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1. AURREKARIAK

Errenteriako Udaletxe txit gorenak, 2018 ko otsailean, “Laguntza Teknikoa, Berauneko auzoa
eremu andeatua izendatuko duen azterlan sozio-urbanistikoa” kontratatu zuen,
publikotasunarekin negoziatutako prozeduren bidez.

1.1. Esleipena, kontratazioa eta helburua

2018ko apirileko Kontratazio Mahaiari aurkeztutako lanen artean, aproposena Elisa de los
Reyes García López andreak aurkeztutakoa kontsideratu zen pentsatutako helburuak lortzeko.

2018ko ekainaren 19an kontratu urgazlea sinatu zen bi aldeen artean; bertan, Errenteriako
Udaletxeko alkatea, Julen Mendoza Pérez jaun txit gorena, Erakundeko Idazkari Orokorra
Nagore Sarasola Otermin andrea eta Elisa de los Reyes García López andrea egon ziren bilduak.

1.2. Lan taldea

Azterlanaren aspektu arkitektoniko eta urbanistikoak Pezestudio SZko taldeak garatu ditu,
Indaga taldeak aspektu soziodemografikoak, Iñigo Calvok aspektu ekonomikoak eta
UPV/EHUko Arkitekturako ikasleen partaidetza izan da. Taldeak modu honetan osatu dira:

 Pezestudio SZ
 Elisa de los Reyes García López (Arkitektoa)
 Maé Durant Vidal (Arkitektoa)
 Aintzane del Río Pereda (Arkitektoa)

 Indaga
 Florian König (Soziologoa)

 Iñigo Calvo Sotomayor (Ekonomilaria)

 UPV/EHU Arkitektura ikasleak
 Iratxe Agirre Abarrategi
 Naia Azkuenaga Duran

1.3. Dokumentuaren edukia

Berauneko auzoa eremu andeatua izendatzeko azterlan sozio-urbanistikoak ondorengo
aspektuak izango ditu Klausula Teknikoen Orriaren arabera:

1. Erabilera eta jardueren araberako egungo egoeraren azterlan eta analisia
2. Indarreko planteamendu urbanistikoaren analisia eta hartu beharreko moldatze neurriak
3. Diagnosi sozio urbanistikoa eta hiri errealitatearen ebaluazioa
4. Eremu Andeatuaren esparru mugaketa
5. Ildo estrategikoen garapena: Jarduketa posibleen eredu edo proposamenak

Nolanahi ere, garatzear dauden lanen eduki minimoak, Lurralde Antolaketa eta Garraio Sailaren
1985.eko Uztailaren 17ko Agindura, (EHAA 1985/08/17, 168. ZK.) moldatuko dira.

Agindua ondoren azaltzen den moduan eta aginduko II. eranskinean azaltzen den arabera
egituratzen da:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/1985/08/8501702e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/1985/08/8501702e.shtml
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I) Hirigintza planteamenduari buruzko informazioa

II) Eraikinei buruzko informazioa

Dagozkien lur eta eraikinen erabileren garapenak, bizileku eta jarduera ekonomikoa, hiri
zerbitzuak, trafiko eta aparkalekuak etab.

Gainera, azterlan ekonomiko finantzarioa egin da eta baita Jarduketa Programa bat ere,
Beraunen ezaugarriei egokitua.

A. Azterlan ekonomiko finantzarioa: etxebizitza-eraikinen eta espazio publikoen
hobekuntzarako inbertsio beharraren estimazio orokorra egin da. Ekonomikoki,
Errenteriako Udaletxearen eskuduntza den espazio publikoarekin zerikusia duten
jarduketak izan dira kontuan soilik. Ez dira kontuan hartu jabe pribatuekin
zerikusia duten jarduketetan.

B. Jarduketa Programa: Espazio publikoak, eraikin parkea eta hiri bizitasuna
hobetzeko helburu, estrategia eta jardueren arteko erlazioan oinarritzen da. Lana
premiaz egin denez, ez da debate politiko eta teknikoarentzat astirik egon.
Horregatik, konpromisorik gabeko eta gaurkotu daitekeen proposamen irekia
bezala kontsideratu behar da, Azaldutako jarduketak koherenteak dira esparru
berean eginiko beste azterlan batzuekin Oinezko eta Bizikleta bidezko
Mugikortasun Plana, MIPB, Oarsoaldeko Puntu Ilunen Diagnostiko Partehartzailea,
etc.) eta helburu eta estrategiei erantzun emateko daude orientatuak. Nolanahi
ere, ideia hauek sakontasun handiagoz diseinatu eta hiritarrekin adostu beharko
dira.

Oraindik ez da behin-behineko jarduketa programa eratu, debate faltagatik eta
inbertsio konpromisoak finkatzeko ezintasunagatik. Egite egutegia Eusko
Jaurlaritzaren eta beste erakundeen hiri berriztatze laguntzen araberakoa izango
da batez ere.

2. HIRITARGOAREKIN KONTRASTEA

Taldeak beharrezkoa ikusi du Berauneko auzoarekin erlazionatuak dauden eta ez
dauden hiritarren partaidetza izatea azterlaneko diagnosiaren kontrasterako eta hiritarrek
esparruan aurkitutako hobekuntza beharrak jasotzeko.

Modu honetan, 2018ko uztaila eta iraila bitartean, elkarrizketak burutu dira bizilagunekin eta
bilerak Beraungo Auzo Elkartearekin eta “Bienvenido” Jubilatuen eta Pentsiodunen Elkarte
Kluba.

Memoriaren I. eranskinean prozesu honetako alderdi aipagarrienak agertzen dira zerrendatuak.
Bertan ikus daiteke bildutako ekarpen gehienak honako taldeen inguruan izan direla: Garbiketa
eta zakarrak (14), Oinezkoentzako-bideak eta segurtasuna (11), Enparantzak, Berdeguneak eta
Hiri-Bizi guneak (6) eta Etxebizitza Eraikuntzak (6).

3. ESPARRURA HURBILKETA

3.1. Kokapena

Errenteriako udalerria (Gipuzkoa), Lezo eta Pasaiarekin du muga iparraldean; Hernani eta
Astigarragarekin hegoaldean; Oiartzun, Goizueta eta Arano (Nafarroa) ekialdean eta Altzako
auzo donostiarrarekin mendebaldean. Lezo, Oiartzun eta Pasaiarekin batera, Errenteriak
Oarsoaldeko eskualdea osatzen du. Udalerri hau Donostiako metropolialdea osatzen duten
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hamasei entitateetako bat da eta bi hirigunek ditu: Errenteria -udal-hiriburua- eta Zamalbide.
Oiartzun ibaiaren bailarako azken tartean dago, Pasaiako itsasadarraren eta portuaren buruan
kokatua, ia Jaizkibel mendiaren oinetara. Hegoaldean AP-8ak inguratzen du eta mendebaldean
GI-636ak. Guztira 32,26km²-ko hedadura du.

Udalerria ondorengo auzoetan banatzen da: Agustinak-Markola, Alaberga, Beraun,
Kaputxinoak, Gaztaño, Erdialdea, Fanderia, Gabiorrota, Galtzaraborda, Iztiera-Ondartxo,
Lartzabal, Oilbet-Etxeberrieta, Pontika eta Zamalbide.

3.2. Indarreko planteamendua

3.2.1. Donostialdeko Lurralde Plan Partziala

Donostialdeako Eremu Funtzionalaren LPPa behin betiko izan zen onartua 121/2016 Dekretuan,
2016ko uztailaren 27koa. Honek, Andoain, Astigarraga, Donostia / San Sebastián, Hernani,
Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Errenteria, Urnieta eta Usurbileko udal-
barrutiak jasotzen ditu. LPPak Errenteria Oarsoaldeko Elkartze Hiri multzo eta Hiri-inguruaren
barnean kokatzen du.

Lurralde planak, apustu egiten du elkartze hauen alde, progresiboki eratu daitezen hiri oso
baten atalak bezala, euren barne hiri-kohesioa finkatuz eta oreka optimizatuz bizilekuen
erabileraren, jarduera ekonomikoen, hornidura egituren eta kanpo hiri-inguruaren artean.
Lurraldea konfiguratzeko estrategiaren joera etengabeko jarraitasuna eta guztizko segurtasun
funtzionala duten hiri eta hiri-inguruko bilbeen erabilera da; egungo hirigintza eredua, berezko
hiri-nortasuna duten hirigune desberdinen arteko baterako existentzian oinarritua, finkatuz eta
sustatuz, eta egungo muin anitzeko egitura, non etorkizuneko konurbazio multzoen
antolakuntza oinarritu daitekeen, mantenduaz.
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Modu honetan, hemen aurkezten den azterlan sozio-urbanistikoaren modura, Donostialdeko
LPPak lehentasuna ematen dio etxebizitza-parkearen hazkuntzari, barne berrantolaketan eta
dagoeneko dauden hiri-egituren aprobetxamendu hobean oinarritua, birgaitze eta bihurtze
prozesuen bitartez, lur berriak okupatzeko operazio hedakorren programazioen aurrean.

Eremu funtzionalaren barnean Oarsoaldeko Hirigintza Elkartzea eratzen da Sustatze Eremu
gisa berreskurapen ekonomiko eta industrialdeen birsorkuntza urbanistikorako.

Gainera, Errenteria bi Eremu Estrategikoen (garrantzizko azpiegitura eraldaketa eta hiri
berrantolaketentzako lurralde euskarriek eta hirigintza jokalekuek eratzen duten esparrua)
barnean hartzen da:

 Pasaiako badiako (Pasaia, Lezo, Errenteria eta Donostia/San Sebastian) eremu
estrategikoa.

 Lezo-Gaintxurizketa artekariko (Lezo, Oiartzun eta Errenteria) eremu estrategikoa.

Hala ere, eremu hauentzat ezarritako zehaztasunek ez dute eraginik dokumentu honetan
aurkezten den azterlanaren esparruan.

3.2.2. Hiri-Antolamendurako Plan Orokorra

Auzoarentzat, indarrean dagoen planeamendua Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan
Orokorra da. Diputatu kontseiluak behin betiko onarpena eman zion 2004ko otsailaren 3an.
Diputatu kontseiluak aurkeztutako testu berritua Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu zuen
2004ko irailaren 30ean eta 189. GAOn argitaratua izan zen. Orduztik, planak 5 eraldaketa
puntual jasan ditu, azterlan honen helburu esparruan eraginik ez dutenak.

Azterlan sozio urbanistiko honen esparrua, indarrean dagoen planteamenduaren barnean
hartuko zen 11. area: Beraun moduan.

Area honetarako irizpideak Hirigintza Arauen C. dokumentuan daude jasoak. Esparruaren
gehiengoa bizileku eremu bezala kalifikatzen da: Eraikin irekiak. Beste esparru dena Sistema
Orokor desberdinetarako dago zuzendua.

Area honek, esparru orokorraz gain, 11/01 Esku Hartze Unitatea (EU) Julian Lavilla Kalea du
barnean espazio libre baten azpian kokatua dagoen 548 m2ko garaje baten ondorioz.
Jarduketa sistema, hiri-lurzoruan dagoen jarduketa unitate isolatu honentzat, desjabetzea
izango da.

Gainera, Igantzi kaleko ur-andela bertan bera utziko da, antolamendu honen kanpoan geldituz.

3.3. Esparru mugaketa

Etorkizunerako Birgaitze Integratuko Eremu (BIE) bezala proposatu da, honako azterlan sozio
urbanistikoaren analisia egiteko, Beraungo auzoaren hiri-mugapen eta erroldarekin bat
datorren esparrua. Birgaitze eta esparruaren aktibazio aproposerako, ikusi da interesgarriagoa
dela jarduketa auzoa multzo gisa hartuz burutzea. Homogeneotasun erlatibo hau lotua dago
biztanleriak dituen adin eta auzo eraikuntza sistemaren parekotasunekin eta baita
biztanleriaren ezaugarri sozioekonomiko eta sozio-demografikoekin ere.

Ondorengoak, problematika nagusia eta eremuaren egoera zehazteko faktoreak dira:

+ Kaleen hirigintza egoera, orokorrean nola halakoa, eremu txarrekin eta puntu batzuk
(enparantza publiko batzuk) soilik egoera egokietan.
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+ Etxebizitzen irisgarritasuna, atalondoen eta barneko igogailuen sarbide eskasak
ezaugarritzen du.

+ Bizitegi-eraikuntzen %57,83ak ondorengo itxurazko egoera talderen batean sartzen da:
Erdipurdi, eraikuntza-lan beharra edo egoera txarra.

Faktore hauek kontuan izanik, zaila gertatzen da auzo barruan hirigintza egoera onean dauden
eremuak, guztiz irisgarriak diren etxebizitzak eta mantentze egoera egokian dauden
eraikuntzak aurkitzea. Zentzu honetan, Aldakonea Kalea eta bertako 2. eraikina (ondoz ondo
lehengo eskolaurre eraikina duena, gaur egun itxita dagoena eta berregituratua izango dena
Kultur-etxe gisa) eta Beraun kaleko 17. eta 27. artean dauden eraikinak aipatu ahalko
genituzke.Azken hauek Luis Mariano Plaza eta Igantzi Parkearekin lotura dute eta, beraz,
zentzua izan lezake urbanizazioko tarte batzuetan jardutea parkearen hobekuntzarako.

Bestalde, auzoan lau eremu bereizi direla ikusi da, euren izaera eta egungo egoera mailaren
arabera:

+ Ipar-mendebaldeko gunea, komertziala eta hiri-bizi aktiboarekin: Solozabal
Enparantzak, Maurice Ravel, Aita Donostia eta Galtzaraborda kaleek osatzen dute, non
posible litzateke Norberto Almandoz Kalea sartzea bere aktibaziorako. Guneak hirigintza
arazoak ditu kale komertziala bezala eta baita irisgarritasuna eta eraikuntza batzuen
egoerari dagokionez. Gune honen birgaitze lanak, auzo osoarentzat berpizte motor
bezala balio lezake.

+ Hego-mendebaldeko gunea: San Marcos Kalea, Isidro Ansorena eta Usandizagako
aldapak osatzen dute. Gune honek ez du espazio publikorik (kotxeei ongi datorkie) eta
eraikuntzak kontserbazio eta irisgarritasun arazo desberdinak dituzte. Aurreko gunetik
gertu dagoenez, bere aktibazioa errazagoa da honi jarraituz.

+ Ipar-ekialdeko gunea: Julián Lavilla Kalea, J.C. Arriaga, J. Guridi, Beraungo tarte patean
Igantziko parke eta kaleak osatzen dute. Gune hau erabat etxebizitza-gunea da,
merkataritza-lokalak hutsik daude eta, beraz, gune bereziki desaktibatua da,
irisgarritasun arazoekin espazio publikoetan eta etxebizitzetan. Puntu-beltz batzuk ditu
eta auzoko gune problematikoena da.

+ Hego-ekialdeko gunea: Luis Mariano Enparantzaren inguruan osatzen da, Beraungo
parkea barne duela. Alboko eraikinen egoera orokorra ona da. Hala ere, Luis Mariano
Enparantza eta parkearen ingurua hobetu litezke hirigintzari eta mantentze-lanei
dagokienez.

3.4. Eremuan egindako azterlanak

Azterlan honen aurretik, esparruan eragina duten honako dokumentu hauek idatzi dira:

1. Errenteriako Irisgarritasun Plana, 2011
2. Errenteriako Oinezko eta Bizikleta Bidezko Mugikortasun Plana, 2015
3. Oarsoaldeko Puntu Ilunen diagnosi partehartzailea, 2015
4. Errenteriako Merkataritza Indartzeko Plan Berezia (EMIPB), 2017

5. puntuan, Hiri-espazio eta hiriko bizitasunaren informazioa, aztertuko dira dokumentu
bakoitzeko xehetasunak.

3.5. Bilakaera eta kartografia historikoa

1214. urtean, Oiartzungo Bailara forua lortu zuen eta Oiarsoko Kontzejua izendatu zen. Foruak,
herri jakin baten estatutu juridikoak ziren, zeinen helburua, bertako bizitza erregulatzea zen
herritarrei gobernu baliabideak eta justizia-administrazioa emanez.
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Oiarsoko Kontzejua euren artean sakabanatuak zeuden 4 gune txikiz zegoen osatua: Orereta,
Elizalde, Alcibar e Iturrioz. Biztanle gehienak nekazaritza eta abeltzaintza lanak egiten zituzten
eta honek, Orereta auzoko merkataritza jarduera hasiberria sustatu zuen.

1320. urtean, Alfonso XI.nak Villanueva de Oiarsoko Villaren fundaziorako hiri-gutuna ezarri zuen,
gune sakabanaketaren ondorioz ematen ziren lapurreta anitzak ekiditeko helburuarekin.

Urte batzuk igarota, 1340.urtean, udala “La Renteria” izenarekin dokumentatu zen. Toponimo
honen zergatia izan liteke Villa Nueva de Oiarson biltzen zirela koroarentzako zergak (burdin
esportazioekin eta gertuko burdinolekin zerikusia zutenak), “rentas reales” bezala ezagunak.

Villa berriko merkataritzak lehia handia eragin zuen Donostiarekin, Pasaiako portuaren
eskubideen gain. Lehiak 500 urte inguru iraun zuen eta, kasu batzuetan, odoltsua izatera iritsi
zen. Alcibar eta Iturriozek, bailarako hiriburutza onartzen ez zutenak, Donostiarekin paktuak
egitera iritsi ziren Villa kaltetuz.

Villanueva de Oiarsoren (Errenteria) etengabeko liskarrak Elizalde, Alcibar eta Iturriozeko
auzoekin, Villaren zatitzera eraman zuten 1453.urtean.Modu honetan, Oiartzunek 1376tik
desiratzen zuen udal autonomia lortu zuen. Errege Katolikoek zatiketa baieztatu zuten 1491ean
eta bailararen banatzea dekretatu zuten hiru aldeetan: bi Oiartzunenak izango ziren, biztanle
gehiago baitzituen eta bestea Errenteriarena. Arazoak ez ziren bertan amaitu; izan ere,
hasieran komunak ziren larreen eta basoen erabilera urte askotako liskarrak ekarri zituen.

1491ko banaketan, Villanueva de Oiarsok Renteria izena hartu zuen. Modu honetan, Oiarso
Villanueva de Oiarsoren arteko nahasketak ekidingo ziren, izenen antzen ondorioz. Aipatu
bezala, Renteria izena erabilia zen iada herritarren artean.

XVI. mendearen amaiera geroztik, orokortutako izenarekin, Errenteria izena hasi zen agertzen
aldizka (baita Errenteri edo Errenderi ere). Izen hau, Renteriaren baliokide euskalduna izango
litzateke, non “r” letraz hasten diren hitz erdaldunei (gaztelera kasu) “e” bat jartzen zaien
aurretik.

1998. urtean, udaletxeak udaleko izen ofiziala aldatzea erabaki zuen eta Errenteria izen
euskalduna hartu zen izen ofizial bakarra.

Azterlanerako, udalaren bilakaera erakusten duen kartografia historikoa aurkitu zen:
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Errenteriako planoa, 1750. Iturria: www.altza.info

Errenteriako planoa, 1872. Iturria: www.altza.info

XX. mendeko 60ko hamarkada arte itxaron behar izan zen Berauneko auzoa, urbanistikoki, gaur
egun ezagutzen dugun bezala arte garatua izan zezan.
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Gipuzkoako Foru Aldunditik lortutako ondorengo ortoargazkietan auzoaren bilakaera
nabaritzen da 1946 eta 2016 urteen artean.

1946-1957 urteen artean, egun Beraun kokatua dagoen lekuan baserri eta nekazaritza-lurrez
zegoen osatua.

70eko hamarkada hasieran, lehenengo etxebizitzak eraikitzen hasi ziren Aita DOnostia, Isidro
Ansorena, Maurice Ravel eta San Marcos kaleetan.

1983an, ortoargazkian ikus daitekeen bezala, auzoa, hegoaldean kokatua dagoen kirolgunea
ezik, ia guztiz itxuratua zegoen. Kirolgune hau 1991. urtean inauguratu zen auzoa osatuz.
Aztertutako hurrengo urteetan, ikusi daiteke nola ematen diren aldaketa txikiak hiri-bilbean
ematen diren eta ez erakinetan.

Beraun, Errenterian eraiki zen azken auzoa da kasik eta 70ko hamarkadan iritsi ziren azken
etorkinak bertan hartuz. Biztanleri dentsitate handiko auzoa da pisu anitzeko bloke handien
ondorioz hartzen duen aspektu urbanistikoa dela eta.

Beraunen beste ezaugarri bat, Errenteriako etorkin auzoetan bezala, behetik gora eraikita
dagoela da. Mendi aldapak jarraituz dago eraikia eta, Errenteriako erdialdetik, malda handiko
aldapa bat igoz sartzen da. Gainera, Beraun erdialdeari bizkarra emanez dago eraikia, Bilbo-
Behobia autopistaratz begira.

3.6. Eremuaren planimetria

Beraungo auzoaren planimetria Errenteriako Udaletxeak eman digu. Eremu-ikerketak hasierako
planoen gainean aldaketa txikiak egiteko aukera eman digu.

Honako azterlanarentzat, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolaketa eta Garraio Sailaren
aginduak bete dira, azterlan sozio urbanistikoen dokumentuek izan behar duten eduki
minimoaren inguruan. Dekretu honetan, eremu barneko eraikin unitate indibidual bakoitzari

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/1985/08/8501702e.shtml
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kode alfanumeriko bat jartzeko eskatzen da. Modu honetan, eremu barneko etxadi bakoitzak,
non eraikin bloke bat baino gehiago dauden, honako identifikatzaile bat izango du.

4. ANALISI SOZIOEKONOMIKOA

Honako analisi sozioekonomikoak nagusiki Errenteriako Udaletxetik, Lanbidetik, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren erroldatik, EUSTATetik eta EINtik (Estatistika Institutu Nazionala) lortutako
datuetan oinarritzen da.

Aztertu nahi den esparruaren bilakaeraren inguruan, aipagarria da datu gutxi daudela. Datu
zehatzenak azken bi urteetakoak dira eta, beraz, zaila da Beraunen garapenaren inguruan
adierazpen sendoak egitea.

Hori dela eta, ikerketa hau Errenteriaren garapen demografikoaren gutxi gorabeherako
irudikapena da nolabait. Honek, alde batetik, Berauneko datuen alderaketa gisa balio du, baino
bestetik, garapen joera aukeren ideia bat eman beharko luke.

4.1. Analisi demografikoa

4.1.1. Udalerriko biztanleriaren bilakaera

Errenteriako biztanleria motel hazi da azken 20 urteetan probintzian eman den hazkunde
orokorrarekin alderatzen badugu. Gipuzkoan, 1998 eta 2017 urteen artean, biztanleria %6,33an
igo da, baino Errenterian %0,16an soilik. EINeko datuen arabera, denboraldi batzuetan (2003 eta
2013) biztanleria txikiagotu ere egin zen.

Azken urteetan, aldiz, biztanleria 39.300 hiritarren inguruan finkatu dela dirudi eta Gipuzkoaren
azken urteko hazkunde potentzial antzekoa erakutsi du.

Urtea
Gipuzkoa Errenteria

Guztira Urteko haz. tasa Guztira Urteko haz. tasa

1998 676.43 --- 39.376 ---

2003 684.416 %21 38.397 %-0,78

2008 701.056 %0,88 38.505 %0,44

2013 713.818 %0,24 39.178 %-0,37

2014 715.148 %0,19 39.230 %0,13

2015 716.834 %0,24 39.276 %0,12

2016 717.832 %0,14 39.381 %0,27

2017 719.282 %0,20 39.439 %0,15

Iturria: EIN (Udalaren errolda)2017 eta berezko lanketa

Lehenago aipatu bezala, ez dira aurkitu Berauneko auzoko biztanleriaren garapen historikoaren
inguruko datuak.
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4.1.2. Berauneko egungo biztanleria

Beraun, Errenterian biztanleria handiena duen bigarren auzoa da Erdigunearen atzetik.

Errenteriako biztanleria banaketa kokaleku/auzoen arabera. 2016. urtea

Auzoak Errenteriako biztanleriaren %

Gaztaño - Agustinas %11,67

Alaberga %7,86

Beraun %14,39

Kaputxinoak / Capuchinos %7,81

Erdigunea / Centro %15,90

Fanderia–Gabierrota-Larzabal %9,81

Galtzaraborda %11,22

Iztieta-Ondartxo %8,52

Olibet-Etxeberrrieta / Olibet-Casas Nuevas %3,77

Pontika %7,00

Landa Gunea %2,06

Guztira %100,0

Iturria: EUSTAT 2016 y berezko lanketa

Beraunen bertako diren 5.781 pertsonak ondoren azaltzen den bezala sailkatzen diren 12
kaleetan banatzen dira:

Berauneko auzoko biztanleria banaketa

Kaleak Biztanle zbk. %

Aita Donostia Kalea 473 8,18

Aldakonea Kalea 141 2,44

Beraun Kalea 1217 21,05

Jesus Guridi Kalea 516 8,93

San Marko Kalea 920 15,91

Maurice Ravel Kalea 436 7,54

Jose Mª Usandizaga Kalea 453 7,84

Isidro Antsorena Kalea 277 4,79

Norberto Almandoz Kalea 193 3,34

Galtzababorda Etorbi
(Nr. 35 – 53, 57, 59, 61)

853 14,76

Igantzi Kalea (Nr. 34) 86 1,49

Juan C. Arriaga Kalea 216 3,74

Guztira 5.781 100

Iturria: Errenteriako udaletxea 2018 eta bertako lanketa
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4.1.3. Biztanleri dentsitatea

5.781 biztanle eta 17,88 ha.ko azalerarekin, Beraunek dentsitate handiko auzoa da, 323,32
biztanle/ha lortuz 2018/05/23 datan. Era honetara, zaila gertatzen da beste lurralde batzuekin
alderaketa egitea, emaitza baldintzatua dagoelako esparru barnean hiriztatu gabe dagoen lur
kantitatearekin, hots, biztanlerik hartzen ez duten lursailak eta bertako eraikinen tipologia. Nahiz
eta Beraunen eraiki gabeko espazio zabalak dauden, eraikinen tipologia altura handikoa da
udaleko beste esparru batzuekin alderatuta. Horregatik, biztanleriaren dentsitatea oso altua da
Errenteriako bataz-bestekoarekin (12,52 biz/ha) edota Gipuzkoakoarekin (3,60 biz./ha)
alderatzen badugu (EUSTATeko datuak, 2017).

4.1.4. Biztanleriaren karakterizazioa eta egitura

Biztanleriaren banaketa sexuaren arabera

Errenteriako biztanleria sexu banaketa orekatua du bereizgarri, emakumezkoak gutxigatik
nagusi direla (%51,5 emakumezkoak eta %48,5 gizonezkoak).

Modu honetan, Errenteriako genero banaketa “sex-ratio”ari dagokionez 0,93koa da. Honek esan
nahi du 100 emakumeko 93 gizon daudela.

Beraunen sexu banaketa oso antzekoa da Errenteriakoarekin (%51,2 emakumezkoak eta %48,8
gizonezkoak). Honela, 0,95eko ratioa lortzen da.

Biztanleriaren banaketa sexuaren arabera (2017/2018)

Beraun Errenteria

Biztanleak % Biztanleak %

Emakumeak 2.991 51,74 20.347 51,5

Gizonak 2.790 48,26 19.165 48,5

Guztira 5.781 100,0 39.512 100,0
Iturria: Errenteriako Udaletxea 2017/2018 eta berezko lanketa

Adin taldeen araberako analisia

Garapen demografiko posiblearen ikuspegi orokorra lortzeko, adin taldeen araberako biztanleri
banaketa aztertu da bai Errenteria eta baita Beraunen ere.

Ondorengo grafikan Errenteriako biztanleria ikus daiteke sexu eta adin taldeen arabera.
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Iturria: Gipuzkoako erroldako estatistikak (2017/12/31) eta berezko lanketa

Kanpai itxurak gizartearen zahartze joera adierazten du, ohikoa den bezala indrustializatuak
dauden herrialde askotan. Aipagarria da 20 eta 29 urte bitarteko biztanle proportzio txikia.

Litekeena da tarte hau atzerrira joan diren gazte kopuru handiaren ondorioa izatea.
Erregistroko deuseztapenen inguruko datuak diote bajetako %26,70a 25 eta 34 urte bitarteko
gazteetan ematen dela.

Beraunen joera hau larriagoa da, ondorengo grafikan ikus daitekeen bezala:

Iturria: Errenteriako Udaletxea (2017/12/31) eta berezko lanketa

Biztanleriaren piramideak erakusten du 70 eta 74 urte bitarteko pertsonen proportzioa
biztanleri osoaren ia %12 ordezkatzen duela eta 25 eta 29 urte bitarteko pertsonek %4 baino
gutxiago soilik.

Adin talde handien analisia eginez gero, ikusiko da Beraungo biztanleriaren %29,6ak 64 urte
baino gehiago dituela eta %16,7ak soilik 20 urtetik behera. Errenterian, Gipuzkoan eta Euskal
Herrian, aldiz, 20 urtetik beherako gazteen proportzioa nabarmenki altuagoa da eta 64 urte
gorakoena nabarmenki baxuagoa.
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Biztanleria adin talde handien arabera (2017)
Adin taldea Beraun Errenteria Gipuzkoa Euskal Herria

0-19 %16,7 %19,0 %19,3 %18,3

20-64 %53,7 %57,9 %59,1 %60,0

>=65 %29,6 %23,1 %21,6 %21,7

Guztira %100 %100 %100 %100
Iturria: EUSTAT 2017

Biztanleriaren bataz-besteko adina

Aurretik emandako datuen ildotik, biztanleriaren bataz-besteko adinak Berauneko profil
demografikoa laburtzen du. Datu hau 47,58 urtekoa da Beraunen, 45,80 urtekoa Errenterian.
44,88 urtekoa Gipuzkoan eta 45,26 urtekoa EAEn.

Eremua Bb.adina

Beraun 47,58

Errenteria 45,80

Gipuzkoa 44,88

EAE 45,26

Iturria: EIN 2018 eta berezko lanketa

Bataz-besteko adina kaleka aztertzen denean, ikus daiteke Aita Donostia kaleak duela bataz-
besteko altuena, Jose Mª Usandizaga eta San Marko kaleaz jarraitua.

Kalea Urteak

Aita Donostia Kalea 50,98

Aldakonea Kalea 44,93

Beraun Kalea 45,91

Galtzababorda Etorbi 47,87

Igantzi Kalea (Nr. 34) 47,87

Isidro Antsorena Kalea 47,19

Jesus Guridi Kalea 47,67

Jose Mª Usandizaga Kalea 49,99

Juan C. Arriaga Kalea 45,71

Maurice Ravel Kalea 46,60

Norberto Almandoz Kalea 45,94

San Marko Kalea 48,28

Guztira 47,58
Iturria: Errenteriako Udaletxea eta berezko lanketa
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Biztanleriaren jatorria

Espainiar estatutik kanpo jaiotako biztanleen proportzioa %8,46koa da Beraunen. Datu hau
Errenteriakoa (%9,61), Gipuzkoakoa (%9,22) eta Euskadikoa (%9,10) baino zerbait baxuagoa da.

Jatorria Beraun Errenteria Gipuzkoa Euskadi AE

Nacionales %91,54 %90,39 %90,78 %90,90

Extranjeros %8,46 %9,61 %9,22 %9,10

Guztira %100 %100 %100 %100
Iturria: Errenteriako Udaletxea 2017/2018, EUSTAT 2017 eta berezko lanketa

Formakuntza maila

Formakuntza talde nabariena eremuaren barnean “Lehenak eta azpitik” izena hartzen duena
da guztiaren %56,6arekin, udaleko eta probintziako bataz-bestekoaren gainetik. Modu berean,
aipagarria da erdi-goi edo goi ikasketa maila duten biztanle kopuru baxua (%8,5 Beraunen,
Errenteriako %13,8aren edo Gipuzkoako %21,8aren aurrean).

Biztanleria formakuntza mailaren arabera

Eremua Lehenak edo azpitik Profesionalak Bigarren mailakoak Erdi-goi/ Goi mailakoak

Beraun %56,6 %17,5 %17,5 %8,5

Errenteria %47,3 %19,0 %20,0 %13,8

Gipuzkoa %42,1 %16,8 %19,3 %21,8
Iturria: EUSTAT 2016 eta berezko lanketa

4.2. Analisi sozioekonomikoa

4.2.1. Lan-merkatua

Biztanleri potentzialki aktiboa

Lan-merkatuaren analisiak, biztanleriaren lan potentzialaren osaerari begirada bat ematea
eskatzen du. Bi taldeetan banatzen da: batean biztanleri (potentzialki) aktiboa eta bestean lanik
gabeko biztanleria.

Biztanleri potentzialki aktiboak lan-merkatuan parte hartzeko aukera duten pertsonak osatzen
dute. Talde honetakoak kontsideratzen dira 20 eta 64 urte bitarteko pertsonak.

Beraunen kasuan 3.023 biztanlek osatzen dute biztanleri potentzialki aktiboaren taldea; auzoko
biztanleri osoaren %52,29a izanik (non %50,84 gizonezkoak diren eta %49,16 emakumezkoak).
Errenterian eta Gipuzkoan biztanleri potentzialki aktiboa pixka bat baxuagoa da, %47,9 eta
%48,22koa hurrenez hurren.

Zifra hauek, edozein kasutan, gutxi gorabeherakoak dira eta, beraz, kontsideratu liteke jarduera
potentzialaren tasa azterlanaren esparruan baxuagoa dela, lanik gabeko pertsonak egon
daitezkeelako adin tarte honetan.
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Eremua
Biztanleri Potentzialki Aktiboa Guztira Biztanleri Potentzialki Aktiboa sexuaren arabera

pertsona zk. % Gizonak Emakumeak

Beraun 3.023 52,29 %50,84 %49,16

Errenteria 19.116 47,90 %52,39 %47,61

Gipuzkoa 34.2718 48,22 %52,18 %47,82
Iturria: Padrón 2018. Errenteriako Udaletxea, EUSTAT eta berezko lanketa

Langabezia

EUSTATEN definizioaren arabera, lanik gabeko biztanleria zuzenean edo zeharka bere burua
ondoko egoeretako batean deklaratzen duena da (erregistro administratiboren batean izena
emanaz):

 Erretreta edo aurre-erretreta, alarguntza edo zurztasun edota ezintasun iraunkorragatik
edo baliaezintasunagatik pentsio bat jasoz.

 Motaren ateko irakaskuntza jasoz (baita haurtzaindegi, akademi, enpresetan, etab.)
 Etxeko lanak burutzen edo partekatzen
 Oinarrizko jarduerentzat laguntza beharrean egonez (garbitzeko, janzteko, mugitzeko, etab.)
 Gizarte boluntariotza lanak eginez
 Lanik gabeko beste biztanleria bat (adingabeko eskolatu gabekoak, oposaketagileak,

errentadunak, etab.)

Modu honetan, EUSTATEN datuen arabera, Beraungo biztanleriaren %56,3 lanik gabekoa da eta,
beraz, auzoan lanean dauden pertsonen portzentaia erditik beherakoa da (%43,7).

Hori dela eta, aurreko atalean aipatzen den bezala, ratio aldea potentzialki aktibo diren
pertsonen 20 eta 64 urte bitarteko adin tartea kontuan izanik) eta benetan aktibo diren
pertsonen artean %8,59koa da. Portzentaia hau dagokio lanerako adina duten pertsonen
artean ezintasunen bat aurkezten dutenei.

Lanik gabeko pertsonen tasa altua bat dator Beraungo biztanleriaren zahartze mailarekin eta,
beraz, estima daiteke lanik gabeko biztanleriatik, pertsona askok pentsio bat jasotzen dutela.

Eremua
Biztanleri aktiboa Lanik gabeko

biztanleria
Langabezi

TasaGuztira Biztanleri
Okupatua

Biztanleria
Langabezian

Beraun %43,7 %36,8 %6,9 %56,3 %15,13

Errenteria %47,9 %40,7 %7,2 %52,1 %15,80

Gipuzkoa %48,2 %41,8 %6,4 %51,8 %13,22

País Vasco %48,7 %41,2 %7,5 %51,3 %15,38

Iturria: EUSTAT 2016 eta berezko lanketa

Pertsona aktiboen artean, Beraunek %6,9ko langabezi piztanleria aurkezten du. Ratio hau
probintziaren baino altuagoa da (%6,4).
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Datu hauetatik aurrera, “Langabezi Tasa” kalkula daiteke eta honek langabe proportzioa
erakusten du biztanleri aktiboaren arabera. Beraungo auzoan, langabezia tasa %15,13koa da, ia
probintziakoa baino %2 altuagoa, baino Euskal Herriko tasaren azpitik.

Langabezia tasaren garapenaren konparazioan, Errenteria, Gipuzkoa eta Euskadiren artean,
kurbak antzekoak direla ikusten da, baino langabezi tasa Errenteria a beti beste bien kurben
gainetik dago.

Langabezia tasaren garapenaren konparaketa 2003-2018

Iturria: Lanbide eta berezko alderaketa

Lan eskatzaileen karakterizazioa

Lanbideren azken datuen arabera (2018ko apirila) Beraunen 327 pertsona daude langabezian,
non %58,54a emakumezkoak diren eta %41,46a gizonezkoak.

Langabezian daudenen gehiengoak (%53,3) 35 eta 54 urte bitartekoak dira. Aipagarria da lan
eskarien %26,13ak 34 urtetik behera dituztela. Kontuan izanik adin talde honek pisu demografiko
txikia duel auzoan, neurriak hartzea beharrezkoa ikusten da emplegagarritasuna sustatu eta
auzoan gera daitezen.

Taula: Lan eskarien arteko konparaketa (2018ko apirila)

Eremua Langabedunak
guztira gizonak emakumeak < 35 >54 Luzaroko langabe

biztanleria (LLB)

Beraun 327 %41,46 %58,54 %26,13 %20,56 %47,04

Errenteria 2.211 %41,78 %58,22 %24,01 %22,26 %51,37

Gipuzkoa 32760 %42,26 %57,74 %24,36 %25,97 %50,46

Iturria: Lanbide 2018 eta berezko lanketa

Langabezia ikasketa mailen arabera

Ikasketa mailaren araberako langabeziari dagokionez, Errenterian (%63,62), Oarsoaldean
(%63,02) eta Gipuzkoan (%60,28) langabezian dagoen kolektibo handiena, formakuntza gutxien
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duena da. Bigarren postuan, Lanbide-Heziketa (LH) dutenak dira eta %21,97a ordezkatzen dute.
Datu hau antzekoa da eskualdean baino baxuagoa probintzian (%18,72). Azkenik, goi mailako
hezkuntza dutenen arteko langabezia %7,76koa da, eskualdean (%8,40) eta probintzian (%12,33)
baino baxuagoa.

Ikasketa maila Errenteria Oarsoaldea Gipuzkoa

Guztira % Guztira % Guztira %

Derrigorrezko
hezkuntza arte

1.303 63,62% 2.287 63,02% 18.904 60,28%

Batxilergoa 137 6,69% 263 7,25% 2.718 8,67%

LH 449 21,92% 774 21,33% 5.872 18,72%

Unibertsitatea 159 7,76% 305 8,40% 3.867 12,33%
Iturria: Lanbide 2018ko ekaina

Langabezia jarduera sektorearen arabera

Zerbitzu sektorea da Errenterian langabezi kopuru handien hartzen duena (%68,31). Hala ere,
bere adierazgarritasuna udalerrian eskualdekoa (%70,07) eta Gipuzkoakoa (%66,93) baino
baxuagoa da. Aurreko lanik gabeko pertsonek langabezi handien sortzen duten bigarren
sektorea osatzen dute %12,06arekin; eskualdekoaren (%10,97) eta Gipuzkoako (%11,56) bataz-
bestekoen gainetik. Zifra honek erlazioa du langabezian dauden gazteen kopuru altuarekin.
%11,43a industria sektoreari dagokio, eskualdearen zifraren antzera baino Gipuzkoako bataz-
bestekoaren azpitik (%13,98). Azkenik, eraikuntzak %6,54a hartzen du eta lehen mailako
sektoreak %1,66, eskualdearen eta probintziaren erregistroen antzera.

Jarduera Sektorea
Errenteria Oarsoaldea Gipuzkoa

Total % Total % Total %

Lehena 34 1,66 71 1,96 654 2,09

Eraikuntza 134 6,54 233 6,42 1708 5,45

Industria 234 11,43 384 10,58 4384 13,98

Zerbitzuak 1399 68,31 2543 70,07 20991 66,93

Aurre lanik gabe 247 12,06 398 10,97 3624 11,56

Iturri: Lanbide junio 2018

4.2.2. Biztanleriaren errenta maila

Bataz-besteko errenta pertsonalaren bilakaera

Atal honen analisirako, ez da aurkitu informazioa aztertu nahi zen esparruaren inguruan, soilik
udalerriaren inguruan.

Errenterian garrantzizko hazkundea gertatu zela ikus daiteke, nahiz eta ez zen probintziakoa
eta autonomi erkidegokoarena bezain garrantzitsua izan. 2001an, batez besteko errenta
pertsonala 10.423koa zen Errenterian. Honek, Gipuzkoako batez besteko errenta pertsonalaren
%80,04ari dagokio eta EAEko %82,22koari. Hurrengo urteetan, batezbesteko diru-sarrera
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pertsonala hazi egin zen Errenterian eta Euskadi eta Gipuzkoakoari gerturatu zen, gutxi
alabaina. 2015ean, batezbesteko diru-sarrera pertsonala %81,54koa izan zen Gipuzkoarekin
alderatua eta %84,41ekoa Euskadirekin alderatua.

2013.urtean estatuak jasan zituen arazo ekonomikoak nabariak egin ziren. Urte horretan,
Errenteriak eta EAEk probintziako baino jaitsiera txikiagoa izan zuten. 2015erako, aldiz, bai
Gipuzkoak eta bai EAEk 2011. urteko batez besteko errenta mailak gainditu zituzten. Errenteriak
ez ordea; ez zen krisi ekonomikoaren aurreko zifrak lortzera iritsi.

Iturria: Eustat eta berezko lanketa

2015eko EUSTATen datuen arabera, Errenteriak probintzia eta EAEk baino asko ere batez
besteko errenta pertsonal baxuagoa aurkezten du.

Iturria: Eustat eta berezko lanketa

Gizon eta emakumeen arteko bretxa

Errenta bretxa gizon eta emakumezkoen artean txikitzen joan da urteekin, bai udalerrian eta
baita probintzian eta EAEn ere. Errenterian, desoreka hau txikitu egin da %16,46an 2001etik,
nahiz eta emakumeek gizonek baino %24,84eko errenta baxuagoa duten. Gipuzkoan eta EAEn
bretxa zertxobait txikiagoa da, %23,89 eta %24,74koa izanik hurrenez hurren.
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Iturria: Eustat eta berezko lanketa

Aurkezpen ekonomikoak

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen hileroko laguntza
ekonomikoa da, oinarrizko beharrei aurre egiteko baliabiderik ez duten eta gizarte-bazterketa
arriskuan dauden pertsonei zuzendua. Laguntzaren onuradunak askotarikoak izan daitezke:
gutxieneko pentsio jasotzen dutenetatik, langabezian dauden pertsonetara edo diru-sarrera
urriak dituzten langileetara. Oinarrizko segurtasun finantzario bat da, pertsona horiei gizartean
parte hartzen jarraitzea ahalbidetzen diena.

018ko apirileko Lanbideko datuen arabera, Baraungo auzoan DBEa jasotzen duten pertsonen
ratioa biztanleriaren %1,9koa da.

Lurralde
Eremua

DBE titularren % biztanleriaren segmetuaren arabera (abril-18)

gizon emakume guztira 20-64 >64

Beraun %1,8 %2,0 %1,9 %3,0 %0,8

Errenteria %2,22 %2,92 %2,58 %3,57 %2,18
Iturria: Lanbide 2018 eta berezko lana

Eskaintzen den beste prestazio bat Gizarte-Larrialdietarako Languntzak dira (GLL izendatuak
hemendik aurrera). GLLak diru-sarrera gutxiegi dituzten pertsonei eskaintzen zaizkien
prestakuntza ekonomikoak dira, ezohiko gastuei aurre egin ahal izateko eta marjinazio eta
gizarte-bazterketa egoerak ekiditeko.

Ez dira aurkitu GLLen inguruko datuak azterlanaren esparruan. Udaletxearen parte-hartzearen
inguruan, bi artikulu topatu dira: bata Herri Bizi. Errenteriako Udal Komunikabidea webgunean
eta bestea Noticias de Gipuzkoa ren webgunean, biak 2017ko abendukoak.

Bietan azpimarratzen da, Espainiak Estatuaren Gizarte Zerbitzuen Zuzendari eta Kudeatzaileen
Elkarteak burututako azterlanaren arabera, Errenteria kohesioan eta gizarte-justizian gehien
inbertitzen duen 20.000 biztanletik gorako hirien artean dagoela.

Txirotasun energetikoa ekiditeko helburuarekin, Errenteriako Udaletxeak GLLen inbertsioa
handitu du. Honen inguruan, Herri Bizik ondorengoa dio

Denbo
raldia

Errenteria Gipuzkoa EAE

BB Gizonak Emakumeak Alderdia
(%) BB Gizonak Emakumeak Alderdia

(%) BB Gizonak Emakumeak Alderdia
(%)

2015 16.854 21.191 12.757 -24,84 20.669 25.802 15.852 -23,89 19.968 25.152 15.175 -24,74

2014 16.477 20.744 12.433 -25,05 19.880 24.802 15.249 -23,85 19.379 24.417 14.711 -24,81%

2013 16.417 20.756 12.321 -25,50 19.739 24.685 15.080 -24,15 19.319 24.457 14.549 -25,40

2011 16.947 21.751 12.409 -27,35 20.396 25.791 15.300 -25,53 19.715 25.258 14.534 -26,95

2006 14.721 19.960 9.734 -34,44 17.488 23.219 12.049 -31,67 17.362 23.224 11.857 -32,40%

2001 10.423 14.890 6.186 %-41,30 13.022 18.007 8.301 -36,89 12.676 17.820 7.840 -38,89

http://herribizia.errenteria.eus/es/2017/12/01/segun-un-estudio-externo-el-ayuntamiento-de-errenteria-es-el-que-mas-invierte-en-cohesion-social-del-estado/
http://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2017/12/03/vecinos/oarsoaldea/errenteria-a-la-cabeza-del-estado-en-cohesion-social
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“2011. urtean udal honek 495.000 € bideratzen zituen Gizarte Larrialdietarako Laguntzetara,
eta horietatik Eusko Jaurlaritzak 425.705 € finantzatzen zituen. 2017. urtean, berriz, udal honek
estimatzen du 1.066.000 €ko kopurua, eta Eusko Jaurlaritzak 458.991 € finantzatzen ditu. Horrek
esan nahi du kopuru totala %115 igo dela, eta Eusko Jaurlaritzak gastua %7,8 handitu duen
bitartean Errenteriako udalak %877 handitu duela.”

Iturria: Herri Bizi

5. HIRI-ESPAZIO ETA HIRI- BIZITASUNAREN INFORMAZIOA

5.1. Barne hiri-egitura

Beraungo auzoaren mugak Galtzaraborda Hiribidea iparraldean eta GI-20 autobidea
hegoaldean dira. Bere bide-egitura maila kurbak jarraitze ditu, trazo irregularrekin eta kale
batzuk hondoan dituelarik. Auzoa era aldapatsuan dago garatua, autobiderantz begira.
Eraikuntza tipologia altuera handiko blokeetan datza, era librean edo mehelinean eraikia eta
gehiengo batean bideekin alienatua.

Berdeguneak eraikuntza zaileko eremuetan aurkitzen dira: autobidearen hertzetan eta oso
aldapatsuak diren beste eremuetan. Auzoko gune-publiko nagusia Sorozabal Enparantza da,
auzoaren ipar-mendebaldean kokatua, auzoaren alde altuan zehazki. Badaude ere tamaina
txikiagoko beste enparantza batzuk kokapen desberdinetan, ia denak eraikinen hertz-
eremuetan eta askok desnibelak dituzte mugatan, bideekin mugatuz. Hiri egituran, beste lau
eraikin handi aurkitzen dira: Mikel Odriozola Estadioa hegoaldean, autobideren mugan; Bigarren
Hezkuntzarako Koldo Mitxelena Institutua; Bizarain ikastola eta Beraungo lehengo
Haurtzaindegia, ipar-mendebaldean kokatua eta gune-publikoz inguratua. Azken eraikin hau
kultur-etxe gisa berreraikiko da.

5.2. Bide sarea

5.2.1. Errepideak

Beraungo auzoak bide-konexio bikaina du bide-sare nagusiarekin, GI-636 eta GI-20 autobideen
irteerak San Markos Kalean daudelako kokatuak. Lehendabizikoak Vitoria-Gasteizko A1arekin
eta Iruñako A15arekin ditu loturak eta, bigarrenak, Bilboko A8arekin.

Ikerlanaren esparruan zazpi bide mota aurkitzen dira, non kopurutsuenak norabide bakarreko,
norabide bikoitzeko eta zaku-hondo motako bideak diren.
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 Norabide bakarreko Kaleak: Aita Donostia Kalea, Igantzi Kalea, Jose Mª Usandizaga Kalea
eta Norberto Almandoz Kalea

 Norabide bakarreko eta zaku-fondo kaleak: Julian Lavilla Kalea
 Norabide bikoitzeko kaleak: Beraun Kalea eta Galtzaraborda Hiribidea
 Norabide bikoitzeko eta bakarreko kaleak: San Markos Kalea
 Norabide bikoitzeko eta zaku-hondo kaleak: Maurice Ravel Kalea eta Juan C. Arriaga Kalea
 Zaku-hondo kaleak: Jesus Guridi Kalea eta Isidro Ansorena Kalea
 Oinezkoen lehentasunezko kaleak: Aldakonea kalea

Aipatutako norabide bikoitzeko kaleak eta San Marcos Kalea esparruaren egitura-ardatza
osatzen dute eta hauetatik baliatzen dira bigarren mailako bideak dira.

Eremuaren kale gehienak 30km/hko gehienezko abiadura dute eta, batzuk, gutxiago ere (J.C.
Arraiga Kalean eta Beraun Kalean 20km/h ko tarteak daude). Neurri hau sustatzeko 9
zebrabide jaso eraiki dira. Gehiengoak (5) San Markos Kalean daude kokatuak, nahiz eta
eremu-bisitetan ikusi den hauek ez direla nahikoak kotxeen trafikoa kontrolatzeko puntu jakin
batzuetan. Bestalde, eremuan ez daude abaiadura erreduzitzeko zerrendak.

Guztira, Beraunen 54 zebrabide daude eta horietatik %46,30a Galtzaraborda Hiribidean, San
Marcos Kalean eta Beraun Kalean aurkitzen dira, esparruko kale luzeenak baitira.

Gainera, 7 semaforo instalatu dira esparruan. Galtzarabordan, trafiko gehien jasaten duen
kalea izanik, 4 semaforo ditu. Semaforo gehien dituen bigarren eremua, esparruaren
barnean, Bizarain Ikastolaren ingurukoa da.

5.2.2. Aparkalekuak

Eremuan, kotxe ugari aurkitzen dira aparkaleku anitz dagoelako lur gainean zehar. Guztira, 1113
aparkaleku-plaza zenbatu dira, ondorengo motetan sailkatuak:

 Ilarako Aparkalekua
 Bateriako Aparkalekua
 Zeharkako aparkamendua

Beraungo auzoa ez dago udalak erregulatutako aparkalekuen (OTA) eremuaren barne.
Lurgainari dagokionez, aparkaleku kopuru gehien dituen eremua San MArkos Kalea da 253
plaza dituelarik, guztiaren %22,73 hartuz. Bigarren eremu handiena Beraun Kalea da 236
plazekin (%21,20). Norberto Almandoz Kalea eta Isidro Ansorena Kaleak dira portzentai
baxuenak aurkezten dituztenak (%3,32 eta %4,58 hurrenez hurren). Aipatu beharra dago, azken
bi kale hauek, esparruko kale laburrenak direla.

Egindako landa-bisitetan, kotxeak era bidegabean aparkatuak aurkitu dira esparruko ia kale
guztietan. Honako egoerak ekiditearren, 53 mutiloi instalatu direla ikusi da, gehienak Beraun
Kalean (15), Aita Donostia Kalean (12) eta Maurice Ravel Kalean (10). Nahiz eta aipatzekoa den
neurri hau ez dela guztiz eraginkorra, gaizki aparkatutako ibilgailuak motorrak direlako kasu
gehienetan, zeinentzat mutiloi ez diren oztopo. Esparru osoan zehar, 8 aparkaleku.plaza soilik
aurkitu dira motorrentzat eta horietatik 3 Jose Mª Usandizaga Kalean (aparkaleku
bidegabekeriarik aurkitu ez den kale bakarra). Beraz, motorrentzako aparkaleku kopurua
handitzea egoera hobetuko lukeela ondorioztatu da.

Bestalde, badira 33 plaza mugikortasun urriko pertsonentzat gordeak. Horietatik, %60,61a San
Markos Kalean, Beraun Kalean eta Aita Donostia Kalean aurkitzen dira
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Gainera, 18 plaza zenbatu dira, bestelako arrazoientzat gordeak: taxi, autobusa, zamalanerako,
tailerrak, etab. Mota honetako plaza gehienak Aita Donostia Kalean (4), Norberto Almandoz
Kalean (4) eta San Markos Kalean (4) daude kokatuak

Beraungo auzoan 5 garaje eraiki dira lur-publiko azpian guztizko 830 aparkaleku-plazekin.
Denak dira publikoak baino era pribatuan erabiltzen dira konzesio bidez. Ondorengo
enparantza-publikoen azpian daude kokatuak:

 Aldakonea Plaza, 1988: 119 aparkaleku-plaza
 Luis Mariano Plaza, 1988: 90 aparkaleku-plaza
 Sarriegi Plaza, 1988: 194 aparkaleku-plaza
 Monroy Plaza, 1995: 129 aparkaleku-plaza
 Pablo Sorozabal Plaza, 2003: 298 aparkaleku-plaza

Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean, Juan Lavilla Kaleko 11/01 Esku Sartze
Unitatea (EU) zehazten da, eremu-libre azpian garaje bat eraikitzeko helburuarekin, oraindik
burutua izan ez dena.

Bestalde, ikerlan eremua osatzen duten 83 eraikinetatik, 5 lurrazpiko aparkalekua dute, 73
aparkaleku-plazekin guztira:

 Aita Donostia Kalea, 2: 10 aparkaleku-plaza
 Beraun Kalea, 1: 18 aparkaleku-plaza
 Galtzaraborda Hiribidea, 35: 18 aparkaleku-plaza
 Galtzaraborda Hiribidea, 39: 18 aparkaleku-plaza
 San Marcos Kalea, 15: 9 aparkaleku-plaza

Gainera, 214 garaje itxi daude esparruan. Modu honetan, Beraunen 18 urtetik gorako 4.937
pertsona eta 2230 aparkaleku-plaza zenbatu dira, 0,45eko plaza/pertsona ratioa lortuz.

5.2.3. Oinezko eta bizikleten mugikortasuna

2015ean, Errenteriako Udaletxeak, Ingurumen eta Mendi Sailak koordinatua eta Trafiko eta
Hirigintza Sailekin batera, Oinezko eta Bizikleta bidezko Mugikortasun Plana (hemendik aurrera
OBMP) garatu zuen hiri-gunean bizikletaren erabilera garraiobide gisa sustatzeko eta baita
oinezko desplazamenduak erosoagoak eta erakargarriagoak egiteko. Modu honetan, pausu
berriak eman ziren Tokiko Agenda 21aren garapenean. Plan hau 10 urtez indarrean egoteko
ago prestatua eta, beraz, 2025ean berrikusia izatea espero da.

2014an, udalean burututako mugikortasun inkestatik, errenteriarren %10etik gertu kotxea
erabiltzen du garraio nagusi bezala egunerokotasunez hiri barean mugitzeko, garraio-
publikoaren funtzionamendua, espazioaren betetze maila, segurtasun eta erosotasun falta eta
bide-publikoko beste erabiltzaileen osasuna (bizikleta erabiltzaile eta oinezkoak kasu) kaltetuz.

Inkesta honetan azpimarratzen da auzo barneko desplazamenduen %80a oinez gertatzen dela,
ingurune inpaktu txikien eta gizarte-onura handien duen modua delarik. Planean oinezkoaren
kontsiderazio berria bilatzen da hiri-garraio sistemarekiko, oinez ibiltzearen segurtasun,
erosotasun azkartasun edo erakargarritasun kontzeptuak nabarmenduz.

Bestalde, bizikleta desplazamenduen %1a baino ez du betetzen. Modu honetan, bizikleta egiteke
dagoen erronka bezala ikusten da udalarentzat eta hiritarrek espero dutena (%76a erabat edo
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nahiko ados dago Udaletxeak bizikletaren erabilera garraiobide gisa sustatu beharko zuenaren
ideiarekin).

Errenteriak oinezkoen bide-sare handia du gaur-egun, nahiko interkonektatua baino hobetu
daitekeena. Guztirako 11km-ko bidegorriak ditu, nagusiki banandua pasealeku eta euren artean
konektatu gabe dauden hirigintza berriko tarteen artean. Tarte hauek askotan bikoizten dira
eremu berdinean eta, beraz, hiri-guneko eremu gehiena bizikletentzako azpiegitura aproposik
gabe geratzen da. Hortaz, Planak moldaketa proposatzen du oinezkoen bide-sare segurua,
erosoa eta erakargarria lortzeko eta baita bidegorri-sareari 9km batzea auzoak eta
ekipamenduak konekta ditzan era praktikoan.

Honako ikerlan sozio-urbanistikoaren esparruarekin erlazionatua, OBMPk burututako
diagnositik ondorengo informazioa bildu da:

1. Distantziak:
a. Udalerriko biztanleriaren gehiengoa Herriko Plazaren inguruko 1,3 kilometroko

erradioa duen biribil batean bizi da.
b. Eguneroko jarduera gehienak aurrera eramateko oinez egin beharreko

joan‐etorriek ez dute 20 minutu baino iraupen luzeagoa.
c. Bizikletaz, hirigunearen punta batetik bestera joateko 10 minutu besterik ez dira

behar teorian.
d. Eskualde mailari dagokionez esan behar da egin beharreko distantziak oinezko

estaldura‐erradiotik kanpo gelditzen direla, baina txirrindularitzarako oso
distantzia egokiak dira. (Lezo, Oiartzun edo Pasaia‐ko Udalerriak 4 km baino
gutxiagora daude.)

2. Maldak:
a. Beraun topografi arazo gehien dituen hiri-eremuetako bat da.
b. %6 arteko malda tarteak gehiengoak dira esparruan, nahiz eta badiren malda

hau gainditzen dute kale batzuk.
i. %6 eta %8 bitarteko malda duten kaleak: Monroy Enparantza (San Marcos

Kalea), San Marcos Kalea 17, San Marcos Kalea 10, Jesús Guridi Kalea
7, Norberto Almandoz Kalea eta Luis Mariano Enparantza.

ii. %8tik gorako malda duten kaleak: Galtzaraborda Hiribidea 61-51, Beraun
Kalea 1, Jesus Guridi Kalea 1-5, Norberto Almandoz Kalea 3 y Sarriegi
Enparantza.

Iturria: Oinezko eta Bizikleta bidezko Mugikortasun Plana, 2015
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3. Igogailu publikoen erabilera
a. Gune altuetan igogailuen erabileraren maila altuak, oinezkoen bide-sare eta

bidegorri-sare proposamenak igogailu-sarean oinarritzera behartzen ditu.

b. Bi igogailu berri proposatzen dira Beraunen

4. Oinezko bideen Kalitatea
a. Oinezkoen bideak ez dira erakargarriak zailtasun handikoak kasu batzuetan

topografia dela eta, hiri-egitura argiaren faltagatik, espaloien estutasunagatik,
etab.

b. Bide hiriguneen nagusitasuna oinezkoen hiriguneen aurrean, orokorra da udalan,
nahiz eta arazo nabarmenagoa de Beraunen.

c. Kale askotan, sekzioen banaketa desorekatua dago eta sekzioen %50 baino
gehiago kotxeentzat egoten da zuzendua (kasu askotan proportzio hau %70ekoa
baino altuagoa izaten da).
i. 7 puntu problematiko: San Marcos Kalea 2-8, Isidro Ansorena Kalea,

biribilgunea eta Norberto Almandoz Kalea, Igantzi Kalea 34, Beraun Kalea
eta Maurice Ravel Kalea.

d. Arazoak eremuko 4 oinezko gurutzetan:
i. 2 gurutze arriskutsu diseinu txarragatik: San Marcos Kalea 13 eta Beraun

Kalea 27.
ii. 2 gurutze arriskutsu semaforoen erregulazio eskasagatik: Norberto

Almandoz Kalea (ikastetxearen parean) eta Norberto Almandoz Kalea
(Galtzaraborda Hiribidearekin).

e. Erosotasun arazoak 3 puntutan espaloien inbasioengatik: San Marcos Kalea 2-8,
Aita Donostia Kalea eta Beraun Kalea.

f. Jarraipen falta arazoak eta beharrezko ez diren itzulinguruak San Marcos Kalean.
g. Kale arazoak gehiegizko abiaduragatik Juan C. Arriga Kalean eta Beraun Kalean.
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5. Bizikleta sarearen azpiegitura:
a. Udaleko bizikleta sarea periferikoa da, bereziki hirigune berrietan garatua eta

estaldura faltarekin erdialdeko auzoetan, konektagarritasun eskasarekin
eraikitako tarteen artean eta hauen eta hiri-erdigunearekin.

b. Bide-sare zabala da, 11,6km luzerarekin guztira, baino sakabanandua; hamar
tarde baino gehiago konektatu gabe ditu. Hala ere, kanpo mailan konexio onak
ditu eskuldearekin, Lezo, Pasaia eta Oiartzunekin konektatua baitago.

c. Beraunen hiru problematika daude:
i. Argiztapen gutxiegi auzoarekin mugakide den tarte batean
ii. Eremuaren estaldura falta
iii. Bizikleta bide sarearekin konektagarritasun falta

6. Bizikleta sarearen azpiegitura
a. Udaleko bizikleta sarea periferikoa da, bereziki hirigune berrietan garatua eta

estaldura faltarekin erdialdeko auzoetan, konektagarritasun eskasarekin
eraikitako tarteen artean eta hauen eta hiri-erdigunearekin.

b. Errenteriak 42 tokitan banatuta dauden 468 plazako bizikleta‐aparkamendu
arrunteko sarea du.

c. Beraunen ez dago inongo bizikleta aparkalekurik*.

*Planak egiten duen azken adierazpen hau esparruko puntu batzuetan konpondua izan dela
ikusi da, burututako landa-bisitetan 4 bizikleta-aparkaleku zenbatu baitira.

5.3. Garraio publikoa

Errenteriak ondorengo garraio bideak ditu:

Trenbidea

 E2 Hendaia-Lasarte. Euskotren. 3 geltoki ditu hirian: Galtzaraborda Errenteria, Errenteria
eta Fanderia Errenteria. Lineak, hiria zeharkatzen du ekialdetik mendebaldera.

 C1. Irun-Brinkola. Renfe. Linea hau Oiartzun ibaiaren paralelo doa eta geltoki bakarra du
hirian Lezo-Renteria.

Hiriko eta hiriarteko autobusak

Iparbus da Errenteriako hiri autobus zerbitzua. Zazpi linea ditu hiri osoari zerbitzua emateko eta
bostek geltokiak dituzte Beraunen:
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 U5 Xenpelar - Alaberga - Gerontoligikoa - Masti Loidi
 U6 Xenpelar - Galtzaraborda - Beraun - Pontika
 U7 Xenpelar - Fanderia - Agustinak - Markola - Zamalbide - Perurena
 U11 Morrongilleta - Beraun - Kaputxinoak
 U22 Morrongilleta - Beraun - Kaputxinoak - Lartzabal
 U33 Xenpelar - Gaztelutxo - Agustinak - Markola - Zamalbide
 U44 Morrongilleta - Beraun - Txirrita Maleo - Masti Loidi

Lurraldebusek hiriarteko autobus zerbitzua eskaintzen du. Errenterian hamar linea erregular eta
zerbitzu bereziko zortzi linea ditu. Linea erregularretako bik eta zerbitzu berezietako beste bik
geltokia duta Beraunen:

Lurraldebus linea erregularrak

 E01. Donibane>Lezo>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)
 E02. Oiartzun>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)
 E03. Donibane>Errenteria>Policlínica
 E04. Oiartzun>Errenteria>Donostia Circular
 E05. Beraun>Pasaia>Donostia (N-I)
 E06. Errenteria>Altza>Garbera>Hospitales
 E07. Trintxerpe>P. Antxo>Policlínica
 E15. Beraun>Hospitales
 E20. Hondarribia>Hospital>Errenteria>Pasaia>Donostia
 E26. Irun>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)

Lurraldebus zerbitzu bereziak

 E27. Hondarribi>Irun>Errenteria>Donostia (por N>I)
 E51. Donibane>Anoeta
 E52. Oiartzun>Anoeta
 E55. Beraun>Anoeta
 E71. Donibane>Lezo>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)*
 E72. Oiartzun>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)*
 E75. Beraun>Pasaia>Donostia (N-I)*
 E77. Hondarribia>Irun>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)*

5.4. Hiri-ekipamendu eta zerbitzuak

Ekipamenduak

Ikerlanaren esparruak ondorengo ekipamenduak ditu:

 Soziosanitario eta laguntza-ekipamenduak
 DYA (Norberto Almandoz Kalea, 5)
 “Bienvenido” Jubilatu eta Pentsiodunen Elkarte Kluba (Aita Donostia Kalea, 10 y 12)

 Ekipamendu administraria
 Lanbide (Maurice Ravel Kalea, 14-16)

 Kirol ekipamendua
 Estadio Mikel Odriozola (San Marko Kalea 10)
 Frontoia (San Marcos Kalea)

 Hezkuntza ekipamendua
 Bizarain ikastola (Juan C. Arriaga s/n )
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 Bigarren Hezkuntzako Koldo Mitxelena Institutua (Galtzaraborda Etorbidea 43)
 Erlijio ekipamendua

 Ama Guadalupekoa Parrokia (Aita Donostia Kalea 2)
 Iglesia Evangelista Bautista (Isidro Ansorena Kalea)

Eremuan bazen ere Beraungo haurtzaindegia. Gaur egun ez da erabiltzen, baino, Errenteriako
Udaletxeak izapideak hasi ditu, kultur-etxe batean birmoldatzeko.

Ikus daitekeen bezala, auzoa 70eko hamarkada hasieran Errenteriara zetozen familia berriak
hartzeko eraikia izan zenez, irakaskuntza ekipamenduak eta kirol ekipamenduak gehiengoak
dira.

Eremuan aurkitzen ez diren ekipamendu batzuk, inguruan jada badauden beste batzuengatik
ordezkatzen dira. Beraungo Osasun Etxea edota Igerilekuak (Galtzaraborda Hiribidea, 67 eta
Esnabide Kalea, 20A hurrenez hurren) dira kasu, non bakoitza esparruko puntu urrunenetik
20minutura oinez dagoen (Luis Mariano Enparantza).

Beste ekipamenduak Errenteriako erdialdean daude kokatuak. Esparruko puntu urrunenetik
(San Marcos Kalea 17) gehiengoak 20 minututara daude oinez, hain zuzen: Postetxea, Eguneko
Zentroa, Udaletxea, Zinema, etab.

2.3 Ekipamenduen planoan, ekipamenduak eta bertara iristeko distantziak daude kokatuak.

Hiri-zerbitzuak

Hiri-zerbitzuei dagokienez, saneamendu instalazio sarea, ur-horniketa, gas-horniketa,
elektrizitatea, telefono-sarea eta telekomunikazioak aztertu dira. Eremu osoko eraikuntzak
aipatutako sareak badituztela ikusi da.

5.5. Berdeguneak eta hiri-tresneria

Beraungo auzoak lorategi eta parke 17.943 m2 ditu. Berdegune gehienak eremuaren hego-
ekialdean, GI-20 autobidearen ertzetan, Beraun Parkean eta malda handiko Igantzi Parkean
daude kokatuak

Enparantzak, ordea, esparruaren ipar-mendebaldean daude kokatuak. Landa-bisitetan
elkarrizketatu zen jendearen aburuz, enparantzetan zuhaitz gehiago eta, puntu batzuetan,
mantentze-lan handiagoa behar da.

Hiri-tresneria ondorengo elementuek osatzen dute:

- Landare elementuak

- Ornamentuzko elementuak

- Zerbitzu elementuak

- Beste elementu batzuk

Landare elementuak barne dituzte, lursaila baino kota handiagoa dituzten lorategi publiko eta
jardinera publikoak. Talde honetan zuhaitzak sartu ditugu zuhaitzak ere.

Zuhaitz-espezieak tamainaren arabera daude sailkatuak 4 taldeetan: 6m-tik berakoak, 6 eta
10m bitartekoak, 10 eta 15m bitartekoak eta 15m-tik gorakoak. Denen artean 449 zuhaitz-
espezie batzen dira, non 231 gehienez 6m dituzten.
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Beraun Parkea eta Igantzi Parkea zuhaitz kopuru handien dituzten guneak dira.

Zuhaitz kopuru handia duten beste hiru gune San Marcos Kalea (55), Beraun Kalea (44) eta
Jesús Guridi Kalea (36) dira. Isidro Ansorena Kalean (0), Sarriegi Enparantzan (1) eta Luis
Mariano Enparantzan (2) ia ez dago zuhaitzik

Eremuan 11 berdegune handi daude eta hauetatik, soilik Beraun Parkea erabiltzen dute auzoko
biztanleek. Gainera, 53 jardinera zenbatu dira. Jardinera kopuru gehien dituzten guneak José Mª
Usandizaga Kalea (12), Luis Mariano Plaza (11) eta Pablo Sorozabal Plaza (9) dira.

Eremuan ez da ia inongo ornamentuzko elementurik (iturri apaingarriak, eskulturak…) aurkitzen.
Galtzaraborda Hiribidea eta San Marcos Kalearen artean dagoen biribilgunean soilik aurkitu da
eskultura bat.

Zerbitzu elementuak askotarikoak dira eta ondorengoek osatzen dute: telefono kabinak,
postontziak, ONCE erakundearen kioskoa, komun publikoak, bizikleta aparkalekuak, eta
edukiontzidesberdinak organikoa, errefusa, plastiko ontziak, papera eta kartoia, olioa, arropa
eta pilak botatzeko.

Beraunen komun publiko bakarra dago (Aita Donostia Kalean), 2 telefono kabina
(Galtzaraborda Hiribidean eta San Marcos Kalean), 2 ONCE erakundearen kiosko (Maurice
Ravel Kalean eta Aita Donostia Kalean), 4 autobus markesina (Beraun Kalean, Galtzaraborda
Hiribidean eta San Marcos Kalean) eta 4 bizikleta aparkaleku (Pablo Sorozabal Enparantzan,
Beraun Kalean eta Jose Mª Usandizaga Kalean).

Guztira 114 edukiontzi zenbatu dira esparru osoan: 30 plastikozko ontzientzat, 24 errefusarentzat,
18 hondakin organikoentzat, 16 papera eta kartoiarentzat, 15 kristalentzat, 5 pilentzat, 4
olioarentzat eta 2 arroparentzat. Edukiontzi gehien dituzten kaleak Beraun Kalea (26), San
Marcos Kalea (20) eta Igantzi Kaleak dira. Julian Lavilla Kalean eta Isidro Ansorena Kalean,
aldiz, ez dago edukiotzirik.

Hiri-tresneriaren beste elementu batzuk bankuak, zakar-ontziak, kale-argiak, etab. dira.
Beraunen, guztira 143 banku, 137 zakarrontzi, 9 txakur-zakarrontzi, argi-paldoak dituzten 265
kale-argi, 90 fatxada kale-argi, 7 horniketa iturri, 24 haur joko, 18 kirol elementu eta baranda
edo eskubanda eta baliza edo mugarri anitz zenbatu dira.

Hiru autobus geltoki daude markesina gabe.

5.6. Gune publiko eta pribatua

Errenteriako HAPOak esparrua aztertzen du jabetza erregimenaren arabera, ondorengo
bereizketa eginez:

 Bizileku-erabilerarako zona (BEZ)
 BEZ/1. Eraikigarria arras gainean eta azpian: Eremu pribatua, Erabilera pribatua
 BEZ/1. Eraikigarria arras gainean eta azpian: Eremu pribatua erabilera publikoko

zortasun-eskubidearekin ataripetan.
 BEZ/2. Eraikigarria arras azpian: Eremu pribatua, Erabilera pribatua
 BEZ/2. Eraikigarria arras azpian: Eremu pribatua, erabilera publikoko zortasun-

eskubidearekin gainazalean.
 Bideak (B)

 B/2. Hiri-banatzailea: Eremu publikoa, erabilera publikoa
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 B/3. Oinezkoen bideak: Eremu publikoa, erabilera publikoa
 B/4. Espazio-libre azpiko garajeak: Eremu publikoa, erabilera publikoa
 B/5. Bizikleta-sarea: Eremu publikoa, erabilera publikoa

 Espazio libreak (EL)
 EL/1. Parke eta lorategiak: Eremu publikoa, erabilera publikoa
 EL/2. Oinezkoen eremuak: Eremu publikoa, erabilera publikoa

 Ekipamendu Komunitarioko Lursailak (EKL)
 EKL/3. Irakaskuntza: Eremu publikoa, erabilera publikoa
 EKL/4. Kulturala: Eremu publikoa, erabilera publikoa
 EKL/6. Laguntza eta beste zerbitzu batzuk: Eremu publikoa, erabilera publikoa

Modu honetan, eremu gehienen jabetza erregimena erabileraren berdina da. Behaketa auek
BEZ/1. Jabetza pribatua erabilera publikoarekin atarietan eta EZ/2 Jabetza pribatua erabilera
publikoarekin gainazalean. Aipaturiko BEZ/1 etxebizitza gehienetan ematen da. Aipaturiko
BEZ/2 Juan Lavilla eremu publikoan soilik ematen da.

5.7. Merkataritza jarduera eta hiri bizitzarako espazioak

Jarduera komertziala

Errenteriako Merkataritza Indartzeko Plan Berezia (EMIPB) Ikertaldek garatu zuen Eusko
Jaurlaritzaren eta Errenteriako Udaletxearen laguntzarekin 2017an. Dokumentu honek,
Errenteriako merkataritzaren egoeraren azterketa sakona egiten du.

Bertan ikusi daiteke Errenteriak, Oiartzungo azalera handiko merkataritza guneen eta
Donostiako merkataritza guneen artean kokatua, %27ko gastu-ihesa duela. 2008arekin
alderatuz, ihes hau gutxitu egin da, biztanleriak kanpoan erosteko ohitura mantendu edo
murriztu egin duela frogatuz.

Bestalde, gastu komertzialaren erakarpen maila %19,5ekoa da. 2009an jasotako ratioarekin
alderatua, ehuneko bat baino gutxiago jaitsi da. Erakarpen maila hori mantentzea lorpen
modura iksten da azken urteetako testuinguru ekonomikoa kontuan izanik.

Modu honetan, erakarpen-ihes komertzialaren balantzea %7,7ko emaitza negatiboa du. Nahiz
eta maila negatiboak mantentzen diren, 2008ko kitapenarekin alderatuz, %5 ean hobetu da.
Etorkizunean, ihesa ez da kanpo gainazal handien ondorio izango, baizik eta internet bidezko
gastuarengatik, indarrarekin baitator eta bilakaera handia izango duela dirudi

Errenteriako hiri parke tertziarioa, 435 denda eta 37 ostalaritza establezimenduz osatua dago.
Bilakaera terminoetan, Errenteriak parke tertziarioaren %20a, denden %21,5a eta etxe
ekipamenduaren kasuan %40a galdu ditu.

Hirian, bi komertzio gune nagusi bereizten dira:
 Zentroko Eremu Komertziala: espazio komertzial atsegina, irisgarritasun erosoarekin eta

oinezkoentzako zirkulazioarekin.
 Beraungo espazio komertziala: auzo izaera eta erakarpen indarra gertuko auzoko

bizilagunen aurrean.

Ondorengo taulan ikus daiteke Beraungo auzoak, bizilagunek hirian egiten dituzten gastuen
%40 baino zerbait gehiago “ainguratzen” duela, Galtzarabordako bizilagunek dituzten gastuen
%21a eta Alaberga-Kaputxinoseko bizilagunek dituzten gastuen %17a.
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Iturria: Errenteriako Merkataritza Indartzeko Plan Berezia, 2017

EMIPBaren arabera, Beraungo Merkatari Eremua 3 ardatzen inguruan akotatzen da:
 Aita Donostia Kalea
 Maurice Ravel Kalea
 Galtzaraborda Hiribidea (azken tartean)

Auzoak Eroski Supermerkatua du, elementu erakarle gisa funtzionatzen duena, eta zerbitzu
eskaintza zabala bankuak edota Lanbide bezala, Errenteriako auzo altuen erreferentzia
tertziarioa bilakatzen dutenak.

Errenteriako bizilagun gehienek oinez mugitzen diren arren euren erosketak egiteko (%84),
Beraunek indarra galtzen du (%75) garraio publikoaren alde (%20). Ibilgailu pribatuaren
erabilera mugatua da.

EMIPBak kontsideratzen du, globalizatua dagoen agertoki lehiakorrean, beharrezkoa dela
berriro hausnartzea betiko salerosketa planifikazio eta kudeaketa moduen inguruan,
etorkizuneko generazio ordezkatze erronkei, sektorearen profesionalizazioari eta teknologia
berriekiko moldaketari erantzuna emateko.

18 lerro estrategikoetatik honako hau nabarmentzen da:

1.3. Lerroa.- Tertziarioko ikuspegitik auzoen bizi kalitatearen eta kohesio sozialaren errefortzua.

Ekintzen artean, beharrezkoa ikusten da Beraun gertugo interesgune komertzial gisa indartzea.
Helburu honekin, hiru estrategia proposatu dira:

A. Ardatz komertzialen (Galtzaraborda Hiribidea, Maurice Ravel, Aita Donostia, etb.) eta
bere ingurua hiri estandarren erakargarritasun eta kalitatea hobetzea.

B. Auzoko barne irisgarritasunaren hobekuntza: gune baxuetatik (Crisostomo Arriaga eta
Jesus Guridi) auzoko ardatz komertzialetara baliabide tekniko eta urbanizazio
elkartuaren bitartez.

C. Aparkalekuen eta ardatz komertzialen gertuko aisialdiaren hobekuntza (Pablo Sorozabal,
etb.)

Landa-ikerketa egun anitzen bidez Gipuzkoako Foru Aldundiaren Katastrotik lortutako datuak
alderatu dira, ondorengo gutxi gorabeherako emaitzak lortuz lokal komertzialen inguruan:
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KALEA
Lokal kop.

jarduerarekin jarduera gabe

Lokal kop. % Lokal kop. %

Aita Donostia Kalea 17 12 70,59 5 29,41

Aldakoena Kalea 3 3 100,00 0 0,00

Beraun Kalea 28 14 50,00 14 50,00

Galtzaraborda Hiribidea 35 29 82,86 6 17,14

Igantzi Kalea 0 0 0,00 0 0,00

Isidro Ansorena Kalea 9 5 55,56 4 44,44

Jesus Guridi Kalea 11 4 36,36 7 63,64

Jose Mª Usandizaga
Kalea

15 8 53,33 7 46,67

Juan C. Arriaga Kalea 4 1 25,00 3 75,00

Maurice Ravel Kalea 31 23 74,19 8 25,81

Norberto Almandoz
Kalea

5 1 20,00 4 80,00

San Marcos Kalea 36 27 75,00 9 25,00

GUZTIRA 194 127 65,46 67 34,54
Iturria: Errolda eta berezko lanketa

San Marcos Kalea, Galtzaraborda Hiribidea eta Maurice Ravel Kaleak emaitza onak aurkezten
dituzte lokal kopuru eta aktibitatea dutenen lokalei dagokionez.

EMIPBaren arabera Beraunen pixu komertzial handiena duten hiru kaleak (Maurice Ravel Kalea,
Galtzaraborda Hiribidea eta Aita Donostia Kalea) aktibitatea duten lokalen %50,39a hartzen
dute. Aktibitate komertzial garrantzitsua duen beste kale bat San Markos Kalea da, aktibitatea
duten 27 lokal komertzialekin.

Norberto Almandoz Kalean (80%), Juan C. Arriaga Kalean (75%) eta Jesus Guridi Kalean
(63,64%) aktibitaterik gabeko lokal kopuru handiena dago lokal kopuru totalaren arabera.
Kopuru totalei dagokienez, emaitza baxuenak dituzten kaleak Beraun Kalea (14), San Markos
Kalea (9) eta Maurice Ravel Kalea (8) dira.

Ondorengo lokal komertzial motak bereizi dira:
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Iturria: Berezko lana

Hiri bizi-guneak

Hiri bizi-guneak auzoko bizilagunak maiz erabiltzen dituzten guneak dira.

Beraunen Pablo Sorozabal Enparantzaren inguruan dago esparruko erakargarritasun handiena.
Esparru komertzialetik gertu, zerbitzu elementu gehienak elkartzen dira: komuna publikoak,
haur jokoak, aparkalekuak, bankuak, etab.

Hiri-bizitzarako beste interesgune bat Luis Mariano Enparantza da, Beraun Kalearen amaieran.
Azterlaneko esparrutik urrunago, eta indar gutxiagorekin, terrazadun eta haur jokoak dituzten
taberna batzuk kokatzen dira.

5.8. Hiri espazioaren analisia generoaren ikuspuntutik

2015ean Lezoko Udaletxeak puntu ilunen gune kritikoen diagnosi bat sustatu zuen Oarsoaldeko
emakumeen segurtasunerako. Horretarako, Udaletxeak Errenteriako, Pasaiako eta Oiartzungo
udaletxeen eta Oarsoaldea Eskualdearen Garapen Agentziaren laguntza izan zuen.

Proiektua Oarsoaldea Eskualde osora zabaltzeak, hiri desberdinetan hausnarketa partekatu bat
egiteko helburuari erantzuten dio,bertako jarduketa eta dinamika komertzialak sustatzeko.

Helburua espazio publikoetan Oarsoaldeko emakumeentzat bizipen positiboa sustatzea da,
arrisku sentsazioa sortzen duten gune kritikoak ezabatuz.

Partaidetza prozesua, eskualdeko udal bakoitzean lan taldeen eraketaren bidez egin zen.
Errenterian, hiru lan talde sortu ziren honela bereiziak:
 Olibet, Erdialdea, Iztieta
 Agustinak, Gaztaño
 Beraun, Pontika, Galtzaraborda, Alaberga
Talde bakoitzarekin bi lan saio egin ziren. Lehenengo saioan, aspektu toriko desberdinak landu
ziren, hausnarketa hirigintzaren inguruan generoaren ikuspegitik ezartzeko. Era berean, shiri
inguruko segurtasun/segurtasun eza aztertzeko irizpideak finkatu ziren.
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 Ingurua erraz ezagutu
 Ikusi eta ikusia izan
 Entzun eta entzunak izan
 Beti irtenbide bat ikusi
 Inguruaren garbiketa eta zainketa
 Era kolektiboan jardun

Bigarren saiorako, partaideek aipatutako irizpideen arabera aztertu zituzten eguneroko
espazioak, maiztasunez igarotzen zituztenak eta/edo nola-hala ekiditen zituztenak. Ekarpenak
bildu ondoren, analizatuak izan ziren eta mapan kokatuak. Amaitzeko, partaide guztien artean
zuzentze neurriak erabaki ziren puntu bakoitzerako.

Aztertutako udalak ezaugarri partekatu batzuk dituzte, baino, beste batzuk, oso desberdinak
dira orografiari, hirigintzari, biztanleri banaketari eta biztanle kopuruari dagokionez.

Errenteria, eskualdeko biztanle gehien dituen udala da, etxebizitza kontzentrazio altuarekin eta
bizi gabeko gune gutxirekin. Arazo larrienak erdialdetik urrun dauden auzoetan eta bertarako
bideetan aurkitzen dira.

Beraunen, 9 puntu ilun aurkitu dira:

1. Sarriegi Enparantza: Plaza hau GI-636ko irisbideko biribilgunearen ondoan dago. Erabilera
gutxiko igarotze lekua da. Hiri tresneria eskasa da. Leku bakartia da, ezkutatzeko lekuekin
eta argi gutxiegi duela kontsideratu da.

a. PROPOSAMENAK: Errenteriako Udaletxeak Beraungo auzoko argiztapen
publikoaren berrikuntzarekin hasi behar du eta horrek Sarriegi Plaza ere barne
hartzen du. Bestalde, plazaren erabilera sustatzeko itxura zaindu eta jatorra
ematea proposatu da (landareekin, bankuekin, etab.)

2. Beraun Kalea. Gau argiztapena eskasa da. Tarte bakartiko kalea da, denda gabekoa eta
ikuseremua mugatua da txoko asko dituelako.

a. PROPOSAMENAK: argiztapenaren berrikuntza aurreikusia dago kale honentzat.
Gainera zuhaitzen mozketa/zainketa proposatu da, argi asko kentzen baitute.

3. Jesus Guridi Kalea: Irtenbiderik gabeko kalea da, argi gutxiko eraikuntza eta atariekin eta
txoko askoduna. Gutxiegiko argiztapena du.

a. PROPOSAMENAK: Luminarien berriztapena aurreikusia dago kalean. Bestalde,
bizilagunei atarien argia hobetzeko eskaera egitea proposatu da.

4. J.C. Arriaga Kalea: Irtenbiderik gabeko kalea, zuhaitzez inguraturiko lehen tarte batekin,
garaje etxabeko tarteaz jarraitua. Argi gutxiko atariak kale amaieran eta irtenbiderik
gabeko aparkaleku tartea. Guzti honengatik, kale bakarti gisa ikusten da, argiztapen
urrikoa eta ikuseremu mugatuarekin (zuhaitzak, edukiontziak, atariak).

a. PROPOSAMENAK: Luminarien berriztapena aurreikusia dago kale honetan.
Espaloiera iristen diren zuhaitz eta zuhaixken mozketa proposatu da.

5. Luis Mariano Enparantza: Argiztapen gutxiegi du. Txokoak dituen kalea da.
a. PROPOSAMENAK: Argien berriztapena aurreikusia dago plazan.
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6. Beraun-Pontika bidegorria: Bidegorriaren hasiera J.C. Arriaga eta Jesus Guridi kaleen
amaieraren artean dago eta Beraunetik Pontikara joateko erabiltzen da. Gau argiztapen
gutxiegi du, leku bakartia da eta ikuseremua mugatua da.

a. PROPOSAMENAK: Argiaren berriztapena aurreikusia dago eremu honetan.
Gainera, zuhaitz eta zuhaixken mozketa proposatzen da.

7. Galtzaraborda Hiribidea: Errenteriako eremu anitz gurutzatzen dituen hiribidea da. Gau
argiztapen gutxi du, bereziki Aizkorri eta Monroy Enparantzetan. Beraun eta Pontikatik
erdialdera joateko gehien erabiltzen den bidea da. Tarte batzuk bereziki bakartiak dira,
Koldo Mitxelenatik pasatzen den tartea bezala.

a. PROPOSAMENAK: argiztapena hobetu. Egun berezietan gau garraioaren
erabileraren aukera aztertu (jaiak, inauteriak, gabonak, etab.)

8. San Isidro Ansorena Kalea: Aparkaleku gunea. Argiztapen gutxiegi du, bakartia da
(tailerrak eta etxabeak) eta txoko anitz ditu.

a. PROPOSAMENAK: Argiztapena hobetu. Bestalde, bizilagunei atarietako
argiztapena hobetu dezaten gomendatzea proposatu da.

9. San Markos Kaleko 10-12 zenbakien arteko aparkalekuak: Aparkalekuak eraikinaren
atzealdean, malda txikiko soropilaz inguratua. Eremu bakartia, argiztapen gutxiegi eta
txoko gehiegi. Alboan futbol zelai bat du eta erabiltzen hari direnean foku indartsuek
aparkalekua ere argiztatzen dute. Zelaia ez denean erabiltzen, aparkalekuko argia e da
nahikoa.

a. PROPOSAMENAK: Argien berriztapena aurreikusia dago hemen.

Landa bisitetan ikusi da egungo argiztapen publikoa nahikoa dela aipaturiko puntu batzuetan,
landareak zainduak daudela eta baita hiri-tresneri gehiago dagoela ere.

Nahiz eta neurri hauek hobekuntza nabaria suposatu duten, bizilagunek aipatutako puntuak
duela hiru urte puntu ilunak izaten jarraitzen dute oraindik txoko anitz izateagatik, bakartiak
izateagatik, hirigintzaren egoera txarrengatik eta mantenu faltagatik. Argiztapenari dagokionez,
beharrezkoa da oraindik atarietako argien hobekuntza.

Gainera, esparruko bisitetan beste lau punturen hobekuntza gomendagarria litzateke
segurtasun sentsazioa bermatzeko esparruan.

10. Maurice Ravel Kalea 14-16: Norberto Almandoz Kalearekin konektatzen da eskaileren
bitartez eta Maure Raveleko gune komertzialaren amaiera da. Argiztapen gutxiegi du.
Eskailerak ikusmen mugatuko guneak dira.

a. PROPOSAMENAK: Argiztapena hobetu kaleetan eta atarietan.

11. Julian Lavilla Kalea: Aparkaleku gune bakartia da eta zoladura irregular eta etena du.
a. PROPOSAMENAK: Hirigintzaren hobekuntza kalean

12. Aldakonea Kaleko eskailerak: Aldakoneako plaza aparkalekuarekin komunikatzen dituen
eskailerak. Argiztapena ez da nahikoa eta txoko nitz ditu.

a. PROPOSAMENAK: Argiztapena puntu honetan hobetu.

13. José Mª Usandizaga Kaleko aldapa eta Norberto Almandoz Kaleko aparkalekua:
Aparkaleku irregularreko gunea, ezkutaleku, txoko eta zoru irregular eta etenarekin.
Egunean zehar tailerrak daude martxan baino gauez leku bakartia da.

a. PROPOSAMENAK: Espazioa berriro diseinatu eta eremuko aparkalekua
erregulatu. Kaleetako eta atarietako argiztapena hobetu.
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5.9. Urbanizazioaren analisia

5.9.1. Urbanizazioaren egungo egoera

Burututako analisiak, auzunea urbanizazioaren kontserbazio egoeraren arabera sailkatzen du.
Lau kategoria proposatu dira:

 Ona: Zoladurak ez du arazorik aurkezten, espaloien neurriak aproposak dira et mantenua
egokia da.

 Lanetan: Auzunea hobetze prozesuan dago
 Erdipurdi: Arazoren bat dago (zoru apurtua, etenak, sakanguneak, zoru irristagarria, etab.)

eta oinezkoen bidearen zenbait puntuetan neurriak ez dira aproposak.
 Txarra: Zoladuraren egoera erabiltzailearentzat arriskutsua izan daitekeen gunea eta

mantenu falta handiak aurkezten dituenak.

Pablo Sorozabal Plazan, Aldakonea Plazan, Luis Mariano Plazan eta Jose María Usandizaga
Kalean urbanizazioaren egoera ona da.

Gaur egun hobekuntza lanetan daude Juan Crisostomo Arriaga Kalean. Kale honetan,
oinezkoen bideak etenak eta zailtasunak ditu ondo ibili ahal izateko.

Erdipurdiko kontserbazio egoera duten kale eta plaza multzoa kopuru gehienekoa da
esparruan. Hauen kokapena 2.8. Auzunearen egoera planoan dago markatua.

Auzune egoera txarra aurkezten dituzten guneak Sarriegi Plaza, Beraun Kalea, Jesus Guridi
Kalea eta Julian Lavilla Kalea dira. Kale hauetan espaloirik gabeko tarteak, zoru oso irregularra
eta etena duten bide tarteak daude. Igantzi Parkea ere, talde honetan sartzen da oinezko bide
oso aldapatsu bat duelako, segurtasun elementuen mantenu egoera oso txarrekin.

5.9.2. Berrurbanizazio kostuen estimazioa

Jarraian, urbanizazio-kostuen estimazioa jaso da urbanizazioaren balioaren arabera.
Abiapuntutzat, aurretik zehazturiko urbanizazioaren egoeraren inguruko kategoriak hartu dira

URBANIZAZIOAR
EN EGOERA

MOTA NEURRIA
(m2)

KALKULUA EGUNGO BALIO
URBAN. (€)

BERRURBANIZAZI
O KOSTUA

CR/VUA
ERLAZIOA

Egoera ona Gogorra 37.463,02 200,00 7.492.604,00

Biguina 6.520,40 2,40 15.648,96

Guztira 43.983,42 202,40 7.508.252,96

Akats txikiak Gogorra 12.941,65 75,00 970.623,75 1.617.706,25

Biguina 0,00 1,20 0,00 0,00

Guztira 12.941,65 76,20 970.623,75 1.617.706,25

Egoera txarra Gogorra 39.737,13 100,00 3.973.713,00 9.934.282,50

Biguina 14.973,94 1,20 17.968,73 44.921,82

Guztira 54.711,07 101,20 3.991.681,73 9.979.204,32

GUZTIRA BERAUN 111.636,14 379,80 12.470.558,44 11.596.910,57 %92,99
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URBANIZAZIOAREN BALIOA €/m2 BALIO-GALTZE KOEFIZIENTEA (€/m2)
GUZTIRA(gogorra) 250 Egoera ona 0,80

GUZTIRA (biguia) 3 Akats txikiak 0,60

PARTZIALA
(GOGORRA)

125 Egoera txarra 0,40

PARTZIALA (bIGUINA) 2
Estimatutako berrurbanizazio kostuak Beraungo Area Degradaturako urbanizazioaren
balioaren ia %93a suposatzen du eta, beraz, 317/2002 dekretuaren hirugarren baldintza
betetzen du Eremu Degradatua kategoria lortzeko, non agintzen den berrurbanizazio lanak
urbanizazioaren belioaren %40a gainditu behar dutela.

Beraungo espazio publikoaren kalitate hobekuntza lanak kasu batzuetan esparruaren
berrantolaketa eskatzen dute. Urbanizazio jarduketa batean beharrezkoak direnak baino
irizpide konplexuagoak dituzten berrantolaketak dira, bai diseinuan baita kostuan ere. Hauen
helburua, espazio erakargarriagoak eta bizigarriagoak lortzea da. Ondorioz, proposamenak
urbanizazio gainazal lan tradizionalak baino harago doaz.

6. ERAIKUNTZA INFORMAZIOA

6.1. Eraikin motak

Eremuan bi eraikin-mota ezberdintzen dira: bloke isolatuak eta mehelinen arteko blokeak.
Auzoa oso urte gutxitan eta lurzoruaren orografia zailari egokitzen saiatuz eraikia izan zen.
Beraz, eraikin-motak oso antzekoak dira euren artean, zaharrenak direnak edota malda
handiena duten guneetan daudenak izan ezik.

Eremua osatzen duten 83 etxebizitza-eraikinetatik 10 bloke isolatudun tipologia dute, hauen
erdia San Marcos kalean kokatuak daudelarik.

6.2. Eraikinen antzinatasuna

Berauneko etxebizitza-eraikinen eraikuntza-aldia 1969 eta 1977 urteen artekoa da, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Katastroaren arabera. Batezbesteko eraikuntza-urtea 1972,87 urtekoa da; beraz,
eraikuntzak 45,13 urteko batezbesteko antzinatasuna du.

Kalez kale eginiko azterketan ikus daitekeenez, eraikuntza zaharrenak Isidro Ansorena kalean,
San Marcos kalean eta Aita Donostia kalean kokatzen dira.
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KALEA BATEZBESTEKO
ANTZINATASUNA

BATEZBESTEKO
ERAIKUNTZA-URTEA

Aita Donostia Kalea 46,13 1971,88

Aldakoena Kalea 46,00 1972,00

Beraun Kalea 43,86 1974,14

Galtzaraborda Hiribidea 44,15 1973,85

Igantzi Kalea 45,00 1973,00

Isidro Ansorena Kalea 47,00 1971,00

Jesus Guridi Kalea 44,33 1973,67

Jose Mª Usandizaga Kalea 46,00 1972,00

Juan C. Arriaga Kalea 44,00 1974,00

Maurice Ravel Kalea 45,50 1972,50

Norberto Almandoz Kalea 43,00 1975,00

San Marcos Kalea 46,47 1971,53

GUZTIRA 45,13 1972,87

Iturria: Katastroa eta berezko lanketa

6.3. Interes arkitektoniko eta historikoa

Eremuko eraikinen artean, ez dago bat ere Eusko Jaurlaritzaren Ondare Historikoaren
Katalogoaren barne dagoenik edota babes-mailaren bat aurkezten duenik.

Hala ere, aipatzekoa da bertara eginiko bisitetan Bizarain Ikastolaren parte batzuek
arkitektura- eta ondare-interesa aurkezten dutela erreparatu izan dela.

6.4. Eraikinen altuera

Eraikinen altuerak oso ezberdinak dira euren artean, alde batetik, jadanik aipatu izan den
bezala, lurzoruaren orografia zaila dela-eta. Honek, fatxada nagusiak kota ezberdinetan egotea
eragiten du eta eremuko eraikinetariko askotan (%90,36) erdi-sotoak sorraraztea laguntzen du.
Hurrengo argazkian, Beraungo eraikin batzuen profil-eredua hauteman daiteke:
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San Marcos Kalea 6-8 ebaketa-planoa Beraun Kalea 17-19-21 ebaketa-planoa

Batezbesteko solairu-kopurua 9,45-ekoa da. Solairu-kopuru gehien dituzten eraikinak
Aldakonea Kalean (12), Jose Mª Usandizaga Kalean (10,86) eta Beraun Kalean (10,86) aurkitzen
dira.

Bestetik, solairu gutxien dituzten eraikinak Maurice Ravel Kalean (7,75), San Marcos Kalean (8,67)
eta Galtzaraborda Hiribidean (8,77) kokatuak daude.

KALEA SOLAIRU KOP.

Aita Donostia Kalea 8,75

Aldakoena Kalea 12,00

Beraun Kalea 10,86

Galtzaraborda Hiribidea 8,77

Igantzi Kalea 10,00

Isidro Ansorena Kalea 10,00

Jesus Guridi Kalea 9,83

Jose Mª Usandizaga Kalea 10,86

Juan C. Arriaga Kalea 10,33

Maurice Ravel Kalea 7,75

Norberto Almandoz Kalea 10,00

San Marcos Kalea 8,67

GUZTIRA 9,47

Iturria: Katastroa eta berezko lanketa
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6.5. Eraikinen erabilerak

Erabilera nagusia
Beraungo eremuko eraikinen erabilera nagusia etxebizitzarena da, zuzkidura publikoen sareko
eraikinak salbuespen izanik.

Behe solairuko erabilera
Eraikinen behe-solairuko erabilera nagusiak garajeena (214) eta lokal komertzialena da (194).
Hala ere, etxebizitzak (22), aparkalekuak (73), biltegiak (28) edota zuzkidurak (9) ere aurki
daitezke.

Bertara egindako bisitetan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Katastroan eskuratutako datuak
egiaztatu ahal izan ziren. Honela, Beraungo errealitatera gehiago hurbiltzen diren datuekin lan
egin da, eta kalez kaleko hurrengo taulan jaso dira:

KALEA BILTEGIAK APARKALEKUAK GARAJEAK LOKAL
KOMERTZIALAK

ZUZKIDURAK

Aita Donostia Kalea 2 10 13 17 6

Aldakoena Kalea 0 0 36 3 0

Beraun Kalea 12 18 44 28 0

Galtzaraborda Hiribidea 1 36 11 35 0

Igantzi Kalea 3 0 0 0 0

Isidro Ansorena Kalea 5 0 15 9 0

Jesus Guridi Kalea 1 0 20 11 0

Jose Mª Usandizaga Kalea 0 0 22 15 1

Juan C. Arriaga Kalea 2 0 18 4 0

Maurice Ravel Kalea 0 0 3 31 0

Norberto Almandoz Kalea 0 0 1 5 1

San Marcos Kalea 2 9 31 36 1

GUZTIRA 28 73 214 194 9

Fuente: Catastro y elaboración propia

Lokal komertzialei dagozkien emaitzak, memoria honetako komertzio-jarduerari zuzendutako
atalean aztertzen dira.
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6.6. Etxebizitza-eraikinen analisia

6.6.1. Etxebizitzen irisgarritasuna

Atal honetan jasotako informazioa, idazle taldeak tokira eginiko bisitetan eskuratu izan da.
Horretarako, irisgarritasunari buruzko hiru puntu aztertu dira: irisgarritasuna atarira eta
igogailura. Eranskinaren eraikin unitateko banakako fitxetan informazio hau aurkezten da.

Atariaren irisgarritasuna

Atal honetan, espazio publikotik eraikinaren atarirako ibilbidea eta atariaren diseinua aztertu
dira. Horrela, izan daiteke atarira ibilbide irisgarriak dituzten, baina espazio publikotik atarira
sartzeko konfigurazioan, ordea, irisgarritasun unibertsala bermatzea ekiditen duten
eskailerak dituzten eraikinak egotea.

Honela, azterturtako 83 atarietatik 43 baino ez dira aurkitu irisgarriak direnak; analizatutako
eraikinen %49,40, alegia.

Aipatzekoa da, Jesús Guridi Kalea, Juan C. Arriaga Kalea eta Norberto Almandoz Kalean ez
dela aurkitu irisgarritasun egokia bermatzen duen atari bat ere.

Atari irisgarrien kopuru handienak billtzen dituzten kaleak, Aita Donostia Kalea (%75), Isidro
Ansorena Kalea (%75) eta Beraun Kalea (%71, 43) dira.

Igogailua duten eraikinak

Kasu honetan, aztertutako 83 atarietatk 1ek ez du igogailurik; Galtzaraborda Hiribidea 45-ean
kokatutako eraikinak, alegia. Eremuko antzinatasun handiena duen eraikina da, eta baita
altuera txikiena duena ere (4 altuera ditu, eremuko 9,34-ko batezbestekoarekin konparatuz).
Eraikinean bizi diren pertsonen batezbesteko adina 51 urtekoa da eta, beraz, komunitatean
igogailu bat sartzea laguntza handikoa izango litzatekeela uste da.

Igogailura irisgarritasuna

Eremua osatzen duten etxebizitza-eraikinen jatorrizko planoen azterketan, atarien gehiengoa
igogailura iristeko barruko eskailera batzuekin diseinatu zela ikusi da, irisgarritasun unibertsal
baten aukera ezereztatuz.

José María Usandizaga Kalea 2-4-6. Iturria: Errenteriako Udaletxeko Artxiboa
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Honela, igogailura irigarritasun egokia duten atariak, eremuko auzokideen komunitateek gerora
bultzatutako lanen emaitza direla ulertu da.

Aztertutako 83 atarietatik 57 irisgarriak dira atariaren barrualdetik igogailura; hau da,
analizatutako eraikinen % 68,67.

Eremuaren beste kale batzuetan, irisgarritasun-maila altu hauetatik urrun dauden bestelako
datuak jaso dira. Atarira arte irisgarritasun-maila baxuenak dituzten kaleak Juan C. Arriaga
Kalea (%33,33) , Norberto Almandoz Kalea (%33,33) eta Galtzaraborda Hiribidea dira (%38,46).

6.6.2. Okupazio-maila

Etxebizitza hutsen kopurua

Udaletxean bildutako informazioaren arabera, Beraungo estimatutako etxebizitza hutsen
kopurua 73-koa, hau da, eremuko etxebizitza guztien % 3,15.

Etxebizitza huts gehien biltzen dituzten kaleak San Marcos kalea (15), Beraun kalea (12) eta
Jesus Guridi kalea (10) dira. Hauen baturak etxebizitza huts guztien %50, 68 suposatzen dute,

Atari bakoitzeko etxebizitza-kopurua

Beraungo auzo guztia kontuan hartuta, batezbestez 27, 95 etxebizitza daude atari bakoitzeko;
gune bakoitzeko tipologiaren arabera, ordea, zifra hau aldatu egiten da.

Batezbesteko altuenak Aldakoena Kalean, Igantzi Kalean, Beraun Kalean eta Jesus Guridi
Kalean daude, atari bakoitzeko 56.36, 34.28 eta 34 etxebizitza daudelarik, hurrenez hurren.

Bestalde, atari bakoitzeko etxebizitza kopuru gutxien dituzten kaleak Maurice Ravel kalea
(22,25), Norberto Almandoz (23) eta Galtzaraborda Hiribidea (23,61) dira.

Atari bakoitzeko biztanle-kopurua

Beraungo auzo guztia kontuan hartuta, batezbestez 69,65 biztanle daude atari bakoitzeko;
aurreko puntuan bezala, zenbaki hau aldatu egiten da kalearen arabera.

Zifra altuenak Aldakoena Kalean eta Beraun Kalean aurkitzen dira,, atari bakoitzeko 141 eta
86,93 biztanlerekin. Igantzi Kalea eta Jesus Guridi kalea dituzte atzetik, atariko 86 biztanlerekin.

Maurice Ravel kalea, atariko 54, 50 biztanlerekin, eta Aita Donostia kalea,.atari bakoitzeko 59,13
biztanlerekin, zifra txikienak dituzten kaleak dira. Hauen atzetik San Marcos kalea eta Norberto
Almandoz kalea kokatzen dira, atariko 61,33 eta 64,33 biztanlerekin, hurrenez hurren.

Etxebizitza bakoitzeko biztanle kopurua

Beraunen batezbestez 2,49 biztanle daude etxebizitza bakoitzeko, eta kale ezberdinetako
datuak gutxi aldentzen dira zifra honetatik. Aita Donostia kaleko etxebizitza bakoitzeko 2,24
biztanleen eta Norberto Almandoz kaleko etxebizitza bakoitzeko 2,80 biztanleen artean
aurkitzen da.
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Erabiliak diren eta hutsik dauden lokal komertzialak

Memoria honetako jarduera komertzialari zuzendutako atalean aipatu bezala, komertzio-
erabilera gehienbat Galtzaraborda Hiribidean, Maurice Ravel Kalean eta Aita Donostia Kalean
biltzen da, alde batetik, eta Marcos Kalean, beste aldetik. Lokal komertzialen heren bat baino
zertxobait gehiago erabilerarik gabe dago (%34,54). Bestalde, garajeen azalera (13.047m²) eta
lokal komertzialen azalera (14.486,7m²) oso antzekoak dira.

6.6.3. Eraikuntzaren itxurazko egoera

Eraikuntzaren itxurazko egoera, dokumentu honen Eranskinean erantsita dauden eraikuntza-
unitate bakoitzerako egindako banakako fitxetan biltzen da, bai eta 3.2.1. Eraikuntzaren
Itxurazko Egoera planoan ere.

Kontserbazio maila erabakitzeko, kanpo bista azterketaz beatu da eraikin bakoitza. Lortutako
informazioa alderatua izan da esparruan egindako Eraikuntzen Ikuskaritza Teknikoekin (EIT).
Esparruko 83 etxebizitzetatik, 27k ikuskaritza tekniko hau pasa dute.

Jasotako informazioa xehatuta dago egituraren egoerari, instalakuntzen egoerari eta
fatxadaren egoerari dagokienez. Hauen barruan, lau kontserbazio-maila edo betetze-maila
bereizi dira: egoera ona, erdizkako egoera, beharrezko hobekuntzak eta egoera txarra.

Era berean, banakako fitxa bakoitzean, fatxadan eta egituran kanpotik ikuskatutako patologiak
jaso dira.

Aipatu beharra dago, eremuko eraikinen batezbesteko antzinatasuna 43,13 urtekoa dela. Esan
daiteke nahiko eraikin berriak direla, eta kasu gehienetan ez dute egitura-patologia larririk
aurkezten. Hemen adierazitako mailak, eremuko eraikinen konparaketa bat dira. Analisi hau
udalerriko beste puntu tradizionalago batzuetan egin izanez gero, kontserbazio-egoeraren
mailek seguruenik patologietan ezberdintasun handiagoa izango lukete.

Kontserbazio egoera ona

Eremuko eraikinen %42,17 kontserbazio egoera onean daude. Hobe kontserbatutako guneak
Aldakonea Kalea, Igantzi Kalea, Galtzaraborda Hiribidea eta AIta Donostia Kalea dira.

Talde honetan, fatxadan ikuskatutako patologiak zikintasuna, hezetasunak eta zartatu
puntualak, eta baranda edota arotzeritako oxidazio batzuk dira.
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Erdizkako kontserbazio egoera

Bigarren maila batean, eraikinen %49,40ak erdizkako kontserbazio egoera dutela antzeman da.
Talde honetan eraikin kopuru gehien dituzten kaleak Maurice Ravel Kalea, Jesus Guridi Kalea,
Juan C. Arriaga Kalea eta Norberto Almandoz Kalea dira.

Fatxadan aurkitutako patologiak, egoera onean daudenak baino proportzio handiagoan
ikuskatu dira, eta eraso biotikoen seinaleak ageri dira. Gainera, egituran pitzadura batzuk
antzeman dira eta kasu batzuetan fatxadan kokatutako instalakuntzek huts batzuk dituzte.

Beharrezko hobekuntzan kontserbazioan

Eremuan, beharrezko hobekuntzak aurkezten dituzten zazpi eraikin daude, Galtzaraborda
Hiribidean, Isidro Ansorena Kalean, Jesus Guridi Kalean, Maurice Ravel Kalean eta San Marcos
Kalean kokatuak.

Talde honetan, patologiek gehienbat egiturari eragiten diote. Egitura-elementu batzuen
sekzioaren murrizketa, armaduraren korrosioa eta pitzadurak antzeman dira.

Kontserbazio egoera txarra
Azkenik, San Marcos kaleak 13 eta 15 zenbakien eta bertan dauden arkupeen artean
Kontserbazio Egoera Txarra aurkezten du. Sekzioaren murrizketaren proportzioa, armatuaren
oxidazioa, hezetasunak eta eragile biotikoen erasoak oso kezkagarriak direla uste da.
Beharrezkoa ikusten da denbora epe labur batean egokitze-lanak egitea.
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2018/07/12 landa bisitan eginiko argazkiak

KALEA EGOERA
ONA

ERDIZKAKO
EGOERA

BEHARREZKO
HOBEKUNTZAK

Aita Donostia Kalea %62,50 %37,50 %0,00

Aldakonea Kalea %100,00 %0,00 %0,00

Beraun Kalea %50,00 %50,00 %0,00

Galtzaraborda Hiribidea %69,23 %15,38 %15,38

Igantzi Kalea %100,00 %0,00 %0,00

Isidro Ansorena Kalea %50,00 %25,00 %25,00

Jesus Guridi Kalea %0,00 %66,67 %33,33

Jose Mª Usandizaga Kalea %42,86 %57,14 %0,00

Juan C. Arriaga Kalea %33,33 %66,67 %0,00

Maurice Ravel Kalea %0,00 %87,50 %12,50

Norberto Almandoz Kalea %33,33 %66,67 %0,00

San Marcos Kalea %33,33 %60,00 %6,67

Guztira %42,17 %49,40 %8,43

6.6.4. Bizigarristasun baldintzak

Dokumentu honetako III. eranskinean gehitutako eraikuntza-unitate bakoitzeko banakako
fitxetan jasotzen den bezala, Beraungo eraikin guztiek bizigarritasun baldintzak betetzen dituzte
aireztapenari eta argiztapenari, instalakuntzei eta zerbitzuei, eta gutxieneko azalera bizigarriei
dagokienez.

Eremuko eraikuntza-tipologiek 71,21 m2-ko batezbesteko azalera dute, azalera bizigarrirako
gutxieneko 37 m2 -ak era argian gaindituz. Etxebizitzek espazio bizigarri banatuak aurkezten
dituzte, eta kanpora emtaten duten argiztapenerako eta aireztapenerako hutsune handiak
dituzte. Gainera, sukalde guztiak aireztapen behartuarekin hornituak daude.

Instalakuntzei dagokienez, etxebizitza guztiek dute gas-, elektrizitzate-, telekomunikazio-
hargunea, eta kasu gehienetan egoera onean daude.
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6.6.5. Edukitze-erregimena

Eraikuntza-unitate bakoitzeko banakako fitxetan adierazten den bezala, eremuko etxebizitza-
eraikin guztiek jabetzako titulartasun pribatua dute.

6.6.6. Etxebizitza-eraikinen birgaitze kostuen balioespena

Behin etxebizitza-eraikinen egoera orokorra aztertuta, etxebizitza-parkearen birgaitzearen
beharrizanak analizatu dira.

Batetik, eraikinaren inguratzailearen birgaitzearen beharrizanak kalkulatu dira, fatxada eta
estalkia kontuan hartuz; eta bestetik, etxebizitzen irisgarritasuna hobetzeko birgaitzearen
kalkulua ere egin da.

INGURATZAILEAREN HOBEKUNTZA:

o Fatxadaren birgaitzea

Egindako ikuskapenetan, eraikin guztietako inguratzailean eskasiak antzeman dira. Zartatuekin,
zikintasunekin edota hezetasunekin zerikusia duten patologia txikietatik hasita, sekzioaren
murrizketak, pitzadurak edota korrosioa bezalako patologia larriagoak ere ikuskatu dira.
Gainera, Beraungo eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzeko, isolamendu termikoaren
sistema bat sartzea beharrezkoa ikusten da. SATE sistema bat izan daiteke (ainguratutako
isolamendu termikorako plantxa batzuetan datzan sistema bat da, zubi termikoa txikiagotzen
eta leihoen eta etxebizitzen erpinen zigilatze eta errefortzuan laguntzen duena; osorik beira-
zuntzarekin, mortero akrilikoarekin eta pinturarekin estaliak.)

Horrela, fatxadaren birgaitzea kalkulatu da, bere egoerari eta aurkitutako hutsuneei dagokienez.

- Itxurazko egoera ona:: 130 €/m2

- Itxurazko erdizkako egoera: 230 €/m2

- Itxurazko egoera txarra: 330 €/m2

Fatxadaren azalera, solairu-kopuruarekin kalkulatu da (sotoak, behe solairua eta egon
daitezkeen lokal komertzialak kontuan hartu gabe), altuerarekin (3m) eta fatxadaren eta
barne-fatxadaren metro linealekin biderkatuz. Inguratzailearen azaleratik, hutsuneen
portzentaia deskontatu da, fatxada solidoaren azalera handieneko eraikinetan %10a hartuz, eta
portzentai handiagoak balkoietako beirazko itxiturei dagokienez.

o Arotzerien ordezkapena

Beira bikoitzeko eta zubi termikoaren hausturadun arotzerien ordezkapenerako 350 €/m²-ko
prezio bat zenbatesten da.

Era isolatuan arotzeriak aurretiaz ordezkatu izan diren kasuetan, balore horri 0,6 koefizientea
ezarri zaio. Arotzerien ordezkapena orokortua izan baldin bada, 0,4 koefizientea ezarri da.
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o Balkoien itxiera eta konponketa

Tokira egindako bisitetan, balkoiek aurkezten dituzten patologia gehienak euri-uren kanalizazio
txarraren (edota ezaren) ondorio dira; honek, hezetasunak, zartatuak, sekzio-murrizketak,
korrisioak eta abar eragin dituelarik. Era berean, itxiak izan diren balkoiak kontserbazio egoera
hobea dutela antzeman da.

Beraz, beharrezko ikusten da balkoien itxiera, euren, eta ondorioz, egituraren, kontserbazio on
baterako. Balkoi-unitate bakoitzeko 4.000 €-ko prezioa zenbatesten da.

o Estalkiaren birgaitzea

Eremuaren eraikinaren gehiengoak estalki inklinatuak dituzte. Birgaitzearen beharra estalkien
itxurazko egoeraren arabera zenbatetsi da. Estalkiaren birgaitze integralerako, 200€/m2 -ko
kostua hartu da, eta 80€/m2 -koa birgaitze partziala soilik behrrezkoa den kasuetarako.

IRISGARRITASUNAREN HOBEKUNTZA:

Espazio publikotik atarirako irigarritasuna: birgaitzea balioesten da, ataria bide publikotik
irisgarria ez den kasuetan soilik. Lanetarako 7.500€-ko prezioa zenbatetsi da.

Igogailura irisgarritasuna: birgaitzea kontsideratzen da, soilik igogailua dagoen eta hau
irisgarria ez den kasuetan. Ikuskatu denez, eremuko eraikin batzuek, plataforma jasotzaile
batzuen bidez konpondu dute arazo hau, arrapalak egiteko espazio materialaren faltan.
Eremuko eraikuntza-tipologien antzekotasuna kontuan hartuta, lanetarako 7.500€
batezbesteko prezioa zenbatetsi da (arrapala eta baranda edo/eta plataforma jasotzailea).

Igogailua: Esparruko etxebizitza bakar batek ez du igogailurik. PB+3 profila du eta azken
pisuetako jabeek bataz beste 60 urteko adina dute. Hrregatik, beharrezkoa ikusten da igogailu
baten instalazioa. Balioetsitako prezioa: 80.000€.

BIRGAITZERAKO BEHARRA:

Aurreko paragrafoetan deskribatutako balioak ejekuzio materialari hertsiki dagozkienak dira.
Honi, onura industrialak eta kostu orokorrak gehitu zaizkio kontrata-prezioa kalkulatzeko, eta
bestelako kostuak ere sartu zaizkio, hala nola, zergak, tasak, espazio publikoaren okupazioa,
planak eta proiektuak, eta abar.

Eraikinen balioaren kalkulurako, merkatu-azterketa baten bidezko konparaketa-metodoa
erabili da. Horretarako, Beraungo kale ezberdinetako etxebizitzen salmenten lekuko batzuk
hartu dira, eta salmentarako bi unitate-prezio ezarri dira, eraikuntza-tipologiaren arabera
(bloke etxebizitza edo duplex-a):
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Tipologia Kokapena Prezioa (€) Batezbesteko azalera (m2) €/m2

Blokea

Norberto Almandoz kalea 185.500 78 2.396,67

Beraun kalea 228.375 97 2.358,31

Aita Donostia kalea 151.667 64 2.333,20

Galtzaraborda Hiribidea 168.800 77 2.187,61

San Marcos kalea 170.429 82 2.097,23

Jesus Guridi kalea 165.500 87 1.920,78

Isidro Ansorena kalea 140.000 75 1.866,67

Blokearen batezbestekoa guztira 170.795 80 2.165,78

Duplexa

Jose María Usandizaga kalea 192.500 103 1.870,79

Jesus Guridi kalea 115.800 147 787,76

Beraun kalea 165.000 120 1.375,00

Duplexaren batezbestekoa guztira 157.767 123 1.344,52

Lurzoruaren balioaren kalkulurako, hondar-metodo estatikoa erabili da, hurrengo formularen
bidez:

VRS = Vv/K – Vc non,

Vv= Salmenta-balioa

K= 1,4

Vc = Eraikuntza-kostua + Kostu orokorrak + Onura industriala + Zergak + Ordainsariak +
Bestelako gastuak.

800 €/m2-ko batezbesteko eraikuntza-kostua kalkulatu da, eraikinen kalitatea ororrean baxua
dela kontuan hartuz.

Etxebizitzen balioaren kalkulua, atari bakoitzeko lurzoruaren balioa deskontatuz, jasotzen taulak
dokumentu honen II Eranskinean gehitu dira.

Behin atari bakoitzerako birgaitze-kostuak, salmenta-balioa eta lurzoruaren balioa kalkulatuta,
birgaitze-kostuak salmenta-balioarekiko suposatzen duen portzentaia kalkulatzen da, lurzorua
deskontatuz, Eremu Degradatuaren maila izatera iristeko 317/2002 Dekretuko laugarren
baldintza betez. Azken honek ezartzen duenez, birgaitze-lanek eraikinen balioaren %25, lurzorua
kontuan hartu gabe, gainditu behar dute.

Banakako azterketatik ondorioztatu denez, eremu guztia kontuan hartuz, eraikinak egitura eta
eraikuntza aldetik egoera egokian egon daitezen eta gutxieneko bizigarritasun-baldintzak bete
ditzaten (VRH), hauetan egin beharreko birgaitze-lanen balioa, eraikinen balio osoaren %26aren
baliokide izango litzateke, lurzorua kontuan hartu gabe (VED).

Dokumentu honetako II Eranskinean, atari bakoitzeko birgaitzerako kalkuluak jasotzen
diren tauta bat erantsi da.
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7. ONDORIOAK: ARAZO NAGUSIEN SINTESIA

Atal honetan, Beraungo auzoan alderdi sozial eta fisikoei dagokienez (hirigintzan eta
azpiegituren arloan) antzeman diren arazo nagusiak jasotzen dira, jarraian aipatzen direlarik:

+ Auzo zaharkitua eta txikituz doan biztanleria.
+ Indize sozioekonomiko baxuak.
+ Ibilgailu pribatuaren nagusitasuna espazio publikoan.
+ OInezkoentzako eta bizikletentzako mugikortasun zaila.
+ Erabilera gutxiko eta hobetu beharreko gune berdeak.
+ HIri-bizitza Ipar-mendedaldeko eremuan, urbanizazio desegokiarekin.
+ Hiri-jarduera baxua Ekialdeko eremuan.
+ Urbanizazioaren erdizkako kontserbazio egoera orokortua eta arazodun guneak.
+ Irisgarritasun zaila atarietara eta igogailuetara.
+ Eraikinen itxurazko egoera ona edota erdizkakoa.

Auzo zaharkitua eta txikituz doan biztanleria

Beraunek adineko pertsonen portzentai altua du; biztanleria osoaren %30 inguruk 64 urte baino
gehiago ditu. Beraz, eremua hobetzeko proposatzen diren neurriek adineko pertsonen
beharrizanak eta eskakizunak betetzera zuzenduak egon behar dute nahitanahiez. Esfortzuak
pertsona guztiekin lagunkoia den auzo bat sortzera bideratuak egon behar dute, baina batez
ere kolektibo honekin. Horretarako, zahartze aktibo eta autonomo bat bermatuko duten
neurriak hartu beharko dira: espazio publikoetako arkitektura-oztopoen ezabapena,
garbitasunaren hobekuntza, hiri-tresneria nahikoa daudela bermatzea, bere parte-hartze
politiko eta soziala sustatzea, eta abar.

Bestalde, Beraungo biztanleriaren adin-egiturak, biztanleria txikituz doala ere esan nahi du.
Litekeena da datozen 20 urteetan Beraungo biztanleriaren parte handi bat hiltzea eta,
biztanleriaren piramidean adierazten den bezala, auzoan pertsona-kopuru txikiagoa egotea.
Adinen piramidea ikusita, bistakoa dirudi gazte asko (20 eta 35 urte bitartekoak) auzotik joaten
ari direla. Biztanleriaren galerarekin, izan daiteke etxebizitza hutsen kopuruak gora egitea.
Gazteei auzoan geratzeko, bertan familia bat osatzeko, eta abar etorkizun bat eskaintzea,
biztanleriaren murrizketari aurre egiteko tresna garrantzitsuena da.

Indize sozioekonomiko baxuak

Errenteria Gipuzkoako batezbestekoa baino pobreagoa den udalerria da, analisi
sozioekonomikoan erakusten den bezala. 2015ean, batezbesteko urteko errenta 5.000 €
ingurukoa zen, Gipuzkoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan baino gutxiago. Langabezia-tasak
ere Gipuzkoako batezbestekoa baino altuagoak dira. Beraunen 327 pertsona langabezian
daude, eta horietatik %26,13, 35 urtetik beherakoak dira. Errenteria eta Gipuzkoako
batezbestekoen artean %2 baino ez dagoen arren, datu honek garrantzia du, biztanleriaren
adin-egiturari begiratzen badiogu. Litekeena da biztanleria gazteak auzotik alde egitea lan bila,
ekonomia-ikuspegirik ez dagoela ikusita. Horregatik, garrantzitsua da batez ere biztanle
gazteak Beraunen geratzea sustatuko duten etorkizun ekonomiko eta sozial bat eskaintzea.
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Ibilgailu pribatuaren nagusitasuna espazio publikoan

Auzoaren hiri-bilbea eta etxebizitza-eraikinak ez daude prestatuta dagoen ibilgailuen parkerako.
Etxebizitza-eraikin gehienek ez dute lur azpiko aparkaleku komunitariorik eta, beraz, aparkatzea
lur gainean egiten da kasu askotan. Gainera, Errenteriako HAPOan 11/01 Eskuhartzeko Unitatea
(E.U.) mugatzen da Julian Lavilla Kalean, espazio librearen azpiko garaje baten eraikuntzarako,
oraindik burutu ez dena,

Lur azpiko aparkalekuen faltaren ondorioz, espazio publikoan ibilgailu pribatuak agintzen
du; bidearen bi aldeetan aparkalekuak dituzten kaleak dira nagusi, espaloi oso estuekin edota
inolako espaloirik gabe. Aparkaleku okerretan dauden motorren presentzia ere deigarria da,
agian beraiei zuzendutako aparkaleku urrien ondorioz. Mota hauetako
aparkalekuak areagotzeak egoera hobetuko luke.

Oinezkoentzako eta bizikletentzako mugikortasun zaila

Oinezkoentzako ibilbideak ez dira erakargarriak eta zailak dira. Egoera hau bereziki larria da
biztanleria oso zaharkitua duen auzo batean. Hau arrazoi askoren ondorio da:

+ Kalen topografia; orokorrean oso aldapatsuak dira (gehienek %6-ko malda dute, eta
badaude hau gainditzen duten kaleak ere.). Berebiziko garrantzia hartzen du OBMP-an
agertzen diren planifikatutako bi igogaluak egiteak.

+ Bideen espazioa oinezkoenari nagusitzen zaio, eta aparteko desoreka bat ematen da
garraiobide bakoitzari zuzendutako espazioari dagokionez.

+ Oinezkoentzako ibilbide argiak falta dira: espaloien estutasuna, irisgarritasuna zailtzen
duten oztopo arkitektoniko anitzak, espaloien inbasioa autoen aldetik, errepideen
bidegurutze arriskutsuak, jarraitasun falta eta beharrezkoak ez diren itzulinguruak, eta
abar.

Bestetik, auzo guztian ez dago bizikletentzako biderik. Topografia zaila izan arren, OBMP-ak
egindako trazadura-proposamena jarraitzea komenigarria izango litzateke, udalerrian jada
egon badauden bidegorriekin lotuz, bai eta administrazioaren aldetik bizikletaren erabileraren
sustapena ere (elektrikoarena, bereziki), garraio alternatiba bezala.

Erabilera gutxiko eta hobetu beharreko gune berdeak

Gune berdeak eremuaren hego-ekialdean kokatuak daude hein handi batean GI-20-aren
zortasunean eta Igantzi Parkearen gune oso aldapatsuan. Orokorrean, nekez erabilgarri diren
lurzoruak dira. 11 gune berde handietatik, Beraun Parkea baino ez dute erabiltzen auzokideek.
Igantzi Parkea, esaterako, zaindu gabe dago, segurtasun-arazoekin eta egoteko altzaririk gabe
(eserlekuak, eta abar).

Plazak, ordea, eremuaren Ipar-mendebaldean kokatzen dira. Tokira egindako bisitetan
elkarrizketatutako pertsonen pertzeptzio orokorra zuhaitz gehiago behar dituztela eta puntu
batzuetan mantenu gehiago behar dutela da. Isidro Ansorena Kalean, Sarriegi Plazan eta Luis
Mariano Plazan ia ez dago zuhaitzik.

Hiri-bizitza Ipar-mendedaldeko eremuan, urbanizazio desegokiarekin

Beraungo jarduera komertziala Aita Donsotia, Mauric Ravel Galtzaraborda Hiribidearen azken
tartean eta San Marcos kalearen parte altuan ardazten da, Errenteria mailan garrantzizko gune
komertzial bat osatzen duelarik. Komertzio nagusiak osasuna eta estetika, elikadura eta
tabernak eta jatetxeak dira.
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Kale hauek Pablo Sorozabal Plazaren inguruan daude; azken honek, gainera, zerbitzu-elementu
anitz biltzen ditu (komunak, haurrentzako jolasak, eta abar) eta egoteko eta aktibitaterako
gune bat osatzen dute. Haatik, ondoko kale komertzialek, bere urbanizazioa dela-eta, ez dute
bereziki errazten hiriko bizitza: lur gaineko aparkalekuen okupazio altua dute, espaloiak estuak
dira eta ez daude egituratuak oinezkoen ibilbide multzo bezala.

Hiri-jarduera baxua Ekialdeko eremuan

Hiriko bizitza duen beste gune bat Luis Mariano Plaza da, Beraun Kalearen bukaeran. Hala ere,
Beraun Kalea, J.Guridi Kalea, J.C. Arriaga kalea eta N. Almandoz kaleek jarduerarik gabeko
lokal komertzial gehienak biltzen dituzte. Gainera, auzoaren Ekialdeko eta Hego-ekialdeko
eremuko kale hauetan, Oarsoaldeko genero perspektibaren inguruko ikerketan bai eta
azterketa honetarako tokira eginiko bisitetan identifikatutako puntu ilunen parte handi bat ere
aurkitzen dira. Argiztapen txarrarekin lotuak daude, baina baita bertatik pasatzen den
oinezkoen eta jardueraren faltagarekin ere. Auzoko aldirietako gune baxua da, non malda
nabarmenek irisgarritasuna zailtzen duten. Eremu hau zaindu gabeko gune berdeekin ere
lotzen da, mugak sortzen dituztenak. Ordea, gunea honetan biztanleria kopuru handia metatzen
da, bertako eraikinen dentsitatea dela-eta. Gune honetako aktibazioa bultzatzeko eta auzoko
parte altuarekin lotura hobetzeko proposamenak egitea iradokitzen da (jada martxan dauden
planetako batzuk jarraituz; hala nola, Beraun, J.Guridi, J.C. Arriaga eta J. Lavilla kaleen artean
igogailuak kokatzea).

Urbanizazioaren erdizkako kontserbazio egoera orokortua eta arazodun guneak

Urbanizazioaren egoera erdizkakoa da orokorrean, kasu askotan oinezkoen espazioak
espaloietan dituen neurriengatik. Egoera onean aurkitzen dira espazio publiko batzuk, hala nola,
Pablo Solozabal Plaza, Aldakoenea Plaza, edota Luis Mariano Plaza. Egoera txarrean daude,
ordea, auzoaren Ekialdeko hainbat gune. Urbanizazioaren egoera bereziki txarra duten kaleak
Jesus Guridi kalea eta Julian Lavilla dira, non espaloi gabeko tarteak dauden. Gainera, Igantzi
Parkeak ibilbide bereziki aldapatsua du eta baita segurtasun-elementuen kontserbazio egoera
oso eskasa ere.

Interesgarria litzateke arkupe pribatuak kontuan hartzea eta egoera onean mantentzea. Kasu
askotan, espaloi publikoak hauetatik pasatzean izugarri estutzen dira eta, ondorioz, ibilbidea
batez ere arkupeetatik garatzen da.

Irisgarritasun zaila atarietara eta igogailuetara.
Lurzoruaren orografia, eraikinen altuera eta Beraungo auzoaren eraikuntza urteak direla-eta,
etxebizitzetarako irisgarritasuna ez da ardazten kasu honetan eraikinetako igogailuen
horniduran (Beraungo eraikinetatik batek baino ez du igogailu falta): arazoa, kasu honetan,
atarirako irisgarritasunean eta ataritik igogailurako irisgarritasunean dago. Ikusten denez,
eraikinaren eta espazio publikoaren artean askotan agertzen dira eskailerak atarira
iristeko. Beraz, Beraungo atarien erdia baino gutxiago (%49,4) ez dira irisgarriak. Arazo gehien
dituzten kaleak J.Guridi, J.C. Arriaga eta N. Almandoz dira. Hau konpontzeko, espazio
publikoaren urbanizazioa aldatu beharko litzateke puntu jakin batzuetan. Erabilgarri izango
litzateke, gainera, eremuan proiektatuak dauden igogailuekin lotzea, mugikortasun ez-
motorduna hobetuz.

Bestalde, atarietan eta eraikinen barnealdean igogailura igotzeko eskailerak ageri dira,
kasuen %31,33an. Egoera hau larriago egiten da J.C. Arriaga, N. ALmandoz eta Galtzaraborda
bezalako kaleetan, non irisgarritasuna etxebizitzen %30ean baino ez dagoen bermatuta,
aipatutako arrazoiagatik.
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Guztira, nahiz atarira nahiz ataritik bertatik igogailura iristeko zailtasunagatik, etxebizitzen %33
baino ez dira osorik irisgarriak, hau da, 83 etxebizitza-eraikinetatik 23.

Eraikinen itxurazko egoera ona edota erdizkakoa.

Azkenik, eraikinen itxurazko egoera gehienbat erdizkakoa (%49) edota ona (%42,17) dela ikus
dezakegu. Eraikinetan zikintasuna eta hezetasunak bezalako patologiak ageri dira eta,
erdizkako egoeran dauden kasuetan, eraso biotikoak, pitzadurak eta fatxadan kokatutako
instalakuntzekin zerikusia duten arazoak dira nagusi. Egoera txarrean dauden 7 eraikin soilik
aurkitu dira, egitura-mailako arazo larriagoekin: sekzioaren murrizketa, armaduren korrosioa
eta arrailak.

8. BIE EREMUAREN ADIERAZPENA

Egindako azterketa sozio-urbanistikoaren ondorio bezala, hurrengo puntuak atera daitezke:

1) Aztertutako eremua indarren dagoen Plan Orokorreko 11. Beraun Eremuaren mugaketari
dagokio. Bere azterketatik ondorioztatu da eremuaren gabezia urbanistiko eta sozio-
ekonomikoak eremu guztira hedagarriak direla, beraz, muga bezala 11. Beraun eremua
ezarri da azterketa egiteko.

2) Beraungo eremuak degradazio urbanistiko nabarmena eta gabezia arkitektoniko jakin
batzuk ditu. Honek, Eremu Degradatu adierazteko parametroetan sartzea ahalbidetzen
du.

a) Urbanizazioaren egoera: Azterketa-eremuan, berurbanizazio-lanen kostuak (CR)
urbanizazioaren kostu edo balioaren (VUA) %93 suposatzen du. Ikusten denez,
parametro hau Eremu Degradatuaren mailan sartzeko gutxieneko balioen barne
aurkitzen da (317/2002 Dekretuaren 9.2.c artikulua, ondare urbanizatu eta
eraikiaren birgaitze-jarduera babestuei buruzkoa).

b) Eraikinen egoera: aztertutako eremuan, eraikinak egitura eta eraikuntza aldetik
egoera egokian egon daitezen eta gutxieneko bizigarritasun-baldintzak bete
ditzaten (VRH), hauetan egin beharreko birgaitze-lanen balioa, eraikinen balio
osoaren %26aren baliokide izango litzateke, lurzorua kontuan hartu gabe (VED).
Parametro hau Eremu Degradatuaren mailan sartzeko gutxieneko balioen barne
aurkitzen da (317/2002 Dekretuaren 9.2.d artikulua, ondare urbanizatu eta
eraikiaren birgaitze-jarduera babestuei buruzkoa).

3) Beraun auzoak garrantzizko arazo sozio-ekonomiko bat du; hurrengo alderdi hauek
azpimarra daitezke:

a) Azterketa-eremuaren informazio bereizia eskuratzeko ezintasunak, parametro
sozio-urbanistiko behar bezain zorrotzak lortzea galarazten du, bai eta azterketa
honen baldintzak parametro horietan oinarritzea ere.

b) Eremuko biztanleriaren Errenta-mailak Gipuzkoako batezbesteko errenta baino
%81, 54 txikiagoak dira. Honek 317/2002 Dekretuko 9.2.a artikuluan adierazitako
mugak betetzen ditu, berurbanizazio-lanak ezarritakoaren %30aren gaietik
baitaude.

c) Beraungo Langabezia-Tasa EAEkoa baino zertxobait baxuagoa da (%0,25).
Beraunen %15, 13-ko tasa bat erregistratzen da, EAE-en %15, 38-koa den bitartean.
Beraz, aldea oso estua da; ez da betetzen 317/2002 Dekretuko 9.2.b artikuluak
ezarritako baldintza.
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d) Eremuak biztanleriaren zahartze arazo garrantzitsua pairatzen du, pentsioak
dituzten pertsona kopuru handiarekin. Hau, bere egoera sozio.ekonomikoaren
analisian kontuan hartu beharrekoa dela irizten da.

4) Eremuak, berau Eremu Degradatu adierazteko baldintzetako bat betetzen ez duen,
ulertzen dugu alderdi hau hurrengo bi alderdi hauek kontuan hartuz kontsideratua izan
behar dela:

a) Parametro sozioekonomikoen zehaztapenerako metodologiaren fidagarritasun
baxua (informazio bereizia ez egoteagatik). Honek egoera sozio-ekonomikoaren
interpretazio subjetiboago eta detailatuago batera behartzen du.

b) Zahartze tasa oso altuaren, biztanleria gaztearen eta Gipuzkoarekin konparatuz
dagoen langabezia-maila altuaren konbinazioak dakarren arazo garrantzitsuak,
gune kaltebera izatea egiten du. Adierazle hauek oso argi nabarmentzen dute
premiazko beharrizana dela Beraungo birgaitzeko politika integral bat; izan ere,
denboraren faktorea parametro erabakigarria izan daiteke.

Beraz, egindako azterketatik ondorioztatzen da Beraun auzoak BIE izendatzeko ezarritako
baldintzak betetzen dituela, eta beraz, Errenteriako Udaletxeari proposatzen zaio
adierazpen hori egitea, azterketa honekin lagunduz.

Ondorio bezala esan behar da, era berean,Eremu degradatu adieraztearen komenigarritasuna
adierazten da. Hala ere, azterketa honek ematen duen informazioa etorkizunerako
irakurketa estrategiko batean euskarritu beharko litzateke, eta ez momentu honetako
parametroen frogaketa batean.

9. BERAUNGO AZTERLAN EKONOMIKO-FINANTZARIOA

9.1. Berauneko etxebizitza-parkearen birgaitze behar orokorrak

Etxebizitzen guztirako kostu zenbatetsia, lurzorua kontuan hartu gabe, 58.732.843,54 €-koa da.
Eremuko eraikinek 2.320 etxebizitza jasotzen dituzte; honek etxebizitza bakoitzeko 25.315,88€-ko
batezbesteko bat suposatzen du.

Etxebizitza-parkea 20 urteko epean osorik birgaitzeko, beharrezkoa izango litzateke urte
bakoitzeko 2.936.642,18€-ko inbertsio pribatu bat, urte batean 116 etxebizitzaren birgaitze
integralaren baliokidea.

Ez dago daturik azken urteetan eremuan izan diren etxebizitzen birgaitzeen erritmoaren eta
garrantziaren inguruan; beraz, ezinezkoa egiten da urteko batezbesteko inbertsioa eta
birgaitutako etxebizitzen zenbakia zehaztea.

Azterketa sozio-urbanisitiko honetarako eginiko diagnosian, antzeman daiteke birgaitze
pribatuaren erritmoa azken urteotan ez dela aurretik aipatutakora hurbiltzen. Biztanleriaren
ezaugarriek, errenta-mailek eta biztanleria aktiboaren maila baxuek eragin argiak dituzte
auzkoideen komunitateek etxebizitzen parkearen birgaitzeari aurre egiteko duten ahalmenean.

Balioesten da, beraz, ia ezinezko dela eremu honetan helburu lorgarri batzuk ezartzea laguntza
publikorik izan gabe. Horrela, beharrezko ikusten da behin eremua Eremu Degradatu adierazita,
Beraungo auzokideek aurre egin diezaioketen etxebizitza-eraikinen birgaitze integralari
bideratutako programa zehatzak bultzatzea.
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9.2. Beraungo espazio publikoaren berrikuntza behar orokorrak

Beraungo azterketa sozio-urbanisitiko honetan, berurbanizazio-beharren 11.596.910 €-ko
zenbatespen bat egin da.

20 urteko epean espazio publikoa berrizteko jarduketek, urteko 579.845 €-ko inbertsio-erritmoa
suposatuko lukete.

Ez dago daturik azken urteotan Errenteriako Udaletxeak eremuko berurbanizazioan izan duen
inbertsio-erritmoaren inguruan, ez eta Udaletxeak Beraunerako duen inbertsio-ahalmenaren
informaziorik ere. Hala ere, bere ahalmen ekonomikoa zenbatespen honetatik oso behetik dago,
izan ere, Beraungo berurbanizazioaren inbertsio-erritmoa zifra hauetatik oso behetik egon izan
da.

Gainera, debora epe hain zabalean, pentsatzekoa da gaur egun egoera onean dauden espazio
urbanizatuetan eta azpiegituretan patologia berriak eta interbentzio-behar berriak agertzea.

Nahitaezkoa ikusten da udaletxeak errekurtso ekonomiko osagarriak izatea, aurreikusitako
helburuak lortzeko.

9.3. Beraunen inpaktu handien duten jarduketen balioespen ekonomikoa

Jarduketa-programan proposatutako jarduketen artean, espazio publikoaren garrantzizko eta
inpaktu handiko berrantolatze- eta hobetze-jarduketa batzuk hautatu dira. Jarduketak
aurretiko proposamen-mailan garatu dira, eta bere kostuaren balioespen orientagarri bat dute.
Kalkuluetan ez da kontuan hartu zerbitzu.ekipamenduen birgitzea.

Beraungo espazio publikoa hobetzeko diseinatu diren jarduketa garrantzitsuenak, balioetsitako
kostuekin, ondorengoak dira:

Zbk. Jarduketa Kostu ekonomikoa

A.J. 3 Auzoko barneko irisgarritasunaren hobekuntza: gune
baxuetatik (Crisostomo Arriaga, Jesus Guridi eta Beraun)
merkataritza-ardatzetaraino. 9.370.544,28 €

A J. 4 Aita Donostia eta Maurice Ravel merkataritza-kaleen
oinezkoen lehentasunezko bideak. 935.877,50 €

A.J. 11 Reurbanización de la plaza Sarriegi y reordenación de calle
Isidro Ansorena 573.515,42 €

GUZTIRA 10.879.937,20 €
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10. JARDUKETA PROGRAMA

10.1. Helburu, estrategia eta jarduera sintesia

Hurrengo taulan, Helburuen, Oinarrizko Estrategien (O.E.) eta Aurreikusitako Jardueren (A.J.)
erlazioa jasotzen da, kontutan hartua:

1. Helburua Auzo irisgarriagoa eta bizigarriagoa lortzeko mugikortasun eredu berria.

O.E. 1.1. Oinezkoen mugikortasunaren sustapena

A.J. 1 Lehentasun-izaera duten oinezkoen ibilbideak indartzea

A.J. 2 Oinezkoen ahalduntzea ibilgailu motordunekiko

A.J. 3 Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: leku baxuetatik (Crisóstomo
Arriaga, Jesús Guridi eta Beraun) merkataritza-ardatzetaraino.

A.J. 4 Aita Donostia eta Maurice Ravel merkataritza-kaleak oinezkoen
lehentasunezko bide egitea

A.J. 5 Espazio Publikoan igogailu berriak txertatzea

O.E. 1.2. Bizikletaren erabilera sartu Beraunen

A.J. 6 Banandutako bidegorriaren diseinua eta egikaritzea

A.J. 7 Bide-segurtasun kanpainak

A.J. 8 Bizikleta edo bestelako garraio elektrikoak

O.E. 1.3. Aparkalekuen berrantolaketa

A.J. 9 Autoen eta motozikleten aparkalekuaren berrantolaketa

A.P. 10 Aparkaleku berrien eraikuntza

2. Helburua Kalitatearen hobekuntza eta espazio publikoaren eta berdeguneen irisgarritasuna

O.E. 2.1. Espazio publikoaren hobekuntza

A.J. 11 Sarriegi plazaren berrurbanizazioa eta Isidro Ansorena kalearen
berrantolaketa

A.J. 12 Behar besteko hiri-tresneria bermatzea

A.J. 13 Espazio publikoaren garbiketa hobetzea eta sentsibilizazio-kanpainak

A.J. 3 Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: leku baxuetatik (Crisóstomo
Arriaga, Jesús Guridi eta Beraun) merkataritza-ardatzetaraino.

O.E. 2.2. Berdegune publikoen gehikuntza eta hobekuntza

A.J. 14 Berdeguneak hobetzea eta landaredia eta zuhaitzak areagotzea hirigunean

3. Helburua Auzoaren erakargarritasuna hobetzea bere merkataritza gunearen sendotzetik
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O.E. 3.1. MIPBren lerroan dauden sozio-enpresa ekintzak

A.J. 15 Enpresa-ondorengotza eta ekintzailetzarako Ekintza-Protokoloa (EJko Berriz
programa)

A.J. 16 Zerbitzuen Hiri-Inkubagailuaren Proiektua

A.J. 17 Hiriko enpresa-sarearen elkartegintza bultzatzea

A.J. 18 Asteroko azoka indartzea

A.J. 19 Adineko pertsonekin lagunkoia den merkataritza-sare bat sortzea

A.J. 20 Biztanleria gazteenari zuzendutako merkataritza-estrategiak diseinatzea.
“Kultur-gazte” Merkataritza-Sarearen eraketa.

A.J. 21 Talde bisitariei zuzendutako merkataritza-estrategiak diseinatzea. KULTUR
DISTRIKT- ARTISAU AUZOA

O.E. 3.2. Beraungo merkataritza gunearen eta bere ingurunearen espazio publikoaren
kalitatearen hobekuntza

A.J. 22 Lokal komertzialen aktibazioa Jesus Guridi edota JC Arriaga bezalako
kaleetan.

A.J. 3 Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: leku baxuetatik (Crisóstomo
Arriaga, Jesús Guridi eta Beraun) merkataritza-ardatzetaraino.

A.J. 4 Aita Donostia eta Maurice Ravel merkataritza-kaleak oinezkoen
lehentasunezko bide egitea

A.J. 5 Espazio publikoan igogailu berriak txertatzea

O.E. 3.3. Egonaldi eta aisi eremuen hobekuntza merkataritza ardatzetatik gertu (Pablo
Sorozabal, etab.)

A.J. 11 Reurbanización de la plaza Sarriegi y reordenación de calle Isidro Ansorena

A.J. 12 Behar besteko hiri-tresneria bermatzea

A.J. 13 Espazio publikoaren garbiketa hobetu eta sentsibilizazio-kanpainak

A.J. 14 Berdeguneen hobekuntza eta landaredi eta zuhaizti gehikuntza hirigunean

4. Helburua Eraikin parkearen hobekuntza eta egokitzapena

O.E. 4.1. Irisgarritasun orokorra eraikuntzan bermatzea

A.J. 23 Etxebizitza-eraikinetan atarirako eta igogailurako irisgarritasuna hobetzea

O.E. 4.2. Eraikuntza eta eraginkortasun energetikoaren hobekuntza

A.J. 24 Fatxaden birgaitzea

A.J. 25 Energia berriztagarriak eraikin publiko eta pribatuetan

A.J. 22 Lokal komertzialen aktibazioa Jesus Guridi edota JC Arriaga bezalako
kaleetan
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5. Helburua Auzo adiskidetsua adineko pertsonekin

O.E. 5.1. Errenteria, udal adiskidetsua

A.J. 26 Euskadi Lagunkoia Udalerri Sarera eta Munduko Hiri eta Komunitate
Lagunkoien Sarera atxikitzea

A.J. 27 Errenteriako Adiskidetasun Planaren idazketa

O.E. 5.2. Zahartze aktibo eta autonomoa sustatzea

A.J. 28 Janaria etxera eramateko zerbitzua indartzea

A.J. 29 EJko telelaguntza zerbitzu publikoaren erabilera bultzatzea

A.J. 1 Lehentasun-izaera duten oinezkoen ibilbideak indartzea

A.J. 2 Oinezkoen ahalduntzea ibilgailu motordunekiko

A.J. 3 Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: leku baxuetatik (Crisóstomo
Arriaga, Jesús Guridi eta Beraun) merkataritza-ardatzetaraino.

A.J. 5 Espazio Publikoan igogailu berriak txertatzea

A.J. 6 Banandutako bidegorriaren diseinua eta egikaritzea

A.J. 12 Behar besteko hiri-tresneria bermatzea

A.J. 13 Espazio publikoaren garbiketa hobetzea eta sentsibilizazio-kanpainak

A.J. 14 Berdeguneen hobekuntza eta landaredi eta zuhaizti gehikuntza hirigunean

A.J. 23 Etxebizitza-eraikinetan atarirako eta igogailurako irisgarritasuna hobetzea

O.E. 5.3. Partehartze eta inklusio soziala bermatu

A.J. 30 Adineko pertsonen partaidetza bermatzea erabakiak hartzean

A.J. 31 Adineko pertsonentzako aisialdirako jarduera ezagunenak areagotzea.

A.J. 32 Belaunaldien arteko jarduera eta espazio gehiago bultzatze.

A.J. 33 IKT-en sustapena zahartze aktibo baterako

A.J. 19 Adineko pertsonekin lagunkoia den merkataritza-sare bat sortzea.

6. Helburua Generoaren ikuspuntutik auzo adeitsu era seguruago baten bilaketa

O.E. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

A.J. 34 Eremuko zenbait lekutan argiztapena hobetzea

A.J. 3 Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: leku baxuetatik (Crisóstomo
Arriaga, Jesús Guridi eta Beraun) merkataritza-ardatzetaraino.
.

A.J. 11 Sarriegi plazaren berrurbanizazioa eta Isidro Ansorena kalearen
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A.J. 13 Espazio publikoaren garbiketa hobetu eta sentsibilizazio-kanpainak

A.J. 14 Berdeguneen hobekuntza eta landaredi eta zuhaizti gehikuntza hirigunean

A.J. 22 Etxabe komertzialen aktibazioa Jesus Guridi edota JC Arriaga bezalako
kaleetan

A.J. 23 Etxebizitza-eraikinetan atarirako eta igogailurako irisgarritasuna hobetzea

10.2. Helburu eta oinarrizko estrategien deskribapena

1. Helburua Auzo irisgarriagoa eta bizigarriagoa lortzeko mugikortasun eredu
berria.

Bai Oinezko eta Bizikleta Bidezko Mugikortasun Planean (OBMP) eta bai aurrean dagoen
Azterlan Sozio-Urbanistikorako egindako Diagnostikoan, hainbat arazo antzematen dira
mugikortasunari dagokionez: oinezkoen ibilbide ez erakargarri eta zailak, malda handiko kaleak,
oinezkoenaren kalterako bide espazioaren nagusitasuna, bidegorri eza, etab.

Horregatik, beharrezkoa ikusten da. biztanleriarekin auzo iraunkorrago eta adiskidetsuagoa
lortzeko, eremuaren mugikortasun-eredua berriro pentsatzea. Inklusiboa den eta harreman eta
bizikidetasun hiriguneekin adeitsua den mugikortasun-eredu bat sortu nahi da.

Helburu honen barruan, beharrezkoa da orekatzea ibilgailu pribatuak hartutako espazioa eta
erabilera ez motorizatutako eta egonaldi gunerako zuzendutako espazioa, eremu bizigarria eta
seguruagoa sortuz.

OINARRIZKO ESTRATEGIAK

E.B. 1.1. Oinezkoen mugikortasunaren sustapena

E.B. 1.2. Bizikletaren erabileraren sarrera Beraunen

E.B. 1.3. Autoen eta motozikleten aparkalekuaren berrantolaketa

E.B. 1.1. Oinezkoen mugikortasunaren sustapena

Aipatu bezala, eremuaren gune publikoa birbanatzea beharrezkoa da oinezkoen eta
bizikidetasun lekua handitzeko, hiri bizitasunaren eta bizi-kalitatearen hobekuntzarako
estrategia bezala. Hurbiltasunaren sentsazioa laguntzea eta motorizatutako
higikortasunarekiko mendekotasuna txikiagotzea bilatzen da.

Helburua beraz, oinezkoen bideen erosotasuna hobetzea da, oinezkoen eremu erakargarria
sortzea, segurua eta ezinbestekoa, eta zarata eta airearen kutsadura gutxitzea. Auzoa
egituratzen duten eta bere ingurunearekin artikulatzen duten lehentasunezko oinezkoen sare
batzuk sortu nahi dira, Berauneko zuzkidura eta bizikidetasun espazio nagusiak konektatuz.

Gainera, beharrezko estrategia bezala ikusten da eremuaren merkataritza eta hiri-bizitza
kontzentrazio areak sendotzeko eta bizikidetasun-area berriko garapena bultzatzeko.
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AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 1 Lehentasun-izaera duten oinezkoen ibilbideak indartzea

A.J. 2 Oinezkoen ahalduntzea ibilgailu motordunekiko

A.J. 3 Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: leku baxuetatik (Crisóstomo Arriaga, Jesús
Guridi eta Beraun) merkataritza-ardatzetaraino.

A.J. 4 Aita Donostia eta Maurice Ravel merkataritza-kaleak oinezkoen lehentasunezko bide
egitea

A.J. 5 Espazio Publikoan igogailu berriak txertatzea

O.E. 1.2. Bizikletaren erabileraren sarrera Beraunen

Errenteriako Oinezko eta Bizikleta Bidezko Mugikortasun Planarekin bat (OBMP), bizikleta oinez
egiteko gehiegizkoak diren distantziak egiteko alternatiba bezala ulertzen da. Ingurune, sozial
eta ekonomikoaz gain, bere erabilerak eskaintzen dituen onurak ondo ezagutzen dira:
autonomia, eraginkortasuna, malgutasuna, osasuna, etab.

Garraiobide honen erabilera ez da oso ezaguna Errenterian, baina OBMPtik ondorioztatzen da
biztanleriaren %76-ak oso edo nahiko ados dagoela udaletxeak bizikletaren erabilera
garraiobide bezala sustatu beharko lukeelaren planteamenduarekin.

Beraunen, ez da oraindik bidegorria burutu eta bakarrik lau bizikleta-aparkaleku daude.
Horregatik, auzoaren mugikortasunaren hobekuntza eta autoarekiko mendekotasunaren
murriztapenerako estrategiaz puntu hau ekin behar dela ulertzen da.

AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 6 Banandutako bidegorriaren diseinua eta egikaritzea

A.J. 7 Bide-segurtasun kanpainak

A.J. 8 Bizikleta edo bestelako garraio elektrikoak

O.E. 1.3. Aparkalekuen berrantolaketa

Bizikidetasunerako gune bizigarri, irisgarri, seguru eta komertzialki erakargarri bat sortzeko,
ibilgailu pribatua Beraunen okupatzen duen lekua orekatu behar da, eremuan zenbait pisu
derrigor kenduz.

Gainera, eremuan dagoen aparkaleku beharra konpondu behar izango da, eraikin gehienak
erkidego-aparkalekurik ez dutela kontuan izanik. Kasu honetan, proposatutako eta egiteke
dauden transformazio jokaera puntualak aukera bat izan daitezke arazo hau konpontzeko.

Helburua da ibilgailu pribatuaren okupazioa txikitzea, oinezkoen eta bizikleten erabilerarako
ibilbideen alde. Handitze honek aparkaleku kopururaren murriztapena ekartzen du. Murriztapen
hau indarrean dagoen plan orokorra eta aparkalekuaren erregulazio politiketan aurreikusita
dagoen aparkalekuen sorrerarekin batera etorri behar izango da, bertakoentzat aparkalekuak
izan daitezkeen bezala.
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AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 9 Autoen eta motozikleten aparkalekuaren berrantolaketa

A.J. 10 Aparkaleku berrien eraikuntza

2. Helburua Kalitatearen hobekuntza eta espazio publikoaren eta berdeguneen
irisgarritasuna

Gune publikoaren kalitatea erlazio sozialak sortzeko ahalmenagatikneurtu badaiteke bere
ahalmenak talde sozial eta portaera desberdinak nahasteko, Beraunen hiri-bizitza bakarrik hiru
plazatan (Pablo Sorozabal, Monroy eta Luis Mariano) eta auzoko merkataritza-zonan dagoela
ikusten da.

Aldakoena Plaza izan ezik, gainerako eremuko guneek bizikidetasuna eta bizigarritasuna
zailtzen dituzten faktoreak erakusten dituzte; baita hiri-zerbitzu publikoen falta ere.

Berdin gertatzen da eremuko berdeguneekin. Izan ere, orokorrean, nekez erabilgarri eta
mantentze gutxiko lurrazaletan daudela.

OINARRIZKO ESTRATEGIAK

O.E. 2.1. Espazio publikoaren hobekuntza

O.E. 2.2. Berdegune publikoen gehikuntza eta hobekuntza

O.E. 2.1. Espazio publikoaren hobekuntza

Espazio publikoaren kalitatea hobetzea beharrezkoa da, hau hiritar eta aisi erlazio gune bat
bihur dadin, baliagarri, eroso eta ezberdina, hiri-kalitaterako eta auzoaren bizigarritasunerako
ekarpen garrantzitsua bezala.

Horregatik, jarduketak diseinatzeko orduan, lekua berrantolatu behar da eta eremuan duten
eginkizuna eta ingurunearen ezaugarriak pentsatu.

AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 11 Sarriegi plazaren berrurbanizazioa eta Isidro Ansorena kalearen berrantolaketa

A.J. 12 Behar besteko hiri-tresneria bermatzea

A.J. 13 Espazio publikoaren garbiketa hobetzea eta sentsibilizazio-kanpainak

A.J. 3 Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: leku baxuetatik (Crisóstomo Arriaga, Jesús
Guridi eta Beraun) merkataritza-ardatzetaraino.

O.E. 2.2. Berdegune publikoen gehikuntza eta hobekuntza

Ibilgailu pribatuaren okupazioa, gune publikoan gehiegizkoa dena eta zolaketa gogorreko hiri-
garapena duen eremuan, berdeguneen garrantzia ukaezina da (hiri-bilbea arintzen dute, bero-
metaketa hiri-ingurunean txikiagotzen laguntzen dute, landarediaren eta biodibertsitatearen
euskarria eratzen dute, osasun fisiko eta burukoa hobetzen dute, etab.).
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Beraunen berdeguneak aldapa handiko zonetan kokatzen dira eta mantentze-lan egokia falta
dute. Horregatik, berdeguneen hobekuntza rediseinua aztertzen duen programa baten sorrera
proposatzen da.

Bestalde, landa bisitetatik plazetako atsedenleku eroso eta itzalean laguntzen duen zuhaiztien
gehiagotzearen hiritar eskaera jaso da.

AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 14 Berdeguneak hobetzea eta landaredia eta zuhaitzak areagotzea hirigunean.

3. Helburua Auzoaren erakargarritasuna bere merkataritza gunearen
sendotzetik aurrera hobetzea

Bartzelonako Udaletxearen El Comercio hace Ciudad dokumentuan adierazitarikoarekin bat,
merkataritza hirientzako sektore estrategiko bat bezala bururatzen da. izan ere, jarduera
ekonomikoko, hiri-espazioaren eta integrazio sozialaren konfigurazioaren atal gako bat bezala
ulertzen delako. Merkataritza-jarduerak, hiriguneen bizitasun ekonomikoa zehazten du ondasun
eta enplegu banatzaile eta sortzaile gisa.

Zuzentasun eta aukera-berdintasunean oinarritutako merkataritza bat funtsezkoa da berezko
identitatea duten auzoak eta barrutiak itxuratzeko, ekintza kulturalki desberdin eta nabarmenak
antolatzeko, kale eta enparantza publikoak auzo-erlazio guneak bezala itxuratzeko, merkatuak
auzoetako eragile katalizatzaileak izateko… Azken finean, merkataritza sektore ekonomiko
estrategikoa izateaz baino harago doa: merkataritzak hiria egiten du. Eta, hain zuzen ere hiri-
eraldaketarekin etengabe elkar eragiten duelako, merkataritzak etengabeko erantzunak
eskatzen ditu aliantza eraginkor, eraldatzaile eta bare bat sendotzeko sektorearen eta hiriaren
artean.

Errenteriako Merkataritza Indartzeko Plan Berezia-k (MIPB) bi merkataritza gune nagusi
bereizten ditu udalean: Merkataritza Erdi Gunea eta Beraungo Merkataitza Gunea,
merkataritza-hurbiltasun erakargune bezala.

Beraungo merkataritza gunearen indartzea ezinbestekoa dela pentsatzen da, azterlan sozio-
urbanistikoaren diagnosian ikusitako mekataritza galerak arintzeko (gaur egun Beraungo
merkataritza-lokalen %34,54 jarduerarik gabe aurkitzen da) eta auzoaren arakargarritasuna
hobetzeko.

OINARRIZKO ESTRATEGIAK

O.E. 3.1. MIPBren lerroan dauden sozio-enpresa ekintzak

O.E. 3.2. Berauneko merkataritza gunearen eta bere ingurunearen espazio publikoaren
kalitatearen hobekuntza

O.E. 3.3. Egonaldi eta aisi eremuen hobekuntza merkataritza ardatzetatik gertu (Pablo
Sorozabal, etab.)
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O.E. 3.1. MIPBren lerroan dauden sozio-enpresa ekintzak

EMIPBak kontsideratzen du, globalizatua dagoen agertoki lehiakorrean, beharrezkoa dela
berriro hausnartzea betiko salerosketa planifikazio eta kudeaketa moduen inguruan,
etorkizuneko generazio ordezkatze erronkei, sektorearen profesionalizazioari eta teknologia
berriekiko moldaketari erantzuna emateko.

MIPBren diagnostikoan, sozio-enpresa-ekintzei dagokionez, hobetzeko bost puntu identifikatu
dira: merkataritzaren hibridazio falta tertziario-kulturarekin, adin-segmentuen arabera
merkataritza-portaera dualtasuna, establezimenduen lehiakor ahultasuna, hiri parke
tertziarioaren erortze ikusgarria eta ahuldutako asoziazionismoa.

AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 15 Enpresa-ondorengotza eta ekintzailetzarako Ekintza-Protokoloa (EJko Berriz programa)

A.J. 16 Zerbitzuen Hiri-Inkubagailuaren Proiektua
A.J. 17 Hiriko enpresa-sarearen elkartegintza bultzatzea

A.J. 18 Asteroko azoka indartzea

A.J. 19 Adineko pertsonekin lagunkoia den merkataritza-sare bat sortzea

A.J. 20 Biztanleria gazteenari zuzendutako merkataritza-estrategiak diseinatzea. “Kultur-gazte”
Merkataritza-Sarearen eraketa

A.J. 21 Talde bisitariei zuzendutako merkataritza-estrategiak diseinatzea. KULTUR DISTRIKT-
ARTISAU AUZOA

O.E. 3.2. Beraungo merkataritza gunearen eta bere ingurunearen espazio publikoaren
kalitatearen hobekuntza

MIPBak azpimarratzen du, alderdi urbanistikoei dagokionez, elkarrizketatutako kontsumitzaileek
justu-justu gainditze nota ematen diotela udalaren alderdien balioespenari. Trafikoa eta
aparkalekua balioespen txarrenak dituztenak dira eta oinezkoen bideak eta hiri-tresneriak,
berriz, balioespenik positiboena daramatzate.

Dokumentuan nabarmentzen da azken urteetan garatutako esku-hartze urbanistikoek
oinezkoen nagusitasuna duten Merkataritza Erdi Guneen sorrera ahalbidetu dutela, non
udalaren merkataritza-eskaintzaren lodiera elkartzen den eta klima tertziarioaren hobekuntzan
lagundu dutela. Gainera, hurbileko hornikuntza handiengatik usatutako tentuen arren,
iraganeko erakartze mailak mantentzeko gai izan da, eta bere auzotarren ihes tertziario ratioa
beste udal batzuetara edo hurbileko merkataritza-hornikuntzetara moderatzeko gai izan da.

Udalaren beste merkataritza-poloei dagokionez (Beraungo auzoa batez ere), ezaugarri
orografikoengatik bere sarbidea oso konplexua dela ikusten da.

Azterlan sozio-urbanistiko honetatik, Berauneko adeitasunaren, erakargarritasunaren eta
irisgarritasunaren gainean lan egiten duten hobekuntza urbanistikorako jarduketak
proposatzen dira. Beharrezkotzat hartzen da kalitate topaketa gune ludiko eta tertziario bat
sortzea udalaren Merkataritza Erdi Gunean, jada aritutako esku-hartzeen bitartez, toki berean
merkataritza, kultura, enpresa eta pertsonen hibridazioa indartzeko.
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AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 22 Etxabe komertzialen aktibazioa Jesus Guridi edota JC Arriaga bezalako kaleetan.

A.J. 3 Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: leku baxuetatik (Crisóstomo Arriaga, Jesús
Guridi eta Beraun) merkataritza-ardatzetaraino.

A.J. 4 Aita Donostia eta Maurice Ravel merkataritza-kaleak oinezkoen lehentasunezko bide
egitea

A.J. 5 Espazio publikoan igogailu berriak txertatzea

O.E. 3.3. Egonaldi eta aisi eremuen hobekuntza merkataritza ardatzetatik gertu (Pablo
Sorozabal, etab.)

Egonaldiak eraikuntzarik gabeko toki publikoak dira, bide-sarearen ondokoak, zeinen funtzio
nagusia oinezkoen aldi baterako iraunkortasuna bide-sarean erraztea da, hiri espazioaren
osagai kalifikatzaileak osatuz, erlazio eta truke sozial aukera gehiago hornitzeagatik.

Merkataritza ardatzetatik hurbil dauden kalitate eta ondo egokitutako egonaldi eta aisi guneak,
zalantzarik gabe, hiritarrentzako erakargarriak dira eta merkataritza-jarduera laguntzen eta
dinamizatzen dute. Ingurune baldintzaz gain, baldintza estetiko eta irisgarritasun baldintzak
hobetzen dira eta oinezkoari protagonismo handiagoa ematen zaio.

AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 11 Sarriegi plazaren berrurbanizazioa eta Isidro Ansorena kalearen berrantolaketa

A.J. 12 Behar besteko hiri-tresneria bermatzea

A.J. 13 Espazio publikoaren garbiketa hobetu eta sentsibilizazio-kanpainak

A.J. 14 Berdeguneen hobekuntza eta landaredi eta zuhaizti gehikuntza hirigunean

4. Helburua Eraikin parkearen hobekuntza eta egokitzapena

Auzo iraunkorragoa sortzeko helburua Beraunen proposatutako jokaera guztietarako
zeharkakoa da: higikortasun eredua, espazio publikoen hobekuntza, garapen sozioekonomikoa,
etab..

Atal honetan, eraikinen parkearen balioa nabarmentzean enfasi berezia egiten da, bere
irisgarritasuna, bizigarritasuna eta eraginkortasun energetikoaren hobekuntza bitartez.

Honela bilatzen dena ez da soilik eraikin parkea egokitzea, baizik eta biztanleri guztiarekin
ingurune adeitsu bat sortzea, bizi-kalitate maila egokiak bermatzen dituena.

OINARRIZKO ESTRATEGIAK

O.E. 4.1. Irisgarritasun unibertsala eraikuntzan bermatzea

O.E. 4.2. Eraikuntza eta eraginkortasun energetikoaren hobekuntza
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O.E. 4.1. Irisgarritasun unibertsala eraikuntzan bermatzea

Irisgarritasun unibertsala da inguruneek, prozesuek, ondareek, produktuek eta zerbitzuek, eta
baita objektuek edo tresnek, erremintek eta gailuek ere, bete behar duten baldintza hura,
ulergarria, erabilgarria eta bideragarriak izateko pertsona guztiengatik segurtasun eta
erosotasun baldintzetan eta ahalik eta era autonomo eta naturalean.

Honela, irisgarritasun unibertsala eraikuntzan bermatzea izango da eraikitako ingurumenen
sarbidea eta gozamena pertsona guztientzako ziurtatzeko era, ahalik eta egoera
berdintasunean, eta bere bizi-kalitatea hobetzea.

Berauneko bizitegi eraikinak 1969 eta 1977 bitartean eraiki ziren. Irisgarritasuna paper hain
garrantzitsua jokatzen ez zuen garaia da.

Eremua osatzen duten etxebizitzen jatorrizko planoen azterketatik, atari gehienak barruko
eskailerekin diseinatu zirela ikusten da, nahiz eta ia guztiek igogailua izan (eremua osatzen
duten 83etatik 82). Atariak egokitzeko, udalaren bultzadari esker, gaur egun 57 (%68.67)
egokituta daude.

Emaitza txarrago aurkezten dute gune publikotik eraikineko atarirainoko ibilbideak eta atarien
diseinu irisgarria. Puntu honetan bakarrik 41 (%49.40) eraikin irisgarritasun orokorreko irizpideak
gainditzen dituzte.

AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 23 Etxebizitza-eraikinetan atarirako eta igogailurako irisgarritasuna hobetzea

O.E. 4.2. Eraikuntza eta eraginkortasun energetikoaren hobekuntza

Eraikitako ondarearen balioa, jasangarritasun oinarrizko estrategiak eratzen du, jada eraikitako
eraikuntzaren bizitza-zikloa luzatzen duelako, baliabideak eta lurra optimizatuz eta bizi den
biztanleriaren bizi-kalitatearen hobekuntzari laguntzen dio, etab. Honela, birgaitza, Beraungo
eraikin-arazoak konpontzeko ezinbesteko mekanismo moduan planteatzen da.

Eremuko eraikin bakoitzeko kanpoko ikus-ikuskapenetik, egoera erregularra, txarra edo lanak
behar duten eraikinen taldea guztien %57,83 dela ondorioztatzen da. Eraikin arazo ohikoenak
zikinkeria, hezetasunak, zartapenak, eskudel edo zurgindegietako herdoiltze batzuk eta arteka
txikiak dira.

Bestalde, beharrezkoa da eraikuntzaren eraginkortasun energetikoari buruzko kezka gorakorra
erabiltzea, orientazio berriko birgaitze kudeaketa berrasmatzeko. Eraginkortasun
energetikoaren hobekuntza gure hiri-sistemen erronka nagusietako bat da eta bere helburu
nagusienak kontsumoa txikitzea eta autohornikuntza energetikoaren ahalmena areagotzea
izango lirateke.

Kasu hauetan, oinarrizko parte-hartzea fatxada eta estalkien isolamenduaren hobekuntza eta
leihoen ordezkapenagatik pasatuko litzateke, energia-kontsumoaren %50ko aurrezkietara
helduz, berotegi-efektuko gas-murriztapena ekartzen duena. Era osagarrian, instalazio
energetikoen transformazioak paper nabarmena joka dezake.

Eraikitako ondarearen balioa nabarmentzeko beste alderdi garrantzitsu bat Beraunen hutsik
dauden etxabe parkearen erabileran datza, oso erabilera desberdinak har dezakete eta
(etxebizitza, merkataritza, aparkalekuak, jarduera ekonomikoak, elkartea, etab.).
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AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 24 Fatxaden birgaitzea

A.J. 25 Energia berriztagarriak eraikin publiko eta pribatuetan

A.J. 22 Etxabe komertzialen aktibazioa Jesus Guridi edota JC Arriaga bezalako kaleetan.

5. Helburua Auzo adiskidetsua adineko pertsonekin

Beraunen, 65 urte baino gehiago duten pertsonek eremuaren biztanleriaren %30aren inguru
irudikatzen dute, Gipuzkoa eta EAEko batazbestekoaren gainetik. Datozen urteetan,
biztanleriaren zahartzea larriagotuko balioztatzen da eta beraz, adineko biztanleriarekin era
adiskidetsu batean Beraun berriro pentsatzea garrantzi berezia hartzen du.

Hiri Adiskidetsuko Sarea adierazten duen moduan, zahartzearekin komunitate (auzo)
adiskidetsua berrantolatzen eta diseinatzen da pertsona nagusiak laguntzeko eta duintasunez
bizi daitezela bermatzeko, osasun onaz gozatzeko eta gogotsu parte hartzen jarraitzeko.

Azken finean, adin handieneko pertsonekiko hiri adiskidetsua:

 Adineko pertsonen aniztasuna aitortzen du
 Adin guztietako pertsonek partekatutako inklusio kultura bat bultzatzen du
 Bizimodu aukerak eta erabakiak ulertzen ditu

 Zahartze aktiboarekin erlazionatutako beharrak eta lehentasunak egoera malgu batean
aurreratzen eta erantzuten ditu

OINARRIZKO ESTRATEGIAK

O.E. 5.1. Errenteria, udal adiskidetsua

O.E. 5.2. Zahartze aktibo eta autonomoa sustatzea

O.E. 5.3. Partaidetza eta gizarte-inklusioa bermatzea

O.E. 5.1. Errenteria, udal adiskidetsua

Udala zahartzeak sortutako biztanleriaren eskaera berriei egokitzen laguntzeko, Errenteriaren
partaidetza proposatzen da probintzia, estatu eta europar mailan dauden hiri adiskidetsu
sareetan.

Sare hauek informazio trukea eta praktika onak errazten dituzte eta beharrezko laguntza
teknikoa ematen dute udalean zahartutako biztanleriarentzat ingurune adiskidetsua sortzeko.

AURREZ IKUSITAKO JARDUKETAK

A.J. 26 Euskadi Lagunkoia Udalerri Sarera eta Munduko Hiri eta Komunitate Lagunkoien Sarera
atxikitzea

A.J. 27 Errenteriako Adiskidetasun Planaren idazketa
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O.E. 5.2. Zahartze aktibo eta autonomoa sustatzea

Zahartze aktiboak, ariketa fisikoa egiteaz edota elikadura osasungarria jarraitzeaz ez ezik,
beste alderdi batzuei ere egiten die aipamena; hala nola, autonomiaz, autoestimuaz, estimulazio
kognitiboaz edo erlazio sozialez ere arduratzen da. Zahartze aktiboa osasun fisikoa eta
burukoa barneratzen du, baita adineko pertsonen bizi-kalitatearen hobekuntza ere.

Kontzeptu hau funtsezkoa da aldaketa demografikoaren aldaketa positiboa lortzeko,
ezinbestekoa dena belaunaldien arteko elkartasuna mantentzeko.

AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 28 Janaria etxera eramateko zerbitzua indartzea

A.J. 29 EJko telelaguntza zerbitzu publikoaren erabilera bultzatzea

A.J. 1 Lehentasun-izaera duten oinezkoen ibilbideak indartzea

A.J. 2 Oinezkoen ahalduntzea ibilgailu motordunekiko

A.J. 3 Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: leku baxuetatik (Crisóstomo Arriaga, Jesús
Guridi eta Beraun) merkataritza-ardatzetaraino

A.J. 5 Espazio Publikoan igogailu berriak txertatzea

A.J. 6 Banandutako bidegorriaren diseinua eta egikaritzea

A.J. 12 Behar besteko hiri-tresneria bermatzea

A.J. 13 Espazio publikoaren garbiketa hobetzea eta sentsibilizazio-kanpainak

A.J. 14 Berdeguneen hobekuntza eta landaredi eta zuhaizti gehikuntza hirigunean

A.J. 23 Etxebizitza-eraikinetan atarirako eta igogailurako irisgarritasuna hobetzea

O.E. 5.3. Partaidetza eta gizarte-inklusioa bermatzea

EJko Adineko Pertsonen Estrategia Nazionala, Zahartze Aktiborako eta Tratu Onerako 2018-
2021 esaten duenez, oraindik daude pertsona nagusien baztertze sozial eta bakartasuneko
egoerak. Egoera honi aurre egiteko era bat gizartean parte hartze aukera berdintasunak
eskaintzea da ekintzak sozial, politiko eta kulturalen bidez.

Emakumeei eta gizon nagusiei bermatu behar zaie erabaki-hartze prozesuetan parte-hartzea,
batez ere zuzenki eragiten dieten sektoreetan. Adineko pertsonen parte-hartzeaz hitz egiten
denean, hiritar guztietarako aitortu behar den eskubideaz hitz egiten ari da eta, beraz, adineko
pertsonei ere. Eramaileak direnen eskubide-berdinean euren papera gizartean mantendu nahi
dute.

Bestalde, bakardadea adineko pertsonen arazo nagusietako bat da. Erkidego-jardueretan
parte-hartzeak pertsona zaharrei baimentzen die bere konpetentzian jarduten jarraitzea, estimu
eta errespetu gozatzea, eta laguntza eta ardura erlazioak mantendu edo ezartzea; integrazio
soziala sustatzen du eta gakoa da informatuta mantentzeko. Talde honen parte-hartzea
bermatzeko, beharrezkoa da jarduerak bai fisikoki bai ekonomikoki eskuragarria izatea.
Ezinbestekoa estimatzen da interes-aukera ugarien existentzia pertsona nagusien sorta
handirako parte-hartze handiagori bihotz ematen diona eta euren komunitate, ekintza eta
familien barruan kultura eta adin taldeetan osatzeko eta sozializatzeko aukera ematen dutena.
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AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 30 Adineko pertsonen partaidetza bermatzea erabakiak hartzean

A.J. 31 Adineko pertsonentzako aisialdirako jarduera ezagunenak areagotzea

A.J. 32 Belaunaldien arteko jarduera eta espazio gehiago bultzatze

A.J. 33 IKT-en sustapena zahartze aktibo baterako

A.J. 19 Adineko pertsonekin lagunkoia den merkataritza-sare bat sortzea

6. Helburua Generoaren ikuspuntutik auzo adeitsu era seguruago baten bilaketa

Oarsoaldeako Puntu Ilunen Diagnostiko Partehartzailearen dokumentuarekin bat, Azterlan
sozio-urbanistiko honen helburu bat Beraungo emakumeentzat eremu publikoaren bizipen
positiboa sutatzea da arriskua edo segurtasun-gabezi sentsazioa sortzen duten gune kritikoak
ezabatuz.

Emakumearen segurtasunaren ikuspuntutik pentsatutako espazioa, seguruagoa da pertsona
guztientzat. Helburua, bizitzeko egokiak diren kaleak eta enparantzak sortzea da, nun hiritar
guztiak seguru sentitzen diren eta inoren mugikortasuna mugatuta geratzen ez den.

OINARRIZKO ESTRATEGIAK

O.E. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

O.E. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

Azterlan sozio-urbanistikoaren diagnosi fasean, Oarsoaldeako Puntu Ilunen Diagnostiko
Partehartzailean identifikaturiko baino lau puntu beltz gehiago aurkitu ziren.
Beharrezkoa izango da neurriak hartzea identifikatutako 13 puntu ilunen ezabapenerako eta
Beraungo hiri-ingurunean segurtasun sentsazioa hobea izan dadin.

AURREZ IKUSITAKO JARDUERAK

A.J. 34 Eremuko zenbait lekutan argiztapena hobetzea

A.J. 3 Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: leku baxuetatik (Crisóstomo Arriaga, Jesús
Guridi eta Beraun) merkataritza-ardatzetaraino.

A.J. 11 Sarriegi plazaren berrurbanizazioa eta Isidro Ansorena kalearen berrantolaketa

A.J. 13 Espazio publikoaren garbiketa hobetu eta sentsibilizazio-kanpainak

A.J. 14 Berdeguneen hobekuntza eta landaredi eta zuhaizti gehikuntza hirigunean

A.J. 22 Etxabe komertzialen aktibazioa Jesus Guridi edota JC Arriaga bezalako kaleetan

A.J. 23 Etxebizitza-eraikinetan atarirako eta igogailurako irisgarritasuna hobetzea
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11. AURREIKUSITAKO JARDUKETEN FITXAK

A.J. 01

Lehentasun-izaera duten oinezkoen ibilbideak indartzea

Helburuak 1. Auzo irisgarriago eta bizigarriago bat eragingo duen
mugikortasun-eredu berri bat.

5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 1.1. Oinezkoen mugikortasunaren sustapena

O.E. 5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

DESKRIBAPENA

Errenteriako zentrotik aldenduta dauden auzoen garapen urbanoak ez zuen kontuan izan
oinezkoei zuzendutako espazio publikoen kalitatea Errenteriako Oinezko eta Bizikleta bidezko
Mugikortasun Planak (OBMP) eta azterlan sozio-urbanistiko honetan eginiko diagnosiak
baieztapen hau agerian uzten dute, hurrengo arazo hauek detektatuz:

 Oinezko bide osotuen gabezia
 Espaloietako inbasio-arazoak
 Malda gogorrak
 Oinezkoen gurutzebide ez seguruak
 Sekzioaren banaketa desorekatua

Beharrezko ikusten da OBMP-an oinezkoak ibilgailu pribatuarekiko ahalduntzeko eta arazo
hauek konpontzeko planteatutako proposamenak jasotzea.

Dokumentuak, oinezkoen lehentasunezko sarea deiturikoa ezartzea proposatzen du. Biztanleek
gehien egiten dituzten ibilbideek eta ekipamendu nagusiek definitutako oinezkoen sare bat.
Behin lehentasunezko sarea hobetuta, beste sareekiko lehentasuna duena, beste sare kapilar
batzuen hobekuntza proposatzen da:

 Behar besteko zirkulazio-espazioa. Espaloiaren 2 metroko gutxieneko zabalera (1,5 metrora
jaitsi daiteke ezaugarri urbanoen arabera).

 Zoladura egokia.
 %6ko malda baino gehiago duten tarteak bereziki zaintzea.
 Atsedenerako guneen maiztasuna.
 Argiztapen egokia eta behar bestekoa.
 Landarediaren indartzea.
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A.J. 02

Oinezkoen ahalduntzea ibilgailu motordunekiko

Helburuak 1. Auzo irisgarriago eta bizigarriago bat eragingo duen
mugikortasun-eredu berri bat.

5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 1.1. Oinezkoen mugikortasunaren sustapena

O.E. 5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

DESKRIBAPENA

Auzoko auzokideen elkarteekin behin baino gehiagotan izandako bileretan aipatu den
puntuetako bat, zebrabideen egoera txarra eta euretako batuen arriskugarritasuna da. Gainera,
espazio urbanoaren diagnosian antzeman denez, Beraungo nahiko puntutan ez dira betetzen
Euskal Autonomia Erkidegoko Irisgarritasunaren gaian indarrean dagoen araudi teknikoaren
aplikazio-gidan (2012) ezarritako gutxienekoak.

Horrela, azterlan sozio-urbanistiko honek Errenteriako Oinezko eta Bizikleta bidezko
Mugikortasun Planak (OBMP) proposatzen dituen neurriak baitan hartzen ditu, oinezkoak
ikusgai egin eta bere lehentasuna azpimarratzeko beste edozein erabiltzailerekiko. Planeko
neurri hauen bidez, segurtasuna eta oinezkoen honekiko duten pertzepzioa hobetzea bilatzen
da, kalearen erabilera bultzatu nahian:

 Gurutzeguneen erosotasuna. 8-10 m baino luzera handiagoak saihestu.

 Oinezkoentzako pasabide goratu edo etengabeko espaloi baten ezarpena.
 Oinezkoen gurutzatzea bermatzeko neurriak.
 Aukeran dauden neurrien artean belarriak, galtzadaren estutzeak, espaloien beheratzeak

edo abiadura murrizteko sistemak daude.
 Oinezkoentzako pasabideen seinaleztapena.
 Oinezkoentzako igarobidea eta ibilgailuen gelditzerako markaren arteko tartearen
 garrantzia azpimarratu, bai segurtasun aldetik eta baita segurtasunaren pertzepzio aldetik

ere.
 Oinezkoen pasabideen egoeraren mantenimendu erregularra.
 Hiri-diseinuaren bidez lortutako trafikoaren kudeaketa.
 Hiri-treseneria eta elementuek (eserlekuak, kale-argiak, landaredia…), betetzen duten

eginkizun sozialaz gain, trafikoaren baretzeko elementu bezala ere erabil daitezke. Errepide
paisaia duen bide bat kale bihurtzeak edo atsedenlekuen bidez oinezkoen presentzia
areagotzeak, oinezkoen ahalduntzea areagotuko du gidarien kalterako. Honek abiaduraren
murrizketa ekarriko du.
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A.J. 03

Auzo barneko irisgarritasunaren hobekuntza: gune baxuetatik
(Crisostomo Arriaga, Jesus Guridi eta Beraun) merkataritza-
ardatzetaraino

Helburuak 1. Auzo irisgarriago eta bizigarriago bat eragingo duen
mugikortasun-eredu berri bat.

3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

6. Generoaren ikuspegitik auzo adeitsu era seguruago bat
bilatzea

Estrategiak O.E. 1.1. Oinezkoen mugikortasuna sustatzea

O.E. 3.2. Beraungo merkataritza-guneko espazio
publikoaren eta bere inguruen kalitatearen hobekuntza.

O.E. 5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

O.E. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

DESKRIBAPENA

Beraunek duen orografia zailak, urbanizazioaren egoera txarrak eta espazio publikoan ibilgailu
pribatuaren aldetik dagoen inbasioak, auzo barneko irisgarritasuna zailtzen du, batez ere
kolektibo kalteberentzako, adineko pertsonak kasu.
Errenteriako Merkataritza Indartzeko Plan Bereziak (MIPB), bere ekintzen artean auzoaren
barneko Irisigarritasunaren hobekuntza hartzen du baitan: eremuko gune baxuetatik
merkataritza-ardatzetara, alegia. Neurri mekanikoen eta lotutako urbanizazioaren bidez; honela,
Beraun gertuko merkataritza-ardatz bezala indartzea lortuz.

Honi jarraiki, bi guneen arteko kaleetan birgaitze integraleko jarduketak proposatzen dira; hain
zuzen ere, Beraun, Crisostomo Arriaga edota Jesus Guridi kaleetan, edota Beraun, Norberto
Almandoz eta San Marcos kaleak batzen diren gunean. Guzti hauetan, irisgarritasuna hobetzeko
hurrengo jarduketak proposatzen dira:

 Oinezkoen ibilbideen zabaltzea. Irisgarritasunari buruzko araudiak ezarritako
gutxienekoekin betetzea (2 metro gutxienez), oinezko mugikortasuna sustatuz.

 Zoladuren hobekuntza. Zuloak bezalako irregulartasunak ezabatzea, irisgarritasuna eta
hiri-kalitatea hobetuz.

 Aparkalekuen berrantolaketa. Aparkalekuak oinezkoentzako hain bortitza ez den beste
era batean jartzea, llarako aparkalekuak kasu.

 Argiztapenaren hobekuntza. Genero-ikuspegitik hiri seguru, inklusibo eta puntu beltzik
gabekoa lortzea.
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JARDUKETA-PROPOSAMENAREN FORMALIZAZIOA

Izaera orientagarridun antolaketa-proposamen bat garatu da, ideia ulertzen laguntzeko, 4.5.
planoan ikus daitekeena.

ZENBATESPEN EKONOMIKOA

9.370.544,28 €

A.J. 04

Aita Donostia eta Maurice Ravel merkataritza-kaleak oinezkoen
lehentasunezko bide egitea

Helburuak 1. Auzo irisgarriago eta bizigarriago bat eragingo duen
mugikortasun-eredu berri bat.

3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

Estrategiak O.E. 1.1. Oinezkoen mugikortasuna sustatzea

O.E. 3.2. Beraungo merkataritza-guneko espazio
publikoaren eta bere inguruen kalitatearen hobekuntza.

DESKRIBAPENA

Beraungo merkataritza-gunea, auzoko gune aktiboena eta hiri-bizitza gehiena duena da, eta
MIPB-ek adierazten duenez, eskaintza adierazgarri batekin gertuko merkataritza mantentzen
duen Errenteriako auzo gutxienetako bat da. Hala ere, hainbat puntu ditu hobetzeke
irisgarritasunaren, bizigarritasunaren eta oinezko espazio publikoen kalitatearen aldetik (espaloi
oso estuak, autoek inbaditutakoak edota ibilbide irisgarriak ez dituzten arkupeak, kasu
batzuetan komertzioek inbadituak, eta abar). Honek eremu honetara iristea zailtzen du,
merkataritza-jardueran eraginez.

MIPB-ek, bere ekintzen artean, Beraungo merkataritza-ardatzen erakargarritasuna eta
hirigintza-estandarren kalitatea hobetzea aipatzen du, honela, gune hau gertuko merkataritza-
ardatz bezala indartuz. Bestetik, OBMP-ek Maurice Ravel kaletik pasako litzatekeen
oinezkoentzako lehentasunezko sare bat proposatzen du.

Planteatutakoaren haria jarraituz, Aita Donostia kalea oinezkoen lehentasunezko kale egiteak
hainbat hobekuntza ekarriko lituzkeela, Beraungo merkataritza-gunearen indartzeari eta
sendotzean lagunduz:

 Hiri- eta bizi-kalitate hobea. Espazio gehiagoko eta oztoporik eta trafikoaren presentziarik
gabeko espaloi bat izatera pasatzerakoan, oinezkoa erosoago eta seguruago sentitzen da,
ibilbide erraz eta erosoekin. Landaredia eta hiri-tresneria bezalako elementuak jarriz,
kalean egoteko gune bihurtzen dira, hiri-bizitzaren kontzentrazioa indartuz.

 Mugikortasun jasangarri eta osasuntsua. Gertutasun-sentsazioa errazten da eta
mugikortasun motordunarekiko menpekotasuna gutxitzen da. Era berean, kutsadura-
mailak murrizten dira, bai kutsadura akustikoarenak bai eta atmosferikoarenak.
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 Erakarpen-puntu bat. Oinezkoari lehentasuna ematean, jendea erakartzen du eta honek,
era berean, negozio berriak erakartzen ditu, merkataritza-jarduera indartuz eta hutsik
dauden lokak berraktibatuz (8 daude gune honetan).

 Merkataritzaren eta tokiko ekonomiaren bizitasuna eta sendotzea. Kale komertzialak
oinezkoentzako egitean, komertzio horietara iristea errazten da eta auzoko komertzio
txikietako kontsumoa bultzatzen da, merkataritza-gune handien aurrean (era berean auto
pribatuaren erabilerara behartzen dutenak), tokiko ekonomiari ere lagunduz.

 Identitatea. Auzokideek merkataritza-gunearekiko duten identifikazio eta
errepresentagarritasun handiago bat lortzen da, gunea berea den zerbaitekin
identifikatuz, bere eguneroko egitekoen parte dena.

Zentzu honetan, Aita Donostia kalea oinezkoen lehentasunerako kale egitea proposatzen da,
ibilgailu motordunen sarrera zamalanetara soilik mugatuz, eta landaredia-elementuak jarriz.
Aipatutako hobekuntza guztiez gain, gune honetako bi espazio pubilikoaren lotura hobetzea ere
lortzen da, hau da, Pablo Sorozabal Plaza eta Monroy Plaza; izan ere, trafikoa nabarmen jaitsiko
litzateke kalearen bigarren tarte honetan. Banatutako bidegorri bat ere proposatzen da,
lehentasunezko bizikletentzako sarearen barne, Maurice Ravel kaletik jarraituko lukeena.

JARDUKETA-PROPOSAMENAREN FORMALIZAZIOA

Izaera orientagarridun antolaketa-proposamen bat garatu da, ideia ulertzen laguntzeko, 4.3.
planoan ikus daitekeena.

ESTIMAZIO EKONOMIKOA

935.877,50 €

A.J. 05

Espazio Publikoan igogailu berriak txertatzea

Helburuak 1. Auzo irisgarriago eta bizigarriago bat eragingo duen
mugikortasun-eredu berri bat.

3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 1.1. Oinezkoen mugikortasuna sustatzea

O.E. 3.2. Beraungo merkataritza-guneko espazio
publikoaren eta bere inguruen kalitatearen hobekuntza.

O.E. 5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

DESKRIBAPENA

Dauden malda gogorrek udalerriko auzo altuetako hiri-bilbearen hedadura handi bati eragiten
die, non oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna zailago egiten den.
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Garraio publiko bertikalaren sare berriak funtsezko papera betetzen du udalerrian.
Errenteriako OBMPko diagnosian adierazten denez, Beraungo biztanleriaren %67k inguruan
dauden igogailu publikoak erabiltzen ditu, eta biztanleriaren %23k era sistematikoan erabiltzen
ditu.
Arazo honi konponbide bat emateko, OBMPk Beraunen hiru igogailu berriren instalakuntza
proposatzen du, proposatutako oinezkoen lehentasunezko bide-sarea eta bizikletentzako bide-
sarea hauetan euskarrituz. Beraz, igogailu berriek bizikletak garraiatzeko gutxieneko neurri
batzuk izatea beharrezko ikusten da
.

A.J. 06

Banandutako bidegorriaren diseinua eta egikaritzea

Helburuak 1. Auzo irisgarriago eta bizigarriago bat eragingo duen
mugikortasun-eredu berri bat.

5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 1.2. Bizikletaren erabilera sartzea

O.E. 5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

DESKRIBAPENA

OBMPko diagnosian jaso bezala, Errenteriako joan-etorrietatik %1 baino ez dira bizikletaz egiten.
Horregatik, eta planaren baitan egindako inkesten arabera, bizikletaren erabilera
udalerriarentzat lortzeke dagoen eta biztanleak itxaroten ari diren erronka bezala hartzen da.

Errenteriak 11km bidegorri dituen arren, Beraunen bizikleten bide-sareak ez du estaldurarik eta
bizikletentzako lau aparkaleku soilik daude bertan.

OBMPan bidegorri berri bat egiteko trazaduraren proposamena jasotzen da. Honek
ekipamenduen eta proposatutako igogailu berrien kokalekua kontuan hartzen ditu, bai eta
oinezkoen lehentasunezko bide-sarea ere.

Proposatutako bizikletentzako bide-sarearen eredua, trafiko motordunarekin integratzean
oinarritzen da, bere baretzearen bidez. Neurri honek, ibilgailu motordunen intentsitatea
murrizteaz gain, bizikletak oinezkoentzako mehatxu izan ez daitezen laguntzen du. Adineko
pertsonentzako arrisku handienetako bat bizikletek espaloiak inbaditzea da. Oinezkoen
ibilbideetatik banandutako bidegorriak diseinatzeak zahartze aktibo eta seguru bat sustatzeko
helburua bultzatzen laguntzen du.
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A.J. 07

Bide-segurtasun kanpainak

Helburuak 1. Auzo irisgarriago eta bizigarriago bat eragingo duen
mugikortasun-eredu berri bat

Estrategiak O.E. 1.2. Bizikletaren erabilera sartzea

DESKRIBAPENA

Bizikletaren erabilera hedatzeko oztoporik handiena segurtasun faltan datza ia beti. Bide-
segurtasunaren hobekuntza bizikletaren aldeko edozein estrategiaren oinarrizko alderdi bat
izan behar da.

Beharrezko ikusten da, bidegorriaren egikaritzearekin batera, bide-segurtasunari buruzko
jardunaldi batzuk antolatzea, ibilgailu pribatuetako erabiltzaileak ezarriko diren trafiko-neurri
berriak errespetatzeko garrantziari buruz kontzientziatzeko, batetik; eta auzoko
pertsonak bizikleta erabiltzera anima daitezen, segurtasun neurri jakin batzuk betez (ikusgarri
diren jantziak, zirkulazio-argiak, eta abar), bestetik.

A.J. 08

Bizikleta edo bestelako garraiobide elektrikoak

Helburuak 1. Auzo irisgarriago eta bizigarriago bat eragingo duen
mugikortasun-eredu berri bat.

Estrategiak O.E. 1.2. Bizikletaren erabilera sartzea

DESKRIBAPENA

Era berean, bizikleta elektrikoen edota bestelako garraiobide elektrikoen (monopatinak,
esaterako) mailegu-zerbitzu bat bultzatzea proposatzen da, Beraungo bidegorrien sarea
balioan jarriz. Zerbitzu hau erroldatutako pertsonentzat nahiz bisitari edota turistentzat izan
daiteke, bai eta mugakideak diren beste udalerri batzuekin (Lezo, Pasaia eta Oiartzun,
kasu) bateratuak, Errenteriako bizikleta bide-sareak lotura onak baititu hauekin.

Gizarte- eta ingurumen jasangarritasuna bultzatzea bilatzen da, baina nahitaez elektrikoa izan
beharko du, auzoko malda nabarmenak eramangarriagoak egiteko eta pertsona
gehiagorentzat erakargarriago izateko.
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A.J. 09

Automobilen eta motozikleten aparkalekuaren berrantolaketa

Helburuak 1. Auzo irisgarriago eta bizigarriago bat eragingo duen
mugikortasun-eredu berri bat.

EstrategiaKk O.E. 1.3. Automobilen eta motozikleten berrantolaketa

DESKRIBAPENA

Mugikortasun ez motorduna sustatzeko eta auzo irisgarriago bat egiteko aurreko ekintzei
jarraiki, eta beraz ibilgailuen trafikoa nabarmen murrizteko, egun dauden automobil eta
motozikleten aparkalekuaren berrantolaketa bat proposatzen da.

Egoera txarrenean dauden kaleak berrurbanizatzeko hobekuntza-proposamenetan, ilarako
aparkalekua planteatzen da hein handi batean, arriskugarritasuna murrizten baitu, eta
oinezkoentzat ez baita hain bortitza gertatzen.

Modu honetan, ezabatzen diren autoen aparkalekuen zenbakia 200 ingurukoa litzateke.
Eremuan eginiko berrantolaketaren ondorioz sor daitezkeen gabeziak betetzeko, aparkaleku-
eraikin berrien sorrera proposatzen da.

A.J. 10

Aparkaleku berrien eraikuntza

Helburuak 1. Auzo irisgarriago eta bizigarriago bat eragingo duen
mugikortasun-eredu berri bat.

Estrategiak O.E. 1.3. Automobilen eta motozikleten berrantolaketa

DESKRIBAPENA

Aurreko ekintzan planteatutako berrantolaketa berriarekin batera, aparkalekuen eraikin berrien
sorrera proposatzen da, espazio publikoan galtzen diren ia 200 aparkatzeko tokiak
birkokatzeko.

Horretarako behar diren metro karratuak kalkulatzeko, Errenteriako Udalaren Zirkulaziorako
Ordenantza Orokorreko III Eranskineko 5.artikulua hartu da erreferentzia gisa. Bertan, garaje
itxietako 3 aparkaleku 100 metro karraturi baliokidetzen zaie.

Era honetara, ondorioztatzen da 200 aparkalekurentzat 6.667 metro karratu beharko
liratekeela azaleran. San Marcos 10-12 eta Mikel Odriozola estadioaren artean dagoen lur
gaineko aparkalekuan, lur azpiko aparkaleku bat egingo balitz, 4 solairudun lur azpiko
aparkaleku bat lortuko litzateke, solairu bakoitzeko 1.667 m2-rekin; edota 5 solairu, 1.334
m2/solairu izanik.
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A.J. 11

Sarriegi plazaren berrurbanizazioa eta Isidro Ansorena Kalearen
berrantolaketa

Helburuak 2. Espazio publikoaren eta gune berdeen kalitatea eta
irisgarritasuna hobetzea

3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

6. Generoaren ikuspegitik auzo adeitsu era seguruago bat
bilatzea

Estrategiak O.E.2.1. Espazio publikoa hobetzea

O.E. 3.3. Merkataritza-ardatzen inguruko egoteko eta
aisialdirako espazioak (Pablo Sorozabal, etab.) hobetzea

O.E. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

DESKRIBAPENA

Jada aipatu diren auzoko beste gune batzuetan bezala, Sarreigi Plaza eta Isidro Ansorena
kaleak jarduketa bat behar dute, euren irisgarritasuna, segurtasuna eta oinezkoen ibilbidearen
eta espazio publikoaren kalitatea hobetzeko.

Isidro Ansorena kalean, egun autoen bateria erako aparkalekua da nagusi, eta autoek
inbaditzen dituzten espaloi estuak ditu. Azken hauek zabaltzea proposatzen da, dauden
bihurguneak ezabatuz, bai eta espaloiaren ondoan kokatutako aparkalekuak berrantolatzea
ere. Honekin oinezkoaren segurtasun eta erasotasun pertzepzioa hobetzea lortzen da.

Sarriegi plazari dagokionez, Udalaren aurreproiektu batek bere berrurbanizazio integrala
proposatzen du: gune berdeak handiagoak, kirola egiteko zelaiak, zoladura berriak, eta abar,
oztopo arkitektonikoak ezabatuz.

JARDUKETA-PROPOSAMENAREN FORMALIZAZIOA

Izaera orientagarridun antolaketa-proposamen bat garatu da, ideia ulertzen laguntzeko, 4.4.
planoan ikus daitekeena.

ESTIMAZIO EKONOMIKOA

573.515,42 €



Berauneko Azterlan Sozio-Urbanistikoa · Memoria 2018 urria 80

A.J. 12

Behar besteko hiri-tresneria bermatzea

Helburuak 2. Espazio publikoaren eta gune berdeen kalitatea eta
irisgarritasuna hobetzea

3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

6. Generoaren ikuspegitik auzo adeitsu era seguruago bat
bilatzea

Estrategiak O.E. 2.1. Espazio publikoa hobetzea

O.E. 3.3. Merkataritza-ardatzen inguruko egoteko eta
aisialdirako espazioak (Pablo Sorozabal, etab.) hobetzea

O.E.5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

O.E. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

DESCRIPCIÓN

Hiri-tresneria auzoaren espazio publikoa osatzen duten elementuek osatzen dute, bertan bizi
diren pertsonentzako gune lagunkoiak eta erosoak sortzeko helburuarekin. Objektu hauek
esertzea eta auzokideekin harremanak sendotzea, zaborra botatzea, jolastea, ariketa fisikoa
egitea, garraio publikoari itxarotea, bizikletak aparkatzea, guneak argiztatzea eta abar
ahalbidetzen dute. Elkarguneak sortzea eta pertsonak lekuan geratzea errazten dute.

Auzoko elkarteei eginiko elkarrizketetan eta dokumentu honetarako garatutako diagnosirako
eginiko tokirako bisitetan, antzeman da Beraunen funtsezko elementu jakin batzuk falta direla
espazio publiko erosoak bermatzeko: pixaleku publiko bat, bizikletentzako aparkaleku gutxi,
atsedenerako elementurik gabeko oinezkoentzako ibilbideak, markesinarik gabeko hiru autobus
geltoki, paperontzien beharra tarte jakin batzuetan, eta abar.

Adineko pertsonekin eta beraz, pertsona guztiekin, lagunkoia den auzo bat bermatzeko, hiri-
tresneriaren elementu batzuen kopurua areagotzea beharrezkoa ikusten da, honek herritarren
bizi-kalitatea era erraz batean biziki hobetuko duelarik
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A.J. 13

Espazio publikoaren garbiketa hobetzea eta sentsibilizazio-kanpainak

Helburuak 2. Espazio publikoaren eta gune berdeen kalitatea eta
irisgarritasuna hobetzea

3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

6. Generoaren ikuspegitik auzo adeitsu era seguruago bat
bilatzea

Estrategiak O.E. 2.1. Espazio publikoa hobetzea

O.E. 3.3. Merkataritza-ardatzen inguruko egoteko eta
aisialdirako espazioak (Pablo Sorozabal, etab.) hobetzea

O.E.5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

O.E. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

DESKRIBAPENA

Kale eta gune berdeak garbiak eta ondo mantenduak izateak segurtasun sentsazioa sortzen du,
ibiltzea atsegin egiten du eta pertsona bisitariek horren atzean auzoarengatik arduratzen den
eta zaindu egiten duen komunitate bat dagoela hautematen du. Are gehiago, munduko hainbat
orotan frogatu denez, bandalismoa murrizteko mekanismo eraginkor bat da, eta gainera,
zahartze aktibo eta autonomo baterako gakoa dira. Garbitasunak konfort-a sortzen du eta
pertsonek espazio publikoaz lasaitasunez goza dezaten laguntzen du.

Beraunen, berdeguneen, kontainerren babesguneen, espaloien eta aparkaleku jakin batzuen
garbiketa ez dago nahikoa zaindua, elkarrizketatu ditugun auzokideen elkarteen esanetan.
Garbiketa eta mantenu falta honek eremuko puntu jakin batzuetan segurtasun ezaren
pertzepzioa sortzen du; hala nola, San Marcos kalea 10-12ko eraikinaren atzean kokatutako
aparkalekuan, edota Igantzi Parkean, non babes-baranda batzuk kaltetuta dauden.

Beharrezko ikusten da auzoaren garbiketa-zerbitzuak areagotzea, eta eremuan dauden zabor-
bilketa zerbitzuen erabilera egokia bermatzea. Era berean, komenigarria da espazio publikoen
garbiketaren eta zaintzaren inguruko ingurumen sentsibilizazio- eta kontzientziazio- kanpainak
egitea Beraungo auzokideen artean, beste hiri batzuetan egin izan den bezala, Madrilen,
eskaerako (Brilla Usera kanpaina). Esperientzia hauek lekuaren parte izatearen sentimendua
sortzea bilatzen dute, eta espazio publikoa zaintzeko garrantzia baloratzea, auzoan esku
hartzen duten eragile guztien aldetik: auzokideak, Udaletxeko eta beste entitate batzuetako
langileak, eta abar. Helburu batzuen artean hondakinak metatzen diren lekuak murriztea,
hondakinen inguruko arazoei buruz herritarrak informatuak izatea, espazio publikoaren zaintza
eta garbiketaren gaian herritarren partaidetza sustatzea eta areagotzea, eta gizarte-eragile
publiko eta pribatuen arteko koordinazioa indartzea.
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A.J. 14

Berdeguneak hobetzea eta landaredia eta zuhaitzak areagotzea
hirigunean

Helburuak 2. Espazio publikoaren eta gune berdeen kalitatea eta
irisgarritasuna hobetzea

3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

6. Generoaren ikuspegitik auzo adeitsu era seguruago bat
bilatzea

Estrategiak O.E. 2.2. Gune berde publikoak areagotzea eta hobetzea

O.E. 3.3. Merkataritza-ardatzen inguruko egoteko eta
aisialdirako espazioak (Pablo Sorozabal, etab.) hobetzea

O.E.5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

O.E. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

DESCRIPCIÓN

Gune berdeak, parkeak, landaredia eta zuhaitzak, OMEren arabera, nahitaezkoak dira
herritarren ongizate fisiko eta mentalerako. Auzo baten bizi-kalitatea, hein handi batean,
espazio berdeen eta hiri-basoaren araberakoa da. Gakoa dira tenperatura eta hezetasuna
erregulatzeko, kutsatzaileak xurgatzeko, zarata moteltzeko eta aisialdirako, osasunerako eta
sozializaziorako espazioak sortzeko.

Beraun bezalako eremu batean, ibilgailu pribatuak kolonizatua dagoena eta zoladura
gogorreko hiri-garapena duena, gune berdeen garrantzia ukaezina da.

Azterlan sozio-urbanistiko honetarako diagnosian ikusi denez, gune berdeak gune
erresidualetan edota eremuaren aldirietan kokatuak daude, eta euretako batzuk mantenu eta
segurtasun falta nabarmena dute (zaborrontziak, hiri-tresneria kaltetua, gutxi zaindutako
landaredia, orbel irristakorrak oinezkoen ibilbidean, eta abar). Bestalde, elkarrizketatutako
adineko pertsonen ustez, egoteko guneetan zuhaitzak areagotzea beharrezkoa da, itzalak egon
daitezen.

Eremuko gune leunak birdiseinatzea beharrezkoa ikusten da, merezi duten garrantzia eta
zainketa emanez. Benetako erabilera-, elkargune- eta gozamenerako espazio bihurtu beharko
lirateke, eta ez soilik hondar-espazioetan. Hiriko zuhaitzeko airearen kalitatea hobetzen
laguntzen dute, freskatu eta garbitu egiten dutelarik; eta hiri-mikrolklima atseginak sortzen
dituzte, egoteko espazioei itzala ematen die, eta lekuari balio estetikoa gehitzen die. Bere
egoera xehetasunez aztertu beharko litzateke, bai eta hiri bilberako landaredia-elementu
berrien beharra ere.
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A.J. 15

Enpresa-ondorengotza eta ekintzailetzarako Ekintza-Protokoloa (EJ-
ren Berriz programa)

Helburuak 3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

Estrategiak O.E. 3.1. MIPB-ren ildoari jarraiki dauden gizarte- eta
enpresa-ekintzak

DESKRIBAPENA

Beraungo hainbat elkarte eta bizikideri eginiko elkarrizketetan aipatu izan denez, lokal
komertzialetako asko erabilera gabe egotearen arrazoietako bat, erretiroak direla-eta jazotako
jarduera-uzteak dira, eta negozioarekin jarraituko luketen ordezkorik ez aurkitu izana.

Arazo hau Errenteriako Merkataritza Indartzeko Plan Berezian (MIPB) ere aipatzen da.
Dokumentu honetan kalkulatzen da 2008 eta 2016 urteen bitartean Errenteriak saltoki
kopuruaren %20 galdu zuela. Ez da lortu, ordea, Beraungo komertzioaren galerak izan duen
bilakaeraren gaineko daturik; baina azterlan sozio-urbanistikorako eginiko diagnosian lokal
komertzialen %34,54 jarduerarik gabe aurkitzen dela antzeman da.

Beraz, eta MIPB-en planteatutako ekintzen ildo beretik jarraituz, enpresen ondorengotza eta
ekintzailetzarako Ekintza Protokolo bat ezartzea beharrezko ikusten da. Honek saltokien
gaztetzeari lagunduko dio, jardueraren galera geldituko du, ekintzaileen profil berriak sartuko
ditu, eta gertuko eskaintza bizirik mantentzen lagunduko du, Beraunen hain beharrezko dena.
Zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzako Berriz Enpresa programa hartzen da erreferentzia gisa;
merkataritza, ostalaritza eta ostatuen sektoreetan enpresen jarraipena erraztera zuzendua
dagoena.

A.P. 16

Zerbitzuen Hiri-inkubagailuaren proiektua

Helburuak 3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

Estrategiak O.E. 3.1. MIPB-ren ildoari jarraiki dauden gizarte- eta
enpresa-ekintzak

DESKRIBAPENA

Beraungo azterlan sozio-urbanistikorako diagnosian ikusi denez, San Marcos, Norberto
Almandoz edota Jose Mª Usandizaga kaleek, jarduerarik gabeko lokal komertzialen pertzentaia
altua dute. Beraungo merkataritza-eremutik hurbil kokatutako kaleak dira, eta hiri-bizitzako
guneetarako irisgarritasun ona dute. Kale hauetan, egokia ikusten da komertziala ez den
hirugarren sektoreko beste motatako jarduerak bultzatzea.
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MIPBen adierazten den moduan, hiri-espazioen gorakako kolonizazio bat ematen ari
da zerbitzu-enpresen aldetik, bai izaera pertsonaldunak (osasun-, edertasun- edota ongizate-
zerbitzuak), bai eta izaera profesionaldunak (notaritzak, abokatutzak, aseguruak, karneta
administratiboen kudeaketa, lanak eta instalakuntzak, dekorazioa) edota enpresarialdunak
(aholkularitzak edota balio-zerbitzu anitzak). Erdigunean kokatuak izatea eskatzen duten
zerbitzuak dira, baina ez dute oinezkoen igarotze handirik behar. Beraz, merkataritza-ardatzen
inguruko kokapenetara egokitzen dira, baina ez nahitaez horietan beraietan.

Proposamen hau bultzatzeko, MIPB-k ondorengo ekintza-lerroak adierazten ditu:
a) Merkataritza-gunearen inguruko lekuen identifikazioa (egokiak diren kokapenak),
baina lokal hutsen intentsitate altuarekin (egungo merkataritza-ardatzetatik at),
zerbitzu-enpresetan espezializatutako hiri-ardatz bat eratzeko. Erdiguneko espazioak,
baina ardatz gakoetan ez dutenak zertan izan behar.
b) Higiezinen kudeaketa- eta laguntza-programa: eremuko lokal hutsen mobilizazioa eta
bilatutako enpresa-ekosistema errazteko hiri-estandarren hobekuntza.
c) Enpresen suspertze- eta laguntzarako programa. Esperientzia enpresarialen
sorkuntza, ezartzea eta finkapenen aholkularitzarako zerbitzu zehatzak.

A.J. 17

Hiriko enpresa-sarea elkartegintza bultzatzea

Helburuak 3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

Estrategiak O.E. 3.1. MIPBren ildoari jarraiki dauden gizarte- eta
enpresa-ekintzak

DESKRIBAPENA

Elkarte ezberdinei eginiko elkarrizketetan, adierazi da Beraunen ez dagoela inongo merkatarien
edota enpresen elkarterik.

Gertuko komertzio txikien elkartegintza garrantzitsua da, bai bere interesak eta eskubideak
defendatzeko, bai eta ikusgarritasun handiago bat lortzeko, auzoa sustatzeko eta bezeroak
erakarriko dituzten kanpainen bidez.

Jarraian elkartegintzaren abantaila batzuk aipatzen dira:

 Esfortzuak elkarbanatzea. Taldekako eztabaida batean, auzoa, komertzioak eta abar
sustatzeko ideia hobeak azaltzen dira, eta errazagoa da sektore ezberdinen elkarlanak
sortzea.

 Kostuak txikiagotzea. Kanpaina askok esfortzu ekonomiko garrantzitsua eskatzen dute
aurrera ateratzeko. Gastuak partekatuz, onargarriago da gabonetako instalakuntzak edota
bezeroak fidelizatzeko formakuntza-kurtsoak prestatzea, esaterako.

 Marka-irudi bat sortzea, Modu on bat da bezeroek elkartearen baloreak ezagutu eta
berau osatzen duten kanpaina eta komertzioen inguruko interesa sortzeko. Gainera, sare
sozialetan iritzia emateko eta beste plataforma digital batzuk sortzeko eginkizuna errazten
du.
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Azken finean, elkartegintza bultzatzea behar-beharrezkoa ikusten da Beraungo merkataritza-
gunea indartzeko eta bezero berriak erakartzeko.

A.J. 18

Asteroko kaleko azoka indartzea

Helburuak 3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

Estrategiak O.E. 3.1. MIPB-ren ildoari jarraiki dauden gizarte- eta
enpresa-ekintzak

DESKRIBAPENA

Asteroko kaleko salmentako azokak bereziki garrantzitsuak dira erdigune komertzialetatik
urrun kokatutako auzoetan. Euskadin tokiko azokak eta feriak antolatzeko gidan adierazten
den bezala, tokiko biztanleentzat aukera paregabea dira produktu fresko eta gertukoak, edota
bestelako produktuak (arropak-moda, etxerako tresneria….) eskuratzeko. Gainera, sortzen duen
jarduera ekonomikoa udalerriko gainerako komertzio eta zerbitzuetara hedatzen da.

Bestetik, gertuko merkatu bat izatean, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harreman zuzenak
sortzen dituzte, sozializazioa eta biztanleen autonomia sustatzen dute eta biztanleria
adinduenaren isolamenduari aurre egiten laguntzen dute, ez baitute distantzia handirik ibili
behar bere erosketak egiteko.

Beraunen, dituen ezaugarri sozio-ekonomikoak kontuan hartuta, beharrezko ikusten da
igandeetako kaleko azoka sendotzea. Izan ere, elkarteekin izandako elkarrizketetatik atera den
informazioaren arabera, pisua galtzen ari da eta gero eta gutxiago dira bertan parte hartzera
animatzen diren merkatariak.

Bata eta besteen mugimendu eta fluxuak sortzen dituzten jardueren nahasketa bultzatu
beharko litzateke. Kultura- eta aisialdi-jarduera osagarrien antolaketak (pintxoen dastaketa,
haurrentzako antzerkiak, norbere produktuak landatzeko kurtsoak, eta abar) adin eta interes
ezberdinetako pertsonak erakartzeko atrakzio-guneak sortzea laguntzen du.

A.J. 19

Adineko pertsonekin lagunkoia den merkataritza-sare bat sortzea

Helburuak 3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 3.1. MIPB-ren ildoari jarraiki dauden gizarte- eta
enpresa-ekintzak

O.5.3. Partaidetza eta gizarteratzea bermatzea
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DESKRIBAPENA

Biztanleria zaharrari dagokionez, Beraungo auzoan EAEn baino portzentaia altuagoak ematen
dira; hain zuzen ere, eremuan bizi diren pertsonen %30 inguruk 65 urte baino gehiago dute. Hori
dela-eta, beharrezko ikusten da partaidetza eta gizartean integratzea bermatuko duen
zehartze aktibo bat bultzatuko duten inguru eta zerbitzuetan pentsatzea.

Garrantzitsua da adineko pertsonentzat gertukoa eta irisgarria den komertzioa izatea, bere
harreman komertzialak, eta baita pertsonalak ere, erraztuko dituena.

Helburua, eremuko komertzioak adineko pertsonen beharrei moldatzea da, erosotasuna,
segurtasuna, konfiantza eta arretaren kalitatea bezalako parametroei dagokienez; eta,
beharrezkoa denean, negozioan aldaketak egitea (oztopo arkitektonikoak ezabatzea, prezioen
ikusgarritasuna…).

Era berean, funtsezkoa ikusten da sarera atxikitutako komertzioak identifikatuko dituen logo
bat sortzea, Honek, adineko pertsonek era errazago batean identifikatu ditzaten lagunduko du,
bai eta sarearen parte diren komertzioak ikusgarri egitea, onura ekonomiko eta sozialak
sustatuz.

A.J. 20

Biztanleria gazteenari zuzendutako merkataritza-estrategiak
diseinatzea. “Kultur-gazte” Merkataritza-Sarearen eraketa

Helburuak 3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

Estrategiak 3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

DESKRIBAPENA

Komertzioa, auzoen identitatearen zutabe garrantzitsuenetakotzat ulertzen da, gizarteak egiten
duen era berean, bilakaera bat duena. Merkatuko aldaketaren bultzatzaile nagusi bezala,
kontsumitzaile gaztea etorkizuneko kontsumitzaile bezala aldarrikatu daiteke. Era honetara,
merkatuak eta hiri-plangintzak adin-talde honen behar zehatzen ardura hartzea funtsezkoa
dela ikusten da.

Honek berebiziko garrantzia hartzen du Beraunen. Auzoan ematen ari den biztanleria
gaztearen galerak pentsarazten du eremuak ez duela eskaintzen kolektibo honentzako behar
adineko erakargarritasunik. Premiazkoa da pertsona gazteak erakartzeko mekanismoen
beharra, merkataritza indartzeko bestelako neurriez gain.

MIPBak, zehazki biztanleria gaztearen beharrizanei bideratutako negozioen sare bat sortzea
proposatzen du, Errenteriako Erdiguneko “Kultur-Gazte” sarearen bidez. Sare honek, gazteen
erosketei bideratutako produktuen eskaintzaz gain, partekatu eta sare sozialen bidez
interesatutako taldeari transmitituko ahalko liratekeen ekintza kulturalak ere eskainiko lituzke.
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Sare hau merkatua eta belaunaldi ezberdinen arteko elkarbizitza sendotzeko tresna
erabilgarria dela uste da; beraz, Beraunera hedatzea aholkatzen da, udalerriko bigarren
merkataritza-gune den heinean

A.J. 21

Kolektibo ibiltariari zuzendutako estrategia komertzialak diseinatzea.
KULTUR DISTRIKT- ARTISAU AUZOA

Helburuak 3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

Estrategiak O.E. 3.1. MIPB-ren ildoari jarraiki dauden gizarte- eta
enpresa-ekintzak

DESKRIBAPENA

Beharrezkoa ikusten da Beraun arrazoi profesionalengatik ia egunero bisitatzen duten
pertsonei zuzendutako estrategia komertzialak sortzea. Talde honek ekonomia kanpotik
suspertzeko aukera bat ematen du, hauen eremuko kontsumo beharrak asetuz gero.

MIPBek kolektibo hauentzako estrategia zehatz batzuk proposatzen ditu:

 Denboraldiko produktuen saskiak lanera saltzeko eta entregatzeko zerbitzu telematikoak,
banakako kontsumo edota prestaketarako.

 Beraungo ostalaritzako janari prestatua lanera saltzeko eta entregatzeko zerbitzu
telematikoak. Enpresen jantokietara helduko den eguneroko plater bakarra.

 Beraun eta Errenteriako ondasun eta zerbitzuek osatutako Gabonetko Saskiaren diseinua..

MIPBak Erdiguneko Merkataritza Gunerako aipatutako beste estrategia bat, eta Beraunen
aplikatzea interesgarri ikusten dena pertsona ibiltarien kontsumoa erakartzeko, KULTUR
DISTRIKT -ARTISAU AZOKA plana da.

Pertsona gazteak auzora erakarri eta eremua merkataritza-gune bezala sendotzeko era bat,
erabilerarik ez duten lokal komertzialetara sarbidea erraztea izango litzateke, artisau-tailer eta
erakusketa-leku bihurtuz. Beharrezkoa izango litzateke Erdiguneko Gune Komertzialarekin
batera lan egitea, Beraunen ia existitzen ez den jarduera bati ikusgarritasun gehiago emateko.
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A.J. 22

Etxabe komertzialen aktibazioa Jesus Guridi edota JC Arriaga bezalako
kaleetan

Helburuak 3. Auzoaren erakargarritasuna hobetzea, bere
merkataritza-gunearen sendotzetik abiatuta

4. Dagoen higiezinen parkea hobetzea eta egokitzea

6. Generoaren ikuspegitik auzo adeitsu era seguruago bat
bilatzea

EstrategiaK O.E. 3.2. Beraungo merkataritza-guneko espazio
publikoaren eta bere inguruen kalitatearen hobekuntza.

O.E.4.2. Eraikuntzaren eta eraginkortasun energetikoaren
hobekuntza

O.E. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

DESKRIBAPENA

Beraungo lokal komertzialen %34,54 hutsik daude, baina portzentaia hauek nabarmen egiten
dute gora Norberto Almandoz kalean (%80), Juan C, Arriaga kalean (%75) edota Jesus Guridi
Kalean (%63,64).

Ondare eraikia balioan jartzea beharrezkoa dela uste da, bai eta hiriko bizitzaren
desertifikazioan laguntzen duten espazio pasibo horiek berreskuratzea ere. Horien erabilera eta
mantenu ezak ondorio negatiboak izan ditzake eraikinen kontserbazioan eta auzoaren irudian.
Jarduerarik ez duten errekurtso fisikoen sare bat osatzen dute, erabilera komunitario, artistiko
eta abarretarako errekurtso sozial bihur daitezkeenak, eremuan identifikatutako arazo jakin
batzuei konponbidea emanez. Aurreikusten diren erabilera batzuk:

 Etxebizitza: lokal komertzialen birmoldaketa, egun ematen ari den prozesu bat da. Balio
sozial handiago bat emateko era bat, gazteentzako alokairu erako etxebizitzetara
bideratzea litzateke, auzoaren hobekuntzan nolabait lagunduz.

 Aparkalekuak:lokal komertzialetako batzuek aparkaleku bihurtzeko besteko neurriak
dituzte; horrela, ibilgailu pribatuak espazio publikoak duen okupazioari konponbidea
emango litzaioke.

 Merkataritza: jarduerarik gabeko lokalak Errenteriako MIPB-an adierazitako
ekintzak bultzatzeko aukera bat izango lirateke.
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A.J. 23

Etxebizitza-eraikinetan atarirako eta igogailurako irisgarritasuna
hobetzea

Helburuak 4. Dagoen higiezinen parkea hobetzea eta egokitzea

5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

6. Generoaren ikuspegitik auzo adeitsu era seguruago bat
bilatzea

Estrategiak O.E.4.1. Eraikinetara irisgarritasun unibertsala bermatzea

O.E.5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

O.E. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

DESKRIBAPENA

4.1. Oinarrizko Estrategian adierazten den moduan, eraikinetako Irisgarritasun Orokorra, osatzen
duten komunitate-elementu guztietara, iristea eta haietaz gozatzea bermatzen duena da,
pertsona guztiei baldintza berdintasunean.

Egindako tokirako bisitetan, eremuko etxebizitza-eraikinen irisgarritasuna hiru osagairen
arabera aztertu zen: atarirako irisgarritasuna, igogailua duten eraikinak eta igogailurako
irisgarritasuna. Diagnosi honetatik atera zenez, atarien %50,6k espazio publikotik eraikinaren
atarirako ibilbideko irisgarritasunari edota atariaren diseinu irisgarriari lotutako gabeziak dituzte.
Bestalde, eraikin guztietatik batek baino ez du igogailu falta; eta igogailuen %31,33 ez dira
irisgarriak.

Funtsezkoa ikusten da administrazio publikotik auzoko etxebizitza-eraikin guztiek irisgarritasun
unibertsala (bai eraikinaren barnean eta bai espazio publikotik atarirako ibilbidean) bermatua
izateko beharrezko lanak bultzatzea.

A.J. 24

Fatxaden birgaitzea

Helburuak 4. Dagoen higiezinen parkea hobetzea eta egokitzea

Estrategiak O.E.4.2. Eraikuntzaren eta eraginkortasun energetikoaren
hobekuntza

DESKRIBAPENA

Beraungo eraikin bakoitzean kanpotik egindako begizkako ikuskapenetatik, eta eremuan
egindako EITetatik lortutako informaziotik, eraikinen itxurazko kontserbazio egoera zehaztu da.
Antzeman diren patologien arabera, eraikinak honako hiru mailetan banatu dira: egoera ona,
erdizkako egoera, hobekuntzen beharra eta egoera txarra. Erdizkako egoeran, hobekuntzen
beharrean eta egoera txarrean dauden eraikinen taldeak, eraikin guztien %57,83 suposatzen
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dute. Zartatu, zikinkeria edota hezetasunekin lotutako patologia txikietatik hasi, eta sekzio-
galera, pitzadurak edota korrosioa bezalako patologia larrietara arte ikuskatu dira.
Eraikinen birgaitzea funtsezkoa ikusten da auzoko pertsonen bizi-kalitatea bermatzeko eta
etorkizunean eman daitezkeen arazoak aurreikusteko. Antzeman denez, gabezietako asko
balkoietako euri-uren kanalizazio txarraren ondorio dira. Hauek, ordea, ez dira aurkitu balkoiak
ixtea erabaki diren etxebizitzetan eta, beraz, gainerakoetan ere hauen itxiera aholkatzen da.

Bestalde, 70eko hamarkada hasierako eraikuntzak direnez, fatxadetako isolamendua hobetzea
beharrezkoa ikusten da aurrezte energetikorako neurri bezala eta etxebizitzen bizigarritasuna
hobetzeko.

A.J. 25

Energia berriztagarriak eraikin publiko eta pribatuetan

Helburuak 4. Dagoen higiezinen parkea hobetzea eta egokitzea

Estrategiak O.E.4.2. Eraikuntzaren eta eraginkortasun energetikoaren
hobekuntza

DESKRIBAPENA

Auzokideen elkarteekin izandako elkarrizketetan antzeman denez, badago energia
berriztagarrien instalakuntza bultzatzeko interes bat, eremuko ekipamenduetan ez ezik, bai
etxebizitza-eraikinetan ere.

Sentipen hau bat dator 2018/844 (EB) Zuzentarauarekin, eraikinen eraginkortasun energetikoari
buruzko 2010/31/EB Zuzentaraua aldatzen duena, EBEO-n 2018ko ekainaren 19an argitaratua.
2.bis Artikuluan finkatzen da, estatu kide bakoitzak ezarri beharko duela epe luzerako estrategia
bat, etxebizitzenak diren eta ez diren (publikoak zein probatuak) eraikinen parke nazionalaren
berriztatzea bultzatzeko; eraginkortasun energetiko altuko higiezinen parkeetan eraldatuz eta
2050 baino lehen deskarbonizatuz, ekonomikoki era errentagarri batean egungo eraikinak
energia ia zeroko energia kontsumoko eraikinetan eraldatuz.

Hierarkia-orden bat ezartzen du, “lehenik, eraginkortasun energetikoa” oinarria aplikatuz, eta
bigarren lekuan energia berriztagarrien hedatzea aztertuz, hirigintzan, garraioan eta
banatutako sorkuntzan integratzearen bidez eta ez eskala handiko proiektuen bidez.

Eraikuntza berriek eta dagoenaren birgaitzeak, eraginkortasun altua izan beharko dute, eta
eraikinak berak sorturiko energia berriztagarria izan beharko dute, bai eta ibilgailu elektrikoak
birkargatzeko puntuak ere.
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A.J. 26

Euskadi Lagunkoia Udalerri Sarera eta Munduko Hiri eta Komunitate
Lagunkoien Sarera atxikitzea

Helburuak 5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 5.1. Errenteria, udalerri lagunkoia

DESKRIBAPENA

Euskadi lagunkoia ekimena, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak
bultzatuta, Age-Friendly Environments Programme ekimenean dago oinrraituta, OME-k
(Osasusanren Munduko Erakundeak) bultzatua. Adineko pertsonei eta komunitateei bere
ahalmen guztia garatzen laguntzen die, bai eta bere behar, desio eta ahalmenak kontuan
hartuko dituen gizartean parte hartzen ere.

Egun, Euskadi Lagunkoia-ra atxikitutako udalerriak honako hauek dira: Abadiño, Abanto-
Zierbena, Alegria-Dulantzi, Amurrio, Antzuola, Añana, Aretxabaleta, Armiñon, Arraia-Maeztu,
Azkoitia, Basauri, Beasain, Berantevilla, Bergara, Bermeo, Bilbao, Donostia-San Sebastián,
Durango, Ea, Eibar, Ermua, Erriberagoitia, Eskoriatza, Gaubea, Getxo, Hondarribia, Idiazabal,
Igorre, Irun, Iruña de Oca, Irura, Ispaster, Kanpezu, Kuartango, Lantaron, Larrabetzu, Legazpi,
Lekeitio, Mendexa, Mungia, Ordizia, Orio, Ormaiztegi, Portugalete, Santurtzi, Urnieta, Urretxu,
Villabuena, Vitoria-Gasteiz, Zaldibia, Zanbrana, Zumarraga, Zarautz eta Zestoa.

Parte-hartze komunitarioko prozesuak sortzeko apustua egiten duten herri eta hiriak dira;
udalerriko eskumenekoak diren esparru ezberdinetan aldaketak sartzea errazteko; adineko
pertsonek hiriko bizitzan ongizatearen sormenerako azaltzen duten potentziala probetxuan
jartzeko eta Euskadin adiskidetasunaren ekimenen sare bat sortzeko. Zahartze aktiboa eta
belaunaldi-erreleboa europar politika sozialen helburu nagusietakoen parte dira.

Abiapuntu bezala, udaletxearen aldetik proiektura atxikitzeko sinadura eta adiskidetasunarekin
konpromisoa hartzea eskatzen da, Modu honetan, Lagunkoia Udalerri Lagunkoien Sarearen
parte izateaz gain, Munduko Hiri eta Komunitate Lagunkoien Sarera (Osasunaren Mundu
Erakundeak koordinatua) sartzeko prozesua abiatuko litzateke.

OME-k udaketxe eta organismoen eskura jartzen du Age-Friendly World, online plataforma
sozial bat, hurrengo hauek helburu dituelarik:

 Esperientziak elkarbanatzea.
 Ezagutzetarako sarbidea hobetzea.
 Programako pertsona adituen eta kolaboratzaileen harremanak finkatzea.
 Inplikatutako eragileen arteko lankidetza erraztea.
 Herrialde ezberdinetako udalerrien arteko irakaskuntza eta trukea sustatzea

Beraungo 65 baino urte gehiagoko pertsonen portzentai altua kontuan hartuta (%30), eta EAE-
ko biztanleriaren zahartzerako joera ikusita, funtsezkoa ikusten da Errenteriak gizarteko
egitura-aldaketa honi aurre egitea eta adinekoekin lagunkoiak diren sare hauen parte izatea.

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
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Hauek inguru seguru eta lagunkoiak sortzen laguntzen dute, eta adineko pertsonak udalerrien
eraldaketen proiektuaren buru bihurtzen dituzte.

A.J. 27

Errenteriako Adiskidetasun Plana idaztea

Helburuak 5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 5.1. Errenteria, udalerri lagunkoia

DESKRIBAPENA

Udalerri Lagunkoien Sarera atxikitu ostean, udalerriaren adiskidetasun-maila neurtuko duen
diagnosi.proiektua martxan jartzen da, bertan bizi diren adineko pertsonen eta orokorrean
herritarren iritziak entzunez.

Diagnosi honetatik abiatuta, “Udalerriaren Adiskidetasun Plan” bat egiten da, diagnostikoan
eginiko parte-hartze saioetan bildutako eta eztabaidatutako ekarpenen ondorio bezala. Bertan,
helburuak eta jarduketa-lerroak zehazten dira, aurrera eramateko ekimenen proposamenekin
batera. Behin ekimenak eta programak martxan jarrita, hauen eta garatutako prozesuaren
ebaluazio bat egiten da.

Planaren garaoena etengabeko hobekuntzako ziklo batean osatzen da. Ebaluazioa behin
bukatuta, diagnosi berri batean lan egiten hasten da, etengabeko hobekunzta prozesu bat
ezarriz, auzo lagunkoi bat lortzeko.

A.J. 28

Janaria etxera eramateko zerbitzua indartzea

Helburuak 5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

EstrategiaK O.E. 5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

DESKRIBAPENA

Funtsezkoa ikusten da adineko pertsonei beharrezko zerbitzuak eskaintzea euren etxeetan eta
inguru sozialean era independiente batean eta bizi-kalitate maila altu batekin bizi ahal daitezen.

Mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat, erosketak egitea, etxeko plater elikagarriak
prestatu, eta ondorengo garbiketa egitea, lan zaila eta fisikoki gogorra gerta daiteke.

Egun, “GUREAK Zerbitzuak” bezalako enpresek, adineko pertsonentzako etxera eramateko
janarien zerbitzuak eskaintzen dituzte. Egunero egiten den bazkari eta afariaren etxerako
entregatze batean datza, menu osasuntsu eta denetarikoarekin.
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Behar-beharrezkoa ikusten da administrazio publikoak errekurtso gutxien duten adineko
pertsonei ekonomikoki laguntzea, zahartze aktibo eta autonomo bat bermatzen duten zerbitzu-
mota hauen onuradun izan ahal izateko

A.J. 29

EJ-ren telelaguntza zerbitzu publikoaren erabilera bultzatzea

Helburuak 5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 5.2. Zahartze aktibo eta autonomo bat sustatzea

DESKRIBAPENA

Eusko jaurlaritzaren Telelaguntza Zerbitzu Publikoa gailu sinple batean datza, pertsona
erabiltzailearen bizilekuko telefono-lineara konektatutakoa, urte osoan zehar eguneko 24
orduetan etengabeko arreta egotea ahalbidetzen duena.

Zerbitzu honi esker, pertsona erabiltzaileak bere etxebizitzetan era independiente batean
segurtasunez eta lasaitasunez, beraientzat eta familiartekoentzat, bizitzen jarrai dezaten
errazten dute; beti izango baitute behar bakoitzera egokitutako arreta eskainiko dien norbait.

Arreta pertsonal hau telefono bidez nahiz bizilekuan beran, aurrez-aurre, eskaintzen da, eta
hala nola ondorengo prestazioak sartzen dira:

 Arreta sozialen errekurtsoei buruzko informazioa eta orientazioa.
 Osasun-aholkularitza.
 Gizarte- eta osasun-zerbitzuekin lotutako hitzorduak gogoraraztea.
 Larrialdi medikuak.
 Tratamendu medikuen jarraipena.
 Laguntza eta arreta psicosoziala
 Larrialgi-egoerak.
 Osasun-pertsonalarekin aurretiko hitzorduen eskaera.
 l Azken zerbitzu hau berriki sartua izan da, Zerbitzuaren eta Osakidetzaren arteko

koordinazioa ezarri ostean

Zerbitzu hau, 65 urte baino gehiago duten eta menpekotasun egoeran edo arriskuan dauden
pertsonei, bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako pertsonei, adimen-desgaitasuna edo sentsoriala
duten edota menpekotasun egoera sortzen duen gaixotasun mentalen bat duten pertsonei, eta
gizarte-isolamendurako arrisku egoera jakin batzuetan dauden pertsonei zuzenduta dago.

Errenteriako biztanleriaren zahartze aktibo eta autonomo bat bermatzeko, funtsezkoa ikusten
da beldurraren eta mesfidantzaren muga psikologikoak ezabatzean lan egitea, kasu batuetan
zerbitzu honen onurak jasotzea galarazten dutenak.
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A.J. 30

Adineko pertsonen partaidetza bermatzea erabakiak hartzean

Helburuak 5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 5.3. Partaidetza eta gizarteratzea bermatzea

DESKRIBAPENA

Emakume eta gizonen parte-hartzea erabakiak hartzean, herritar guztiek duten eskubidea da,
batez ere zuzenki eragiten dieten sektoreetan.

“Adineko Pertsonen Zahartze Aktibo eta Tratu On Baterako Estrategia Nazioanala 2018-2021” -
an, adineko pertsonen partaidetza sozialari buruz hitz egitean, herritar guztiei aitortzen zaien
eskubide bati buruz ari da, eta beraz, baita adineko pertsonei ere. Horrela, errespetatua izan
behar da, beste adin-talde batzuetako kolektiboetan bezalaxe.

Ulertzen da beharrezkoa dela adineko pertsonek erabakiak hartzean parte hartzea eta eragiten
dieten gaien inguruko eztabaidetan euren aholku edota iradokizunak aintzat hartzea, inork
baino hobeto ezagutzen baitituzte euren beharrizanak.

Bere partaidetza bermatzeko, administrazio publikoetako organu parte-hartzaile eta
kontsultakoetan partaide aktiboak izan behar dira, batez ere zuzenki eragiten dieten arloen
ingurukoetan. Bere partaidetza, gizartean eta esfera politiko zein sozialean duten pisu
errealarekin proportzionala beharko du izan, adin mugarik gabe.

A.J. 31

Adineko pertsonentzako aisialdirako jarduera ezagunenak areagotzea

Helburuak 5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 5.3. Partaidetza eta gizarteratzea bermatzea

DESKRIBAPENA

Adineko pertsonen menpekotasun egoerak aurreikusteko eta bizi-kalitatea hobetzeko neurri
eraginkor bat, aisialdirako jarduerak dira, autoestimuan eta osasun fisiko zein mentalean
onurak ekartzen dituena.

Jardueretan eta elkarteetan parte hartzeak, adineko pertsona askok pairatzen duten
bakartasun-sentimenduari aurre egiten laguntzen du, lagunekin, familiarekin eta auzokideekin
harremana sendotzen bultzatzen du, ariketa fisikoa egiten da, ezagutza berrien garapena,
garapen pertsonala eta integrazio soziala, eta abar.
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Beharrezkoa ikusten da Beraungo adineko pertsonentzat ezagunenak diren jarduerak
areagotzea, joateko ohitura duten lekuetan; hala nola, dantza, ariketa fisikoa, eta abar, eta
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien arloan hezkuntza-aukera gehiago
eskaintzea, bizitza sozialean duten parte hartzea hobetzeko.

A.J. 32

Belaunaldien arteko jarduera eta espazio gehiago bultzatzea

Helburuak 5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 5.3. Partaidetza eta gizarteratzea bermatzea

DESKRIBAPENA

“Adineko Pertsonekin Lagunkoiak diren Hiri Globalak: OME-ren Gida bat” dokumentuan
adierazten denez, adineko pertsonek bere komunitate, jarduera eta familietako beste adin talde
eta kultura batzuetako pertsonekin sozializatu era integratzeko aukerak nahi dituztela
adierazten da.

Adinekoekin lagunkoia den hiri batek harreman sozialak erraztu beharko lituzkeela uste da, bai
tokiko zerbitzuetan eta bai adin guztietako jendea biltzen duten aktibitateetan. Beharrezkoa da
aukerak ematea auzokideak elkar ezagut daitezen, bata bestearen segurtasunarengatik ardura
har dezan eta informatuak mantentzen lagundu diezaioten. Era honetan, adineko pertsonak
integratuak eta seguruak senti daitezen laguntzen du, familia, lagun, auzokide eta
konfidantzadun zerbitzu emaileen sare baten bidez.

Gidan zehazten den legez, belaunaldien arteko aukerek adin guztietako esperientzia k
aberasten dituzte. Adineko pertsonek praktika, ezagutza eta esperientzia tradizionalak
transmititzen dituzte, eta gazteek, bere aldetik, praktika berrien inguruko informazioa
eskaintzen dute, eta adineko pertsonek izugarri aldatzen ari den gizartean nabiga dezaten
laguntzen die. “Adineko Pertsonen Zahartze Aktibo eta Tratu On Baterako Estrategia
Nazioanala 2018-2021” -ren dokumentuetatik eta “Zahartze aktiborako euskal estrategia 2015-
2020” -tik iradokizun batzuk laburtzen dira:

 Eskoletan Belaunaldien arteko programak sartzea, jarrera sozialki negatiboak eta adineko
pertsonekiko estereotipoak murritzeko.

 Belaunaldien arteko maila guztietako ikasteko espazioak sustatzea, non pertsonen bizi-
ibilbidean bildutako giza-kapitala eta pertsonala elkarbanatu daitekeen.

 Adineko pertsonentzako zentruak beste adin batzuetako erabiltzaileei ere zabaltzea,
jardueretan denek batera parte hartzeko.

 Unibertsitateko formakuntza-espazioak handitu eta sortzea adineko pertsonentzat,
belaunaldien arteko harremanak errazteko.

 Gazte eta helduak barne hartuko dituen belaunaldien arteko elkartasuna bultzatzea.
 Adineko pertsonentzako bestelako ostatu modu berriak bultzatzea, belaunaldien arteko

elkarbizitzarako eraikin moduan.
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A.J. 33

IKT-en sustapena zahartze aktibo baterako

Helburuak 5. Adineko pertsonekin lagunkoia den auzoa

Estrategiak O.E. 5.3. Partaidetza eta gizarteratzea bermatzea

DESKRIBAPENA

Zahartze Aktiborako Euskal Estrategia 2015-2020 -ari jarraiki, uste da Informazioaren eta
Komunikazioaren Teknologiek (IKT) funtsezko papera jokatzen dutela adineko pertsonen bizi-
kalitatean, euren autonomia eta independentzia indartu dezakeelako, eta aktibo jarraitzeko
aukera ematen dutelako, bai lan-arloan eta bai komunitatekoan ere.

Hala ere, pertsona askok esklusio-sentipen bat pairatzen dute, ordenagailuak edota Internet ez
erabiltzeagatik. Faktore ekonomikoak edota ezagutza hauek maneiatzeko ezagutza ezak, IKT-
ren erabilera kolektibo honentzako irisgarri ez izatea eragin dezake.

Horregatik, eta euskal estrategian adierazten den bezala, oinarrizkoa ikusten da IKT-en
erabilera sustatzea, partaidetza sozialerako aukera berrien tresna erraztaile gisa. Hurrengo
ekimen hauek jasotzen dira:

 IKT-en erabileren inguruko jardunbide egokien sareen sorrera bultzatzea, esperientzien
elkar-trukatzea sustatuko dutenak.

 Adineko pertsonen ezagutza eta partaidetza bultzatzea teknologia berrietan eta
informazioaren eta komunikazioaren sare sozialetan.

 IKT-en bidez 2.0. herritarren partaidetza sustatzea.
 Udal teknikari edota boluntarioen zerbitzu baten osaera, adinekoen zentruen edota beste

barruti batzuen bidez adineko pertsonei arreta emateko izapide telematikoekin.
 Herritarren sarbiderako espazio publikoko wifi gunea handitzea.
 Belaunaldien arteko jardueren diseinurako teknologia berriak erabiltzea.
 IKT-en kurtsoak areagoztea, behar duen jendearentzat.
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A.J. 34

Eremuko zenbait lekutan argiztapena hobetzea

Helburuak 6. Generoaren ikuspegitik auzo adeitsu era seguruago bat
bilatzea

Estrategiak O.E.. 6.1. Puntu beltzen ezabapena

DESKRIBAPENA

2015ko Oarsoaldeako Puntu Ilunen Diagonsi Parte Hartuaren dokumentuan, gehien aipatzen
zen arazoetako bat argiztapen publikoaren eskasia zen. Gabezia hau aurkezten zuten guneek
ezaugarri oso antzekoak zituzten, jende gutxik erabilitako leku isolatuak.

Espazio publikoaren argiztapen egokia funtsezkoa da, segurtasun, erosotasun eta auzoaren
bizi-kalitatearen pertzeptzioa transmititzen baitu. Arriskuaren pertzeptzioa murriztu ez ezik,
pertsona guztiekin atseginagoa den auzo bat lortzen du, zehazkiago mugikortasun arazoren
bat duten pertsonekin. Errenterian, arazo nagusiak erdigunetik aldendutako auzoetan
identifikatzen dira, eta horietara iristeko ibilbideetan. Beraunen bederatzi puntu antzeman ziren,
eta azterlan sozio-urbanistiko honetan beste lau puntu berri adierazi dira.

Errenteriako Udaletxeak argiztapen publikoa hobetu du eremuaren hainbat lekutan, baina
urbanizazioaren egoera txarrak eta gune berdeen eta landarediaren mantenimendu ezak
behar bestekoa ez izatea eragiten du eta beraz, nahitaez hobetzeko puntu bat izatea.
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I ERANSKINA: HERRITARREKIN KONTRASTEA

Memoria honen 2.puntuan adierazi bezala, talde idazleak beharrezko ikusi du Beraungo herritar
elkartekideen nahiz elkartekide ez direnen parte-hartzea aintzat hartzea, azterlan sozio-
urbanistiko honetarako eginiko diagnosiaren egiaztapena egiteko, eta eremuko biztanleek
ikuskaturiko hobetzeko beharrak biltzeko.

Horrela, 2018ko uztaila eta iraila bitartean, banakako elkarrizketak egin dira auozkideekin, bai
eta bilerak Beraungo Auzokideen Elkartearekin eta “Bienvenido” Jubilatuen eta Pentsiodunen
Elkarte Klubarekin ere. Jarrauan, prozesu honetako alderdi aipagarrienak adierazten dira:

PRESTAZIO EKONOMIKOAK

1. Eremuko pentsioak oso baxuak dira. Emakume alargunak (asko direnak) oso gutxi
ordainduak daude.

PLAZAK, GUNE BERDEAK ETA HIRI-BIZITZARAKO ESPAZIOAL

1. Bizitza gehien duten plazak Monroy eta Pablo Sorozabal plazak dira; besteetatik ez da
jende asko pasatzen.

2. Pablo Sorozabal plazan jendea oso pozik dago egin den estalkiarekin, baina
pertsonetako batzuk ez horrenbeste kirolerako ate berriarekin. Auzokideen Elkartea
sinadurak biltzen saiatu zen, arrisku bat zela uste baitzuten; ez zuten, ordea, behar
besteko bermea lortu.

3. Pablo Sorozabal plazan itzala emango duten elementuak falta dira.
4. Plazak eta lorategiak orokorrean gutxi zainduta daude, batez ere, Sarreigi plaza.
5. Pixaleku publiko gehiago behar dira.
6. Auzoan ez dago wifi-a dueen gune publikorik

LANDAREDIA

1. Zuhaitzak inausi gabe eta onddoez beterik daude, zorua zikinduz eta alergiak sortuz.
2. 2. Zuhaitzak dauden lekuetan, zorua beti dago hosto irristakorrez beterik. Askatzen

duten erretexina ere oso irristakorra da.
3. 3. Plazetako egoteko guneetan itzala ematen duten zuhaitz gehiago behar dira.

OINEZKOEN IBILBIDEAK ETA SEGURTASUNA
1. Pablo Sorozabal plazako aparkalekuaren irteera, Jose Maria Usandizaga eta Isidro

Ansorena kale artean kokatutakoa oso arriskutsua da, aparkatuta dauden ibilgailuek ez
baitute uzten ikusten haurren bat korrika irteten bada. Egon izan da ezustekoren bat.

2. Oinezkoen pasabide guztiek margotu bat behar dute (Jose Maria Usandizaga kalekoa,
azokaren aurrekoa, zatar dago).

3. Jose Maria Usandizaga kalean, autoak oso azkar pasatzen dira. Abiaduraren
mugaketak beharrezkoak dira.

4. Aita Donostiaren atzeko kalean, gaixorik dauden zuhaitzen arteko baldosak altxatuta
daude. San Marcos 10-12 kalean ere altxatutako baldosak daude.

5. Beraun kalean, biribilgunetik zaborraren kontainerretara arte, oso zikin dago beti;
baldosak altxatuta daude eta oso arriskutsua da.

6. Jesus Guridi kaleko oinezko ibilbidean irisgarritasun arazoak daude Beraun ikastolara
joateko.
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7. Kale estuenetako guneetan, aparkatuta dauden autoek espazio asko kentzen dute bere
muturrarekin.

8. Beraungo Jubilatu eta Pentsiodunen Elkarterako sarbidea hobetu beharo litzateke.
9. Argiztapen gehiago behar da auzoan.
10. Aita Donostia, J. M. Usandizaga, Jesús Guridi eta Beraun kaleak ilunak dira zenbait

puntutan.
11. Galtzaraborda hiribideko urbanizazioak ere nolabaiteko segurtasun eza sortzen du.

APARKALEKUAK

1. Jose Maria Usandizaga kalean, Udaletxeko garbiketarako furgoneta asko daude
aparkatuta, eremuan bizi diren pertsonek aparkaleku horiek okupatzeko aukera kentzen
dutelarik.

2. Futbol-zelaiaren eta San Marcos 10-12 kalearen artean dagoen aparkalekua oso gaizki
dago, oso zikin eta argiztapen oso eskasarekin.

3. Bidegabeko aparkaleku asko daude. Beraun kalean, Luis Mariano Plazatik Pontikara
arte, gauetan autoek kalean aparkatzen dute goizeko 08:00ak arte, oinezkoen ibilbidean
arazoak sortuz.

4. Auzoko jendea aparkalekuak kentzearen oso aurka dago.
5. Beraungo Auzokideen Elkartearen aldetik ez da planteatu kale bat ere oinezkoentzako

kale egitea, baina ez litzateke gaizki ikusiko, auzoaren merkataritza-gunea sendotzeko
(Aita Donostiako hasiera).

GARBITASUNA ETA ZABORRAK

1. Zaborretako txatarra jasotzen duten pertsonek, kaleetako elektrotresnak hondatzen
dituzte, euren intereskoak diren piezekin geratzeko, eta material soberakinak zoruan
barreiatuta uzten dituzte.

2. Altzarien jasotze-zerbitzuekin arazoak daude. Lehenago, asteartero funtzionatzen zuen;
orain, ordea, biltzera etor daitezen deitu beharra dago, eta altzariak denbora luzean
zehar leku berean ikus daitezke, jendeak ez baitu deitzen. Gauza hauek gehiago zaindu
behar dira.

3. Desinformazio jakin bat dago altzarien bilketari dagokionez.
4. Kontainerren mekanismoek ez dute funtzionatzen auzo guztian. Ikusi denez, Udaletxeko

garbiketa zerbitzuan lan egiten duten pertsonek kontainerrak modu egokian zabaltzen
ez dituztela ikusi da, eta zaborra edozein lekutan sartzen dutela. Zerbitzu honetan lan
egiten duten pertsonek formakuntza egokia jasotzea.

5. Kaleak oso zikin daude; batzuk soilik mantentzen dira. Beharrezkoa ikusten da auzoko
kale guztiak mantentzea.

6. Aita Donostia eta Urdaburu kaleetan (azken hau azterketa-eremutik kanpora dago)
arratoiak ikus daitezke.

7. Auzoak garbiketa handiagoa beharrezkoa da.
8. San Marco 10-12 kaleko (atzealdean) behe solairuetan zikintasun asko dago.
9. Txakurrak dituzten pertsonek ez dituzte gorozkiak jasotzen eta beraz, espazio publikoa

zikin dago. Konponbidea eman behar zaie txakurren gorozkiei: zaindu, zigortu, eta abar.
10. Gauza bera gertatzen da Beraun Parkeko txakurrentzako gunearekin; jendeak ez du

egoera onean mantentzen, ez baitute ikusten beharrezko denik gune horretan gorozkiak
jasotzea. Gainera, ez dago gaiaren inguruko kontrolik.

11. Beraun kalean, biribilgunetik zaborraren kontainerretara arte, oso zikin dago beti;
baldosak altxatuta daude eta oso arriskutsua da.
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12. Orain zaborren kontainerrek txartelekin funtzionatzen dute eta, bulegoetako
(bankuetako…) jendeak zaborra kanpoan uzten du, zikintasun asko sortuz.

13. Igeltserotza-lanak egiten dituzten pertsonek, kontainerren irlatxoetan lanetako zaborrak
utzi ohi dituzte ostiral arratsalde eta larunbatetan. Zabor hauek 15 egunera arte ere egon
daitezke.

14. Paperontzi gehiago behar dira auzoan.

ZARATA

1. Maurice Ravel kalean kontainer asko daude batera. guneko tabernek zarata asko
ateratzen dute botilak eta bestelako zaborrak botatzean.

ETXEBIZITZA-ERAIKINAK
1. Orokorrean eraikinak ongi daude, baina isolamendu aldetik arazoak dituzte, bai eta

balkoiek ura bideratzeko arazoak ere.
2. Balkoiek ez dute euri urak jasotzeko sistemarik; hau izan daiteke ikusi izan diren

hezetasun arazoen arrazoia.
3. Atarietarako eta igogailuetarako irisgarritasuna arazo bat da, dauden eskailerak direla-

eta.
4. Etxebizitzek banakako berogailu elektriko edo gaskoak dituzte, baina ez zentralak.
5. Eraikinek ez dute energia berriztagarrien sistemarik ezarrita, ekipamenduren bat baino

ez.
6. Eremuko etxebizitza-eraikinean eguzki-plakak jartzeko aukera aztertu beharko litzateke.

MERKATARITZA

1. Auzoan ez dago inongo merkatarien elkarterik.
2. Lokal asko itxi izan dira, baina galera hau nabaritu izan da jada krisiaren aurretik,

izandako erretiroak direla-eta.
3. Igandero azoka bat egon ohi da auzoan, hain zuzen ere Auzokideen Elkartea aurkitzen

den kalean. Gero eta merkatari gutxiago datoz, eta furgoneten pisuarekin pixkanaka-
pixkanaka zoladura hondoratzen ari da.

ZERBITZU PUBLIKOAK ETA PARTAIDETZA
1. Beharrezko ikusten da Beraungo eskolaurre zaharraren eraikinean proposatutako

kultura-zentro berria; zehazki, planteatu diren udaletxearen herritarren arretarako
bulegoak.

2. “Bienvenido” Jubilatuen eta Pentsiodunen Elkarte Kluba, 2 urtetan behin baino ez da
galdetua Udaletxearen aldetik auzoaren egoerari buruz. Beharrezkoa da elkartearen
parte-hartzea areagotzea Berauni dagozkion gaietan.
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II ERANSKINA · BIRGAITZE KOSTUEN ESTIMAZIOA

Erantsiak birgaitze kostuen estimazioak atariko.

Kalea Atari
zk.

Etxebizitza
gainazal
osoa

Salmenta
balioa (vv)

Vc=(Cc+GG+BI+imp
+Hon)= 800 VRS= Vv/1,4-Vc Vv-VRS

Aita Donostia

2 1.800,00 3.898.402,62 1.440.000,00 1.344.573,30 2.553.829,32

4 1.794,00 3.885.407,94 1.435.200,00 1.340.091,39 2.545.316,56

6 1.841,00 3.987.199,57 1.472.800,00 1.375.199,69 2.611.999,88

8 1.770,48 3.834.468,82 1.416.384,00 1.322.522,30 2.511.946,52

10 1.849,77 4.006.193,45 1.479.816,00 1.381.750,75 2.624.442,70

12 1.728,00 3.742.466,51 1.382.400,00 1.290.790,37 2.451.676,15

14 1.879,74 4.071.101,85 1.503.792,00 1.404.137,90 2.666.963,96

16 2.520,00 5.457.763,67 2.016.000,00 1.882.402,62 3.575.361,05

Aldakoena 1 3.920,00 8.489.854,59 3.136.000,00 2.928.181,85 5.561.672,74

Beraun

1 2.100,00 4.548.136,39 1.680.000,00 1.568.668,85 2.979.467,54

3 2.100,00 4.548.136,39 1.680.000,00 1.568.668,85 2.979.467,54

5 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71

7 2.417,80 5.122.955,25 1.934.240,00 1.725.013,75 3.397.941,50

9 2.466,72 5.117.279,03 1.973.376,00 1.681.823,30 3.435.455,72

11 2.475,72 5.135.949,78 1.980.576,00 1.687.959,55 3.447.990,22

13 2.772,40 6.004.406,34 2.217.920,00 2.070.941,67 3.933.464,67

15 2.520,00 5.457.763,67 2.016.000,00 1.882.402,62 3.575.361,05

17 1.452,00 3.090.508,05 1.161.600,00 1.045.905,75 2.044.602,30

19 1.452,00 3.144.711,45 1.161.600,00 1.084.622,46 2.060.088,98

21 1.452,00 3.144.711,45 1.161.600,00 1.084.622,46 2.060.088,98
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Kalea Atari
zk.

Etxebizitza
gainazal
osoa

Salmenta
balioa (vv)

Vc=(Cc+GG+BI+imp
+Hon)= 800 VRS= Vv/1,4-Vc Vv-VRS

23 4.048,00 8.767.074,33 3.238.400,00 3.023.795,95 5.743.278,38

25 3.704,54 8.023.215,80 2.963.632,00 2.767.236,43 5.255.979,37

27 3.998,78 8.660.474,68 3.199.024,00 2.987.029,34 5.673.445,34

Galtzaraborda

35 1.470,00 3.183.695,47 1.176.000,00 1.098.068,19 2.085.627,28

37 1.470,00 3.183.695,47 1.176.000,00 1.098.068,19 2.085.627,28

39 1.470,00 3.183.695,47 1.176.000,00 1.098.068,19 2.085.627,28

41 1.470,00 3.183.695,47 1.176.000,00 1.098.068,19 2.085.627,28

45 504,00 1.091.552,73 403.200,00 376.480,52 715.072,21

47 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71

49 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71

51 1.820,00 3.941.718,20 1.456.000,00 1.359.513,00 2.582.205,20

53 1.750,00 3.790.113,66 1.400.000,00 1.307.224,04 2.482.889,62

55 1.680,00 3.638.509,11 1.344.000,00 1.254.935,08 2.383.574,03

57 1.890,00 4.093.322,75 1.512.000,00 1.411.801,96 2.681.520,79

59 1.820,00 3.941.718,20 1.456.000,00 1.359.513,00 2.582.205,20

61 1.750,00 3.790.113,66 1.400.000,00 1.307.224,04 2.482.889,62

Igantzi 34 2.448,00 5.301.827,56 1.958.400,00 1.828.619,69 3.473.207,87

Isidro Ansorena

1 1.890,00 4.093.322,75 1.512.000,00 1.411.801,96 2.681.520,79

3 1.960,00 4.244.927,30 1.568.000,00 1.464.090,93 2.780.836,37

5 2.030,00 4.396.531,84 1.624.000,00 1.516.379,89 2.880.151,95

7 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71
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Kalea Atari
zk.

Etxebizitza
gainazal
osoa

Salmenta
balioa (vv)

Vc=(Cc+GG+BI+imp
+Hon)= 800 VRS= Vv/1,4-Vc Vv-VRS

Jesus Guridi

1 2.380,00 4.982.089,22 1.904.000,00 1.654.635,16 3.327.454,06

3 2.380,00 5.097.066,12 1.904.000,00 1.736.761,52 3.360.304,61

5 2.380,00 5.154.554,57 1.904.000,00 1.777.824,70 3.376.729,88

7 2.380,00 4.924.600,77 1.904.000,00 1.613.571,98 3.311.028,79

9 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71

11 2.520,00 5.457.763,67 2.016.000,00 1.882.402,62 3.575.361,05

José Mª
Usandizaga

2 1.658,58 3.592.118,12 1.326.864,00 1.238.934,66 2.353.183,46

4 1.657,92 3.590.688,71 1.326.336,00 1.238.441,65 2.352.247,06

6 1.650,00 3.511.940,97 1.320.000,00 1.188.529,26 2.323.411,70

8 2.259,00 4.892.495,29 1.807.200,00 1.687.439,49 3.205.055,80

10 2.258,70 4.891.845,55 1.806.960,00 1.687.215,39 3.204.630,16

12 2.256,60 4.887.297,42 1.805.280,00 1.685.646,73 3.201.650,69

14 2.281,80 4.941.875,05 1.825.440,00 1.704.470,75 3.237.404,30

Juan
Crisostomo
Arriaga

1 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71

3 1.960,00 4.244.927,30 1.568.000,00 1.464.090,93 2.780.836,37

5 1.960,00 4.244.927,30 1.568.000,00 1.464.090,93 2.780.836,37

Maurice Ravel

2 1.728,00 3.742.466,51 1.382.400,00 1.290.790,37 2.451.676,15

4 1.728,00 3.742.466,51 1.382.400,00 1.290.790,37 2.451.676,15

6 1.728,00 3.742.466,51 1.382.400,00 1.290.790,37 2.451.676,15

8 1.728,00 3.742.466,51 1.382.400,00 1.290.790,37 2.451.676,15

10 1.680,00 3.638.509,11 1.344.000,00 1.254.935,08 2.383.574,03
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Kalea Atari
zk.

Etxebizitza
gainazal
osoa

Salmenta
balioa (vv)

Vc=(Cc+GG+BI+imp
+Hon)= 800 VRS= Vv/1,4-Vc Vv-VRS

12 1.260,00 2.728.881,83 1.008.000,00 941.201,31 1.787.680,52

14 1.400,00 3.032.090,93 1.120.000,00 1.045.779,23 1.986.311,69

16 1.400,00 3.032.090,93 1.120.000,00 1.045.779,23 1.986.311,69

Norberto
Almandoz

1 2.100,00 4.548.136,39 1.680.000,00 1.568.668,85 2.979.467,54

3 2.235,10 4.840.733,16 1.788.080,00 1.669.586,55 3.171.146,62

5 600,00 1.299.467,54 480.000,00 448.191,10 851.276,44

San Marcos

1 3.360,00 7.277.018,22 2.688.000,00 2.509.870,16 4.767.148,06

2 2.190,50 4.744.139,41 1.752.400,00 1.636.271,01 3.107.868,40

4 2.095,68 4.538.780,22 1.676.544,00 1.565.441,87 2.973.338,35

6 2.252,12 4.877.594,73 1.801.696,00 1.682.300,23 3.195.294,49

8 1.794,00 3.885.407,94 1.435.200,00 1.340.091,39 2.545.316,56

3 1.715,00 3.714.311,38 1.372.000,00 1.281.079,56 2.433.231,82

5 1.656,72 3.588.089,77 1.325.376,00 1.237.545,26 2.350.544,51

7 1.656,72 3.588.089,77 1.325.376,00 1.237.545,26 2.350.544,51

9 1.656,00 3.586.530,41 1.324.800,00 1.237.007,44 2.349.522,97

10 2.100,00 4.548.136,39 1.680.000,00 1.568.668,85 2.979.467,54

12 2.100,00 4.548.136,39 1.680.000,00 1.568.668,85 2.979.467,54

11 1.558,26 3.374.847,15 1.246.608,00 1.163.997,11 2.210.850,04

13 1.539,93 3.335.148,41 1.231.944,00 1.150.304,87 2.184.843,55

15 1.504,20 3.257.765,12 1.203.360,00 1.123.615,09 2.134.150,03

17 1.490,60 3.228.310,52 1.192.480,00 1.113.456,09 2.114.854,44
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Kalea Zk.

BIRGAITZA KOSTUA

BILKARIA ETA ESTALKIAREN HOBEKUNTZA IRISGARRITASUNA LANA

Bilkari
hobe.

Ordezko
zurgintz

a

Balkoi
konpon.
eta itxi

GUZTIRA
FATXADA

Estalkia
birgait.

GUZTIRA
ESTALKIA

Atari
irisg.

Igogailu
irisg. Igogailu Ataria birg.

kostua

GG+BI(19%)+
Honorarios

(10%)

IVA
(21%)

TASAK
(5%)

Guztira birg.
kostuak

CR/VV-
VRS (%)
erlazioa

Kostua
/

etxebizi.

Aita Donostia

2 24.261 40% 25% 202.316 80 29.026 7.500 7.500 0 246.342 71.439 66.734 15.889 400.404 16% 16.683

4 185.087 60% 75% 366.083 200 72.620 0 0 0 438.703 127.224 118.845 28.296 713.068 28% 29.711

6 118.768 60% 50% 341.429 200 72.806 7.500 7.500 0 429.235 124.478 116.280 27.686 697.679 27% 27.907

8 188.289 60% 75% 370.860 200 71.978 0 0 0 442.838 128.423 119.965 28.563 719.788 29% 29.991

10 77.739 60% 50% 336.108 80 28.991 0 0 0 365.099 105.879 98.905 23.549 593.433 23% 21.979

12 65.726 40% 50% 231.899 80 29.082 0 0 0 260.980 75.684 70.700 16.833 424.197 17% 17.675

14 78.711 40% 50% 275.860 80 29.454 0 7.500 0 312.815 90.716 84.742 20.177 508.449 19% 18.831

16 29.050 40% 25% 241.329 200 73.048 0 0 0 314.377 91.169 85.165 20.277 510.988 14% 14.194

Aldakoena 1 57.673 40% 25% 454.625 80 43.387 0 0 0 498.012 144.423 134.911 32.122 809.469 15% 14.455

Beraun

1 61.971 60% 25% 432.601 80 20.926 7.500 7.500 0 468.528 135.873 126.924 30.220 761.545 26% 25.385

3 157.499 60% 50% 473.205 80 21.169 7.500 0 0 501.874 145.543 135.958 32.371 815.746 27% 27.192

5 29.568 40% 25% 250.010 200 70.000 7.500 7.500 0 335.010 97.153 90.754 21.608 544.526 17% 17.016

7 253.959 60% 75% 498.815 200 70.134 7.500 0 0 576.449 167.170 156.160 37.181 936.959 28% 26.770

9 142.968 60% 50% 418.772 200 67.614 0 7.500 0 493.886 143.227 133.794 31.856 802.762 23% 22.299

11 235.158 60% 75% 470.770 200 71.546 0 0 0 542.316 157.272 146.913 34.979 881.481 26% 24.486

13 273.251 60% 75% 542.592 200 69.488 0 0 0 612.080 177.503 165.812 39.479 994.874 25% 24.872

15 283.907 60% 75% 558.487 200 69.372 0 0 0 627.859 182.079 170.087 40.497 1.020.522 29% 28.348

17 220.073 40% 25% 281.407 200 71.610 0 0 0 353.017 102.375 95.632 22.770 573.794 28% 26.082

19 179.558 40% 25% 236.043 80 29.386 0 0 0 265.429 76.975 71.905 17.120 431.429 21% 19.610
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BIRGAITZA KOSTUA
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zurgintz

a
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eta itxi
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Estalkia
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Igogailu
irisg. Igogailu Ataria birg.

kostua
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(21%)
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(5%)
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kostuak

CR/VV-
VRS (%)
erlazioa

Kostua
/

etxebizi.

21 211.523 40% 25% 271.834 80 28.746 0 0 0 300.579 87.168 81.427 19.387 488.561 24% 22.207

23 279.882 40% 75% 607.180 80 28.110 0 0 0 635.290 184.234 172.100 40.976 1.032.600 18% 22.448

25 269.062 40% 75% 590.087 80 28.054 0 0 0 618.141 179.261 167.454 39.870 1.004.727 19% 21.377

27 68.066 40% 25% 543.443 80 27.822 0 0 0 571.265 165.667 154.756 36.847 928.534 16% 20.186

Galtzaraborda

35 22.551 40% 25% 195.171 80 21.168 7.500 0 0 223.839 64.913 60.638 14.438 363.828 17% 17.325

37 57.609 60% 25% 300.351 200 53.136 7.500 7.500 0 368.487 106.861 99.823 23.767 598.939 29% 28.521

39 23.333 40% 25% 200.726 80 21.043 7.500 7.500 0 236.770 68.663 64.141 15.272 384.845 18% 18.326

41 99.798 40% 75% 262.669 80 21.134 7.500 0 0 291.302 84.478 78.914 18.789 473.483 23% 22.547

45 57.936 40% 25% 79.869 80 12.278 0 7.500 80.000 179.646 52.097 48.666 11.587 291.997 41% 48.666

47 132.104 40% 75% 328.709 200 65.562 0 0 0 394.271 114.338 106.808 25.430 640.847 20% 20.026

49 36.949 40% 25% 302.430 80 29.972 0 0 0 332.402 96.397 90.048 21.440 540.286 17% 16.884

51 228.587 60% 75% 445.969 80 27.451 0 7.500 0 480.920 139.467 130.281 31.019 781.688 30% 30.065

53 107.443 40% 75% 259.748 80 26.779 0 0 0 286.527 83.093 77.620 18.481 465.721 19% 18.629

55 119.050 60% 50% 342.096 80 27.140 7.500 7.500 0 384.236 111.429 104.090 24.783 624.538 26% 26.022

57 21.028 40% 25% 184.351 80 26.198 7.500 7.500 0 225.549 65.409 61.101 14.548 366.607 14% 13.578

59 95.184 40% 75% 255.380 200 69.320 7.500 7.500 0 339.700 98.513 92.025 21.911 552.148 21% 21.236

61 322.702 60% 75% 538.279 200 67.612 7.500 7.500 0 620.891 180.058 168.199 40.047 1.009.196 41% 40.368

Igantzi 34 236.072 40% 25% 309.320 80 26.558 0 0 0 335.878 97.405 90.989 21.664 545.935 16% 15.165

Isidro 1 297.248 60% 75% 548.386 80 28.948 0 0 0 577.334 167.427 156.400 37.238 938.399 35% 34.756
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Ansorena 3 116.725 40% 50% 385.282 200 73.258 0 0 0 458.540 132.977 124.218 29.576 745.311 27% 26.618

5 100.420 40% 50% 332.638 80 28.888 7.500 7.500 0 376.526 109.192 102.001 24.286 612.005 21% 21.104

7 491.480 60% 75% 779.889 80 29.259 0 0 0 809.148 234.653 219.198 52.190 1.315.189 41% 41.100

Jesus Guridi

1 318.076 40% 75% 572.329 80 30.546 7.500 7.500 0 617.875 179.184 167.382 39.853 1.004.294 30% 29.538

3 245.084 60% 50% 579.029 80 29.355 7.500 0 0 615.884 178.606 166.843 39.725 1.001.058 30% 29.443

5 282.353 60% 75% 556.169 200 73.694 7.500 0 0 637.363 184.835 172.662 41.110 1.035.970 31% 30.470

7 213.928 40% 50% 509.253 200 75.060 7.500 0 0 591.813 171.626 160.322 38.172 961.933 29% 28.292

9 257.116 60% 75% 503.524 200 76.380 7.500 0 0 587.404 170.347 159.128 37.888 954.767 30% 29.836

11 399.266 60% 75% 671.077 200 73.932 7.500 0 0 752.509 218.228 203.855 48.537 1.223.129 34% 33.976

José Mª
Usandizaga

2 184.891 60% 75% 365.790 200 72.310 7.500 7.500 0 453.100 131.399 122.745 29.225 736.469 31% 33.476

4 170.071 60% 75% 343.685 200 74.016 7.500 0 0 425.201 123.308 115.187 27.425 691.121 29% 31.415

6 182.450 60% 75% 362.149 200 71.474 0 0 0 433.623 125.751 117.469 27.969 704.811 30% 32.037

8 151.332 60% 50% 438.591 200 72.252 0 0 0 510.843 148.144 138.387 32.949 830.324 26% 27.677

10 131.861 40% 75% 328.324 200 71.218 0 0 0 399.542 115.867 108.236 25.770 649.416 20% 21.647

12 78.749 40% 50% 285.958 200 74.000 0 0 0 359.958 104.388 97.513 23.217 585.076 18% 19.503

14 142.264 40% 75% 344.761 80 29.046 7.500 0 0 381.307 110.579 103.296 24.594 619.776 19% 20.659

Juan
Crisostomo
Arriaga

1 159.881 60% 50% 458.849 200 73.974 7.500 7.500 0 547.823 158.869 148.405 35.335 890.432 28% 27.826

3 129.609 40% 75% 324.768 200 72.886 7.500 0 0 405.154 117.495 109.756 26.132 658.537 24% 23.519

5 154.889 60% 50% 447.020 200 74.536 7.500 7.500 0 536.556 155.601 145.353 34.608 872.117 31% 31.147
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Maurice Ravel

2 121.087 60% 50% 346.923 200 73.124 7.500 7.500 0 435.047 126.164 117.854 28.061 707.125 29% 29.464

4 110.604 60% 50% 322.084 200 63.828 0 0 0 385.912 111.914 104.544 24.891 627.261 26% 26.136

6 189.366 60% 75% 372.465 200 66.778 7.500 0 0 446.743 129.556 121.023 28.815 726.136 30% 30.256

8 192.864 60% 75% 377.683 200 68.636 7.500 0 0 453.819 131.608 122.940 29.271 737.638 30% 30.735

10 151.530 60% 75% 316.028 200 52.694 7.500 0 0 376.222 109.104 101.919 24.266 611.512 26% 25.480

12 49.771 60% 25% 259.249 200 52.396 7.500 7.500 0 326.645 94.727 88.488 21.069 530.929 30% 29.496

14 163.523 60% 75% 318.917 200 68.220 0 7.500 0 394.637 114.445 106.907 25.454 641.444 32% 32.072

16 36.184 60% 25% 248.394 200 67.350 0 0 0 315.744 91.566 85.535 20.366 513.211 26% 25.661

Norberto
Almandoz

1 57.511 60% 25% 405.067 200 55.568 7.500 0 0 468.135 135.759 126.818 30.195 760.906 26% 25.364

3 273.119 60% 75% 572.394 200 54.866 7.500 7.500 0 642.260 186.255 173.988 41.426 1.043.930 33% 33.675

5 89.463 40% 25% 120.168 80 19.004 7.500 7.500 0 154.172 44.710 41.765 9.944 250.591 29% 31.324

San Marcos

1 224.378 40% 75% 474.491 80 43.890 7.500 0 0 525.881 152.505 142.461 33.919 854.767 18% 17.808

2 189.484 40% 75% 317.157 80 27.583 7.500 0 0 352.240 102.150 95.422 22.720 572.531 18% 22.901

4 138.175 40% 50% 214.708 80 28.424 7.500 0 0 250.632 72.683 67.896 16.166 407.378 14% 16.974

6 159.164 40% 75% 283.210 200 70.052 7.500 0 0 360.762 104.621 97.730 23.269 586.382 18% 22.553

8 171.081 40% 50% 261.552 80 28.278 7.500 0 0 297.331 86.226 80.547 19.178 483.281 19% 18.588

3 372.973 40% 25% 433.198 200 76.005 7.500 0 0 516.703 149.844 139.975 33.327 839.849 35% 33.594

5 270.135 60% 75% 387.540 200 75.926 0 0 0 463.466 134.405 125.553 29.894 753.318 32% 31.388

7 271.376 60% 75% 388.907 200 76.232 0 0 0 465.139 134.890 126.006 30.001 756.036 32% 31.502



Berauneko Azterlan Sozio-Urbanistikoa · Memoria 2018 urria 109

Kalea Zk.

BIRGAITZA KOSTUA

BILKARIA ETA ESTALKIAREN HOBEKUNTZA IRISGARRITASUNA LANA

Bilkari
hobe.

Ordezko
zurgintz

a

Balkoi
konpon.
eta itxi

GUZTIRA
FATXADA

Estalkia
birgait.

GUZTIRA
ESTALKIA

Atari
irisg.

Igogailu
irisg. Igogailu Ataria birg.

kostua

GG+BI(19%)+
Honorarios

(10%)

IVA
(21%)

TASAK
(5%)

Guztira birg.
kostuak

CR/VV-
VRS (%)
erlazioa

Kostua
/

etxebizi.

9 464.567 60% 75% 587.416 200 76.424 0 0 0 663.840 192.513 179.834 42.818 1.079.005 46% 44.959

10 259.816 40% 75% 494.973 80 21.933 0 0 0 516.906 149.903 140.030 33.340 840.179 28% 28.006

12 169.105 40% 50% 423.506 80 21.872 7.500 7.500 0 460.378 133.510 124.716 29.694 748.298 25% 24.943

11 131.453 60% 50% 371.487 200 76.350 0 0 0 447.837 129.873 121.319 28.885 727.914 33% 33.087

13 29.740 40% 25% 241.232 80 31.570 0 0 0 272.802 79.113 73.902 17.596 443.413 20% 21.115

15 43.418 60% 25% 293.061 200 80.062 0 7.500 0 380.623 110.381 103.111 24.550 618.664 29% 30.933

17 43.718 60% 25% 294.914 200 77.560 0 0 0 372.474 108.017 100.903 24.025 605.419 29% 30.271
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