 
antzematen da, 2003 urtean 224.611.249 
Kw/orduko kontsumoa izanik. 
Iturria: Iberdrola 

 
� Industri jarduera da energi elektriko gehien 

kontsumitzen duen sektorea 2003 urtean 
kontsumitu zen energi guztiaren %66 delarik. 
Hala ere, 2002 urtetik aurrera, sektore honen 
kontsumoaren joera beherantz doa. 2003 
urtean kontsumoaren jaitsiera erregistratu zen 
19.119.989 Kw/orduko. 
Iturria: Iberdrola  

 
� Etxeko sektoreak energi elektriko eskari 

aldetik bigarren postua dauka, 2003 urtean  
41.905.654 Kw/orduko kontsumituz. Sektore 
honek energi kontsumoa gehitzen doa 
progresiboki, 2000 urtetik 2.936.229 
Kw/orduko gehituz. 
Iturria: Iberdrola  

 
� 2003 urtean sailkatu gabeko kontsumoak 

(616.640 Kw/orduko) 2000 urtean 
erregistraturiko kontsumoa baino 5 aldiz 
handiagoa da  (110.882 Kw/orduko). 
Iturria: Iberdrola 

 
 
 

 
 
 
� Errenterian energi kontsumo altua dago eta 

hau era handi batean herrian kokatzen diren 
enpresa kopuru handiengatik dator 

 
 
 
 
� Azken urteetan neurri handi batean energi 

kontsumo elektrikoa jaitsi egin da, industri 
sektorean egon den jaitsiera dela eta.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Sailkatu gabeko kontsumoak neurri gabeko 

handitzea izan dute. Hala ere, sektore 
honetan sartzen diren jarduerak ez dira 
identifikatzen 

 
 
 
 

 
 
 
97. Beste erakunde batzuekin batera biztanlerian 

kontsumoa aurrezteko eta iraunkorragoak 
diren hornidura iturriak erabiltzeko kontzientzia 
sustatu. 
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� Ezin izan da Errenteriako gas natural 

kontsumoari  buruzko daturik lortu.  
 
 
 
 
 
 
KONTSUMO ENERGETIKOAREN 
OPTIMIZAZIOA; ENERGIA BERRIZTAGARRIEN 
ERABILERA  ETA SUSTAPENA  
 
� Udalak EVE-rekin batera Akordio Marko bat 

sinatu du “Energia era arrazional batetan 
erabili eta energia berriztagarrien 
probetxuaren sustapenerako” 

 
� Udaletxetik energia aurrezteko egindako 

ekintza esanguratsuenak herriko argiterian 
zentratu dira, tarifa elektrikoa errebisatuz, 
fluxuaren murriztaileak eta kontsumo baxuko 
ekipoak jarriz.  

 
� Auditori energetikoak egiten dira udal 

dependentzietan  
 
� Energia berriztagarriak sortzeko 

instalakuntzak daude: Polikiroldegian 
kogeneraziokoak, San Markoseko zabortegian 
biogasaren aprobetxamendua, Ereñozu 
indarretxe hidroelektriko txikia. Horretaz 
aparte, Mendaraz, Arrambide, Abaño eta 
Añarbeko indarretxe hidroelektrikoak daude. 

 

 
� Gas naturalari buruzko daturik ez edukitzeak 

herriko energi egitura ezagutzen galarazten 
digu. Horregatik ezin da baloratu Errenteriako 
kontsumo patroia eskualdeko edo antzeko 
herrietako batezbestekoarekin zenbateraino 
ezberdintzen den.  

 
 
 
 
 
 
� Udaletxea sentsibilizatua dago bere 

kudeaketan energi berriztagarriak eta 
aurrezkirako neurriak hartzeko.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98. Udal instalakuntza eta zerbitzuetan energi 

kontsumoa murriztea  
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� Energi berriztagarri iturrien ezarpenean 

ekintza ezberdinak aurreikusten dira:  
− Polikiroldegian eguzki energi termikoaren 

instalakuntza, ur beroaren lagungarri bezala, 
− 2005 urterako energi panek fotovoltaikoak 

udal geltokietan  
− Eguzki energi fotovoltaikoaren sustapena 

isolaturik dauden eraikuntzetan Iturria 
Ingurumenari buruzko Mahai Teknikoan 
eginiko estimazioak.  

 
� 2005 urteko udal aurrekontuetarako “Villa 

Errenteria” Kultur Zentrorako, Oarso Zentro 
Zibikoa, Fanderiako Igerilekuak, Cristóbal 
Gamon Ikastetxea, Beraun Berri Ikastetxea 
eta Langaitz Ikastolan  panel fotovoltaikoak 
jartzeko proposamena egin da.  

 
� Egiluzen sortutako purinetatik energia sortu 

ahal izateko ikerketa bat egiten ari da  
 
� Sektore pribatuetan energia berriztagarrien 

aplikazio baxua dela ikusten da. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Hasierako inbertsio altuak direla eta, energia 

berriztagarriak ezartzeko asmoa zuen 
pertsona ugari atzera botatzen direla uste da. 

 
99. Era progresibo batean udal eraikuntza eta 

instalakuntzetan energi berriztagarrien 
hornidura energetiko sistemak bultzatu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100. Erabilera pribatuetarako energi berriztagarrien 

erabilera bultzatu eta erraztu.  
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HIRI HONDAKINEN SORRERA ETA 
TRATAMENDUA  
 
� Hondakinen kudeaketa era mankomunatuan 

egiten da eta San Markoseko Mankomunitatea 
arduratzen da hondakinen kudeaketaz 
Errenterian.  

 
� Gaur egun Mankomunitateko udalerrietan 

sortutako hondakinak San Markoseko 
zabortegira joaten dira, honen balio-bizitza 
2009 urte-arte da. Iturria: ingurumeneko lehen 
mahai teknikoa  

 
� Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoa mailan 

Hondakinak Kudeatzeko  Plan Integral bat 
onartu du. Plan horretan kudeaketa 
estrategiako azken pausoa bezala errausketa 
balorizazio energetikoarekin  aurreikusten da; 
San Markoseko Mankomunitatean Portu eta 
ezin direnak birziklatu edo birbalorizatu 
Donostian kokatuko den planta batetan 
erraustuko dira 

� Era irregular batetan hondakinen sorrera 
gorantz joan da, 1997 urtean  biztanle 
bakoitzak eguneko 1,03 kg. sortzen zuen  eta 
2003 urtean 1,31 kg. Iturria: San Markoseko 
Mankomunitatea  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
� Nahiz eta GHKPI onartuta egon eta 

erraustegiaren kokapena Donostian izateko 
erabakia hartua eduki, herritarren erantzunak 
eta Donostiako udalaren ezezkoak, errausketa 
planta bertan kokatzeko, proiektuaren 
exekuzio epeak atzeratu ditu. Guzti honen 
ondorioz, San Markoseko zabortegia betetzen 
denerako,  hondakinen kudeaketarako 
aukerak konprometitu ditzake. 

� Gai honekin erlazionatua, mahaian adierazten 
da PIGRUGa burutu zen fasean eztabaida 
irekia egon zela, jendaurrean aurkeztu eta 
bilera ugari udaletxe eta jendartean 
orokorrean. gertatzen dena orain 
sentsibilizazioa handitu dela eta eskaria 
handiagoa da. honi gehitu behar zaio 
herritarrak hobe eta gehiago informatu 
beharra dagoela eztabaida eta parte hartzea 
kalitatezkoa izateko.  

 
� Nahiz eta hondakinen bilketako ratioa ona 

izan, eskualdea eta EAE-arekin konparatu 
ezkero, hauen eboluzioa azken urteetan 
negatiboa izan da. Hondakinen sorrera tasa 
handitu egin da eta joera ere handitzera doa. 
Era horretan, GHKPI hondakinen 
sorkuntzarako prebentzio politika bat 
proposatzen du gaur egun dagoen joera 
murrizteko. EBak handipen maila %1ekoa 
baino altuagoa ez izatea gomendatzen du, 
aldiz, errenteria handipen hau %3koa da. 

 
 
 
 
101. San Markos ixten denerako errenteriako 

hondakinei behin betiko irtenbidea aurkitzea 
San Markos-eko mankomunitatearen 
testuinguruan. 

 
 
 
 
 
102. Azken erabakian herritarrek parte hartu ahal 

izateko eztabaida irekia bultzatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103. Hondakinen sorkuntza tasa murriztu 

herritarren, eta merkatari eta enpresa 
aktibitateen artean. 
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DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
BILKETA SELEKTIBOA  
 
� Birziklatze tasa 1997 urtetik 2003 urte 

bitartean progresiboki  handitzen joan da.  
Azken urtean %14ko birziklapenarekin  Iturria: 
San Markoseko Mankomunitatea  

 
� Papera-kartoia, beira, edukiontziak eta 

olioaren bilketak eboluzio progresiboa gorantz 
doa; hala ere, pilen birziklatzearen eboluzioa 
irregulagoa da. Iturria: San Markoseko 
Mankomunitatea  

 
� 463 biztanle daude paper kontenedore 

bakoitzeko, 446 biztanle edukiontzi 
kontenedore bakoitzeko, 427 beirarako eta 
817 piletako.  Iturria: San Markoseko 
Mankomunitatea  

 
� Ehun hondakinen bilketa selektiboa Cáritasek 

kudeatzen du. Gaur egun kontenedore 
kopurua gehitu da.  

 
� Kimaketa eta lorezaintzako  hondakinak 

selektiboki biltzen dira hauen baloraziorako.  
 
ETXEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK  
 
� Erabilitako olioak biltzeko bi bilketa puntu 

daude Iztieta eta Beraungo auzoetan 
kokatuak.  

 
 
 
 

 
 
� Birziklatze tasaren hazkunde positiboa, nahiz 

eta 2003 urtean portzentaje hau Gipuzkoako 
2000 urteko batezbestekoaren azpitik egon, 
GHKPI-an jasotako datuen arabera.  

 
 
 
 
 
 
 
� Bilketa selektiboko dotazioak gorantz egin du, 

500 biztanle/kontenedore inguru. Handitze 
honek datozen urteetara begira  birziklatze 
tasen hobekuntza ekarriko duela pentsatzen 
da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Olioen bilketa selektibo ratioa ez da handiegia 

ziurrenez bilketa egiteko irisgarritasun 
baldintzak ez direlako egokienak (ordutegi 
txarrak eta modelo oro har eskasa). Bestalde, 
arriskutsuak diren bestelako hondakinen 
bilketaren gabezia ere ikusten da 
(fluoreszentea, disolbatzaileak, e.a.)  

 
 
104. Selektiboak diren hondakinen birziklapen tasa 

handitu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105. Etxeetan sortutako hondakin arriskutsuak 

biltzeko, bilketa zerbitzu eta azpiegiturak 
gehitzea.  
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DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
 
 
INDUSTRI ETA MERKATARITZA 
JARDUERAREN ONDORIOZ SORTUTAKO 
HONDAKINAK  
 
� Industri eta merkataritza jardueren ondorioz 

sortutako hondakinak kudeatzeko ordenantza 
bat dago, Mankomunitateak onartua. Honen 
bitartez hiri hondakinak, inerteak eta papera 
kartoia eta egurra biltzen dira.  

 
 
 
 
 
 
� Industri hondakinak kudeatzeko ardura, 

arriskutsuak nahiz inerteak,  sortzen dituzten 
jarduerei dagozkie, eta eusko Jaurlaritza da 
hauen egokizko gauzapena kontrolatzen 
duena.  . 

 
� San Markoseko Mankomunitate mailan 

sortutako hondakin inerteak Aizmendi 
zabortegira joaten dira. 

 
 
 
NEKAZAL GUNEAN SORTUTAKO 
HONDAKINAK  
 
� Behemendi Nekazal Garapen Elkargoaren 

bitartez, Udalerriko nekazal gunean 
kontenedore berriak kokatu dira. 

 
 
 
 
 
 
� Hondakin mota hauen bilketa eta kudeaketa 

egoki arautua dagoela  pentsatzen da. Hala 
ere, batzutan industri jardueretan sortutako 
birziklagarriak diren edukiontzi eta 
edukiontzietako hondakinak askotan ez dira 
egoki kudeatzen, hauek kudeatzeko ardura 
ekoizleen eskuetan egoten delako. 
kudeaketarako arduradunak ekoizleak izanik,  
arazoak sortzen ditu batzuetan, hondakinen 
ekoizleetan egoten baita ardura.   

 
� Orokorrean, enpresa gehienek hondakin 

arriskutsu esanguratsuenak  ongi kudeatzen 
dituztela pentsatzen da. Egia da, badaude 
enpresa batzuk ingurumenean eragin gutxiago 
duten zenbait hondakin arriskutsu (ehunki 
inpregnatua, fluoreszenteak) hondakin 
inerteak bezala kudeatzen dituztenak, baina 
udaletxe mailan ez dagoenez informazio 
zehatzagorik enpresen benetako egoera zein 
den jakiteko, balorazio hau era orokor batean 
egin daiteke bakarrik,  

 
 
 
 
� Nekazal guneetan hiri hondakin eta hondakin 

arriskutsuen kudeaketa hobetzeko jarduera 
positiboa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106. Industri, merkataritza eta zerbitzu jardueretan 

sortutako hondakinen kudeaketarako praktika 
egokiak bultzatu. 
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DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
 
� Behemendik nekazal ustiapenetara 

bideraturiko purinak biltzeko zerbitzua antolatu 
du, natur ingurunera  purin isurketak 
saihesteko.  

 
KONTROLIK GABEKO ISURKETAK  
 
� Ingurumeneko mahai teknikoan isurketa puntu 

ugari zeundela esan zen, batik bat herriko lur 
ez urbanizagarrian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Foku hauek identifikatzen dituen  ikerketa bat 

egina egon arren, diagnostiko eguneratu bat 
egin da; diagnostiko honek gordailutuko 
hondakinak identifikatu beharko ditu, hauen 
kudeaketa egoki baterako orientazioa eman 
ahal izateko.   

 
� San Markos-eko zabortegian Garbigune bat 

egon arren, badirudi herritarrek ezagutzen ez 
dutela. beraz, herritarrei ezagutarazi eta era 
berean baloratu bere erabilera erraztuko zuen 
herrigunetik gertuagoko Garbigune baten 
beharra.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
107. Kontrolatu gabeko zabortegiak identifikatu eta 

isurketak saihesteko mekanismoak ezarri, eta 
bere kasuan berreskuratzea bultzatzea.  

 
 
 
 
108. Gaur egun era kontrolik gabe gordailutzen 

diren hondakinen kudeaketa egoki baterako 
Garbigune bat izateko aukerak aztertu.  
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DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
 
KUTSADURA ATMOSFERIKOA SORTZEN 
DUTEN ITURRIAK 
 
� Errenterian bi enpresa daude 167/2002 

Kutsaduraren prebentzio eta kontrol 
integratuaren Legeko I eranskinean kokatzen 
direnak eta horregatik, isurketei buruzko 
dituzten datu guztiak EPER erregistro 
publikoan sartu behar dituzte:   

 
−  San Markoseko Mankomunitatea: Hiri 

hondakinen tratamendua. 
−  Papresa S.A. : Prentsa  

 
� Pasaian lehen aipaturiko legean sartzen den 

enpresa bat dago: “Iberdrola generación S.A.” 
(Zentral elektrikoa), honek Errenterian eragina 
dauka herriarekiko duen gertutasunagatik  

 
� Azkenik, iturri finkoen isurketen ondorioz 

Errenterian eragin gehien dutenak honakoak 
azpimarratu behar dira:   

 
−  Portu jardueraren ondorioz datozenak  
−  Txingudiko Mankomunitateak aurreikusiriko 

errausketa planta abian jartzen bada sor 
daitezkeen eraginak  

− Egiluze abeletxetik sortutako usai txarrak  
 
 
 
 

 
 
 
 
� Eskualdean, IPPC-pean dauden hiru enpresen 

isurketa atmosferikoak daude; enpresa hauek 
egiten dituzten isurketei buruzko datuak 
publikoak dira EPER erregistroaren bitartez 
baina zenbait kasutan erregistro horretan 
agertzen den informazioan erroreak antzeman 
dira.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Txingudiko erraustegia abian jarri ezkero 

airearen kalitatea txartzeko arriskua dago  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
109. Kutsadura atmosferiko handien sortzen duten 

jardueren jarraipen exhaustibo bat egin  
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DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
 
� Garraioa da Errenterian kutsadura aldetik 

fokurik nagusiena, A-8 herritik pasatzen baita, 
N-1 inguruko herrietatik pasatzen delako eta 
Errenterian herri barruan trafiko asko 
igarotzen delako.    

 
AIREAREN KALITATEA  
 
� Errenteriak kontrola egiteko bi estazio ditu:  

− Olibeten Lekuona okindegia (EAE-ko Airea 
kontrolatzeko eta zaintzeko Sarean dago)  
−  Kaputxinoseko Cristóbal Gamon ikastetxea 
(Gipuzkoako Foru Aldundiak dauka jabetza)  
 

 
� Airearen kalitateari buruzko informazioaren 

kudeaketa ez dago informatizatua. Udalak ez 
du zuzenean eta hilero airearen kalitateari 
buruzko informazioa jasotzeko erraztasunik ez 
baitago Esko Jaurlaritza eta Aldunditik 
komunikazio hori errazten duen konexio edo 
sistema informatikorik.  

 
� Dauden datu erabilgarrietatik zera atera 

dezakegu:  
−  Azken urteetan kutsatzaile maila jaitsi dela 
hauteman da, ozonoa eta suspentsioan 
dauden partikulak izan ezik, hauek 2.001 
urtea geroztik pixkanaka handitzen doaz  

 
 
 

 
� Mugikorrak diren iturrien garrantzia airearen 

kalitatean (motorra duten ibilgailuak)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Airearen kalitateari buruz dagoen informazio 

sistematizatua eta estatistikara heltzeko 
zailtasunak daude.  

 
 
 
 
 
� Kutsatzaileak gradualki gutxitzen doazela  

hautematen da, hala ere, noizbehinka Ozono 
eta suspentsioko partikulek erreferentzi maila 
gainditu dute.   

 
� Udalerriko airearen kalitateak osasunean izan 

dezakeen eragina dela eta herritarren artean 
beldurra antzematen da. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110. Udalerriko kalitate atmosferikoari buruzko 

informazio eguneratua era iraunkor batean 
lortu ahal izateko mekanismoak ezarri 
(kontaminatzaile mota guztiak, 
dioxinak,furanoak…barne.)  

 
 
 
111. Herritarrei aldizka herrian dagoen airearen 

kalitateari buruz informatzea  
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DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
 

−  1996 eta 2000 urte bitartean Ozono 
kontzentrazioak 15 aldiz gainditu zuen 
osasuna babesteko ezarrita zeuden limiteak. 
Landaretza babesteko limiteak ere gainditu 
ziren.  
−  Kaputxinoseko estazioan legeak 
suspentsioko partikulentzat ezarririko urteko 
limite gida gainditu zen. Urtean 25 aldiz 
gainditzen dira gutxi gora behera eguneroko 
limite gidak.    

 
� Kaputxinos Beraunekin batera (azken hau 

neurri gutxiago batean) kutsadura 
atmosferikoaren eragin handien duten bi auzo 
dira.   

 
ZARATA SORTZEN DUTEN ITURRIAK  
 
� Errenteriak errepideak sortzen duen eragin 

akustikoa duen herrien artean aurkitzen da A-
8 eta N-1 70 dB baino gehiagoko nibelak 
dituzten bi errepide baitira. Iturria: Eusko 
Jaurlaritzako Zarata Mapa. 

 
� Herrigunean edo inguruetan kokaturiko 

industri jarduerek eragin akustiko nabarmena 
sortzen dute, hauetatik portua eta Papresa 
bereiz ditzakegu.  

 
� Ostalaritza ere zarata iturria izanik herritarren 

soinu kalitatean ere eragin dezake. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Saihesbidea ireki denetik N-1-k eragindako 

presioa gutxitu den arren, Errenteriako zarata 
iturriak bezala bi bideak azpimarratu behar 
dira Errenterian zarata iturriak bezala.   

 
 
� Gogaikarriak diren ahalezko iturriak industriak 

eta ostalaritzak sortutako zaratak dira 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112. GFA eta EJ-arekin batera, ibilgailuen trafikoak 

sortarazten duen zarata gutxitzeko neurriak 
hartzeko sustapena  

 
 
 
113. Inpaktu gehien sortzen duten aktibitate 

industrialekin inpaktu akustikoa murrizteko 
neurriak negoziatu  
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DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA ONDORIOAK HELBURUAK 
 
� Azkenik, Donostiako bigarren ingurabidearen 

gauzapenak eta burdinbidearen sare berriak 
Errenterian sortuko duten eragin akustikoa ere 
kontuan hartu behar da.  

 
� Alde zaharrean garbiketa makinak goizeko 

6etan  sortzen dituen eragozpenak eta baita 
ere, goizaldeko ordu txikietan beira eta 
gainontzeko hondakinak jasotzen dituzten 
kamioiak azpimarratu. 

 
� Beharrezkoa da ere, udalak martxan jartzen 

dituen hainbeste lanetan, erabiltzen den 
makinariaren kontrola egitea.  

 
ZARATA MAILA  
 
� Udaletxeak Zarata eta Bibrazioei buruzko 

Ordenantza bat dauka. Ordenantza honek 
gune ezberdinetan onargarriak diren nibelak 
eta ordutegien marjinak jartzen ditu.  

 
 
 
� Ez dago ez zaratei buruzko maparik baina 

udalerriko ingurumen zaratarekin 
erlazionatutako ikerketa bat burutzen ari da.  

 
� Udalak industri, ostalaritza eta merkatal  

jarduerekiko egiten duen kontrola irekitze-
baimenaren tramitazio eta kontzesioaren 
bitartez egiten da.  

 

 
� Etorkizunean Errenterian ahalezko hiri 

garapenerako den gunean kutsadura akustiko 
arriskua.  

 
 
� aktibitate hauek guztiak bizi kalitatean eta 

ingurumenean eragin handia dute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Udal ordenantza bat egoteak zarata sortzen 

duten jardueren kontrola dakar, baina 
herritarrek jasandako presio akustikoa 
ezagutzeko mekanismo sistematiko bat ez 
egoteak ordenantza hau guztiz aplikatzeko 
aukera saihesten du.   

 
� Ekintza plan bat jartzeko ikerketa horretako 

emaitzei itxaron beharra dago. 

 
114. Garatzen diren azpiegiturek biztanleriarengan  

dituzten eraginak gutxitzeko neurriak hartzea 
sustatu   

 
 
115. Eragozpenak sortzen dituzten aktibitateen 

ordutegia egokitu eta lekuak txandakatu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116. Burutzen den diagnostikoaren arabera, zaratan 

aurkako neurriak hartu 
 
117. Zarataren kontrola izateko mekanismoak 

martxan jarri, zarata mailak jakin ahal izateko. 
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� Zenbait gabetan eta aste bukaeretan 

ostalaritzak ezarrita dauden zarata mugak 
gainditzen ditu.  

 
 

 
118. Biztanleria informatu udalerrian dagoen  zarata 

presioari buruz modu sinple, argi eta ulertzeko 
erraz batean. 
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BASO USTIAPENAK  
 
� Errenterian baso ustiapenera bideraturiko lurra 

2066 Ha. da. Lur ez urbanizagarriaren azalera 
guztiaren %64 da.  

 
� 1.995 urtetik 2003 urtera 290,66 Ha.-ko baso-

berritzea egin da eta zuhaitzen mozketara 
bideraturiko baso azalera   394,05 Ha. izan 
da. 

 
� Denbora aldi berdinean:  
 

−  Baso-berrituriko baso azaleraren %77 
mendi publikoei dagozkio, %23 erabilera 
pribatuko mendiei dagokio.  

−  Moztu den baso azaleraren %20 
publikoa da eta %80 mendi pribatuei 
dagokio  

 
� Ez dago konstantziarik iraunkortasun 

ziurtagiria duten ustiapenik daudenik. 
 
� Baso ustiapenek paisaian eragina izaten dute 

eta bioaniztasunean galerak sortzen dituzte. 
Zuhaitz mozketaren ondorioz  lurraren 
higadura errazten da eta  lurra garbitu eta 
berregokitzeko makinek ere eragina sortzen 
dute.  

 
� 1999 urtean Gipuzkoako Foru Aldundiak 

lindanoko fumigazioak egiten zituen Añarbeko 
zenbait pinuditan. Ez da sortaraziriko eraginei 
buruzko inongo ikerketarik egin.   

 
 
 
� Baso erabilera zuzendutako lur azalera 

eskualdeko (%49) eta EAEko (%54)  
portzentajeen oso goitik aurkitzen da.  

 
 
� Zuhaitzen mozketa handiagoa da baso-

berritzea baino. Balantzea negatiboa da 
103,39 Ha. koniferena handiagoa da,  100,77 
Ha-ko defizitarekin    

 
� Nahiz eta Udaletxeak publikoak diren 

lursailetan tokiko landaredia bultzatzeko 
politikak egin, pribatuak diren baso azaleratan 
eragina egiteko mugak ditu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
� Baso ustiapenetan egiten diren jardueren 

kontrola behar da  
 
 
 
 
 
� Ez dago produktu honi buruzko inongo 

baloraziorik, ez kuantitatiborik eta ezta 
kualitatiborik ere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119. Baso ustiapenen kudeaketa iraunkorra 

bultzatzea, eta bioaniztasuna babesteko baso-
berriketetan tokiko espezien landatzea 
bultzatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
120. Baso ustiapenek sortaraziriko eraginen 

kontrola koordinatu  
 
 
 
 
 
121. Fumigazioak sortutako ingurumen eraginak 

identifikatu eta honen ingurumen eraginaren 
minimizazioa bultzatu. 
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ERAUKETA JARDUERAK  
 
� Herrian ez daude aktiboan dauden harrobirik. 

Hala ere, Errenteria eta Astigarraga artean 
“Coto Rofer-Buenaventura” harrobia dago, 
une  hauetan ez dago aktiboan baina 
berriztapen proiektua dago.  

 
NEKAZARITZA ETA ABELZAINTZAKO 
JARDUERAK  
� Iturria: hiri-ordenazioko udal-plan orokorra 
 
� Nekazaritzara bideraturiko lurraren azalera 

801 Ha. dira eta horietatik %54 bazka-sorora 
bideratuak daude 

 
� Bi abeletxe nagusi bereiz daitezke: Egiluza 

Abeletxea SAT txerri-hazkuntzakoa eta  y 
Hnos. León Abeletxea arrautzen ekoizpenera 
bideratua. Hala ere, udalerriko baserri 
gehienetan era batera edo bestera 
abeltzaintzaren nolabaiteko presentzia 
badagoela esan behar da. Ustiapen aldetik 
garrantzitsuenak honakoak dira: Bordazar 
(behi-azienda), Eguzki-Borda (ardi-azienda) y 
Añarre-Zarra (ardi-azienda). 

 
� Eskualdean Labela duten hogei eta hamar 

ustiapenetatik hamalau Errenteriakoak dira  
 
 
 
 
 

 
 
 
� Gaur egun erauzketa jarduerak eragin gutxi 

dauka herrian, baina berriztapen proiektuaren 
jarraipena egin beharko litzatekeela 
pentsatzen da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Kopuru ona da batik bat Oiartzunen, nekazal 

gune zabalago batekin, hamabost direla 
Labela duten ustiapenak kontuan hartzen 
bada.   

 
 
 

 
 
 
122. Harrobia berreskuratzeko dagoen proiektua 

era egoki batean garatzea bermatu.  
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� Purinak biltzeko zerbitzua dago. Zerbitzu hau 

Beteberri-Bidasoa Behemendi Nekazal 
Garapenerako Elkarteak kudeatzen du.  

 
� Laborantzen, sega-belardi eta larreetarako 

erabilitako ongarriek  kutsadura sortzen dute. 
 
 
INDUSTRI JARDUERAK  
 
� Errenterian industri eta energi jarduerako 174 

establezimendu identifikatu dira  
 
� Udalerrian bi industrialde kokatzen dira. Masti-

Loidi con 53 enpresekin eta  Txirrita-Maleo 55 
enpresez osatua.  Guzti horietatik 60 enpresa 
gutxi gora behera, jarduera lizentzia dute; herri 
gunean ere zenbait industri identifikatzen dira 
horietatik Papresa da esanguratsuena.  

 
� Industri jarduera horien eragina, ingurumen 

bektoreen atalean aztertuak, honela laburtu 
daiteke:  
− Hiri hondakinen eta hondakin    

arriskutsuen sorrera  
− Kutsadura atmosferikoa 
− Kutsadura akustikoa 
− Hondakin uren isurketa 
− Energi kontsumoa 
− Pertsonen mugikortasuna eta  

merkantzien garraioarekin loturiko beste 
eraginak  

 
 

 
� Ongarri eta produktu fitosanitarioen kontrola 

egitea beharrezkoa da, hauen ondorioz 
sorturiko lixibazioak azaleko uretan nahiz lur 
azpiko uretan sor ditzakeen kutsadurak 
saihetsi ahal  izateko.   

 
� Ingurumen eragina sortzen duten enpresak 

identifikaturik daude herrian.  
 
 
 
 
 
� Jarduera ezberdinen ingurumen kontrola 

egiteko, jarduera lizentzia da udalak duen 
tresna nagusienetakoa, eta kontuan hartzen 
bada erregularizatu gabeko enpresa kopuru 
handia dagoela, gomendagarria ikusten da 
hauen egoera erregularizatzeko ekintzak 
garatzea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
123. Nekazaritza eta abeltzaintza jardueretan 

ingurumen kudeaketako praktika egokiak 
bultzatu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124. Jarduera Lizentzia eta Irekiera Berrirako 

Lizentzian ezarririko mekanismoen bitartez 
Industri jardueren ingurumen kontrola eta 
zerbitzua bermatu, hauen jarraipena eginez. 
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� Pasaiako portuak sortzen duen inpaktu 

akustikoa eta airearen poluzioa azpimarratzea 
beharreko ikusten da. 

 
ZERBITZU JARDUERAK  
 
� Zerbitzu jarduerari buruz zera esan dezakegu: 

ostalaritza eta turismoarekin loturiko eraginak 
(zarata sortarazten dute batik bat), 
diagnostikoaren dagokion atalean esan den 
bezala 

 
LURZORU KUTSATUAK  
 
� Errenteriak 1998 urtean eginiko “Potentzialki 

lurraren kutsatzaileak izan daitezkeen 
jardueren inbentario” bat du. Udaletxea 
ikerketa horri buruzkok eguneraketa bat egiten 
ari da.  

 
−  Udalerrian lurra potentzialki kutsatu 

dezaketen 86 jarduera bereizten dira, 85 
lursail hartzen dituzte guztira. Horietako 
batzuk ez daude aktiboan une hauetan.  

 
−  Lursail horiek 0,607 Km2 dituzte eta udalerri 

osoko azaleraren  1,9% ordezkatzen dute. 
 

−  Herrian udalak bultzaturiko lurren 
deskontaminazio eta birgaipen ekintza 
burutu dira  

 
� Egoera honek batez ere, Kaputxinozeko 

bizilagunen bizi kalitatean eragiten die. 
 
 
 
 
� Jarduera hauen ondorioz sortutako zarata 

kontrolatzeko neurriak hartzea beharrezkoa 
ikusten da, irekiera berrirako lizentzia ematea 
Zaratari buruzko ordenantzan dionari  
baldintzatuz eta hau betetzen den jakiteko 
aldizkako kontrola eginez.   

 
 
� Nahiz eta jarduera hauek dauden lur guztiak 

ez egon kutsatuak, portzentaia oso altua dela 
esan behar da.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
125. Pasaiako Portuak sortzen dituen eragozpenak 

minimizatzeko ikerketa bat sustatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126. Lur kutsatuen eta lurra kutsatu dezaketen 

jardueren eboluzioaren jarraipen bat egin  
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� Herri mailan honako argitalpenak daude: 

Oarsoaldeako Hitza, DV, Gara, Berria eta 
Deia. Iturria: Udala 

 
� Hileko 4 aldizkari argitaratzen dira: Oarso, 

festetan banatzen da, Oarso Buletina, Plazan 
Aldizkaria, kultur programazioa eskaintzen du 
hilean eta Bilduma Aldizkaria, urteko artxibo 
eta liburutegia. Iturria: Udala   

 
� Tokiko Agenda 21eko Buletin argitaratzeko 

aurreikuspena 
 
� Eskualde mailan Hitza (5.900 ale) eta ON 

(2.200 ale) aldizkarien difusioa ematen da. 
Aldizkari hauek euskaraz soilik argitaratzen 
dira.  Lupa aldizkaria (5.000 ale)  hilero 
banatzen da. Oarso Bailara  DV-ko 
eskualdeko gehigarri bat da eta 4 hiletan 
behin argitaratzen da. Iturria: Udala 

 
� Herritarrei zuzenduta arlo ezberdinei buruzko 

hezkuntza eta sentsibilizazio kanpainak  egin 
dira. Kanpaina hauek Udalak nahiz udalez 
gaindiko erakundeek sustatuak izan dira. 
Iturria: Udala 

 
� Errenterian elkargo kopuru handia dago 
 
 
 
 
 
 

 
� Komunikabide ugari daude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
127. Erabakiak hartzeko prozesu ezberdinetan 

herritarren, giza eragileen  eta udaletxeko 
egituraren parte hartzea bultzatu eta sustatzea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128. Ingurumena babesteko herritarren 

sentsibilizazioa eta hezkuntza sustatzea  
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� Udaletxeak komunikatzeko gehien  erabiltzen 

dituen komunikatzeko bideak honakoak dira: 
komunikabide ezberdinei bidalitako 
komunikatuak, prentsa oharrak, prentsa 
aurrekoak, telebistan eta irratian eskainitako 
elkarrizketaldiak (Urdin Irratia, Radio Donosti, 
Radio Popular, Cadena SER). Iturria: Udala 

 
� Udaletxeak web orri bat dauka 

www.errenteria.net. 
 
� Hilean behin nahi duten bizilagunei Plenoan 

parte hartzeko aukera ematen zaie (hitzez bai 
baina loturik gabe) Iturria: Udala 

 
� Hala ere, plenoak goizez burutzeak herritarren 

partaidetza zaildu egiten duen iritziak jaso 
dira. 

 
� Magdalena jaiak eta Inauteriak antolatzeko 

bilerak egiten dira sozietate eta kultur 
taldeekin Iturria: Udala 

 
� Patronatuetan ere (Kirol, Zaharren Egoitza, 

Errenteria Musikala, Udal Eskola Aholkua) 
Patronatuak lantzen dituen gaiekin 
erlazionaturiko elkargoek ere parte hartzen 
dute Kirol Bazkunak giza elkargoak, guraso 
elkarteak, e.a.) Iturria: Udala  

 
� Tokiko Agenda 21 prozesuan zehar 2 mahai 

tekniko saio eta 2 foro egin dira 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Web orriak erabiltzaile kopuru handia izaten 

du   
 
 
 
 
 
� Badirudi komenigarria dela plenoak herritarrek 

parte hartu ahal izateko ordutegi egokiago 
batean jartzeko aztertzea. 

 
� Elkargoek alor ezberdinetako ekintza kopuru 

handi batetan hartzen dute parte  
 
 
 
 
 
 
 
 
� Mahai teknikoetan eta lehenengo foroan parte 

hartze handia egon zen. Herritarren parte 
hartzeko gogoa nolakoa zen ikusita 
komunikatzeko kanalen falta zegoela ikusi 
zen. 

 
129. Udalak komunikatzeko dituen bideak 

mantendu eta bere kasuan hobetzea 
 
 
 
 
 
 
130. Udaleko web orriaren bidez informazio 

eguneratua eta erabilgarria erraztu  
 
 
 
 
 
131. Plenoak burutzeko ordutegia aldatzea aztertu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132. Tokiko Agenda 21aren garapenean herritarren 

inplikazioa bultzatu  
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� Bi postontzi berde jarriz, herritarren zerbitzura 

informazio eta kontsultarako doako telefonoa 
jarriz eta herritarren kontsultak eta ekarpenak 
jasotzeko Oarsoaldeko web gunean tokiko 
agenda 21aren inguruko informazioa eskainiz, 
komunikazio, informazio eta partehartzera 
animatzeko mekanismoak martxan jarri dira. 

 
 
 

 
� Prozesu partehartzaile bat hasi da, baina 

herritarren partehartzea errazteko hezkuntza 
programak planteatu beharko ziren, ez soilik 
agenda 21 eskolarrarekin, baita, enpresa, 
elkarte, komunikabide, etab-ri zuzendutakoak 
ere. 

� Bigarren foroko partehartzaile batzuen iritziz, 
parte hartze ereduaren inguruan kexak jaso 
dira, bai metodologiarekin erlazionatuak eta 
baita izaera kontsultiboarekin erlazionatuak 

 
 

 
133. Partehartzea sustatzeko, sektore ezberdinei 

zuzendutako hezkuntza programak diseinatu 
eta programatu  

 
134. Biztanleria gehiengoren inplikazioa 

ahalbidetuko duen prozesu parte hartzaile bat 
sustatu. 

 
135. Udal ekintzak eta politika definitzeko orduan 

prozesu partehartzaileko proposamenak 
kontutan eduki.  

 


