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AURREKARIAK ETA TESTUINGURUA
Ibarrak hainbat urte daramatza Tokiko Agenda 21aren
testuinguruan lanean. Bere lehenengo ekintza plana 2008an onartu
zuen, eta, orduz geroztik, udalerriko garapen iraunkorra helburu izan
duten hainbat ekimen eraman dira aurrera. Lehenengo Plan
horretatik %69 gauzatu da, eta gaur egun, agortutzat eman da, izan
ere, egoera zeharo aldatu da eta Ibarrako egungo beharrak eta
lehentasunak zeharo ezberdinak dira.
Bestalde, udalak Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorra
(HAPO) berrikusteko beharra daukala aprobetxatuz, bi prozesuak
aldi berean egitea erabaki da, horrela, prozesu guztiz integratua
eginez. Planteamendu honek, eraginkortasuna sustatzeaz gain,
udalerriko
lurralde-antolamendua
iraunkortasun
irizpideetan
oinarrituz egin dadin bermatuko du.
Lehenengo pausua, Ibarrako egungo egoera ezagutzea izan da.
Horretarako, dokumentu honetan jasotzen den udalerriko lurralde,
ingurumen, ekonomia eta gizarte arloei buruzko azterketa
zehatza egin da, eremu bakoitzeko gune sendoak azpimarratu eta
hobetu beharreko gaietan atentzioa jarri. Gai horiek izango dira,
azken finean, Plan berrietan kontuan hartu beharko direnak.
Aipatu beharrekoa da lan hau burutzeko, udal eta eskualde mailako
eragileen parte-hartzea eta ibartarren inplikazioa guztiz
beharrezkoa izan dela. Ikuspegi ezberdinak uztartu nahi izan dira,
horrela, Ibarrako egungo “argazki” aberatsa lortu eta, argazki
horretatik abiatuta, Tokiko Agenda 21eko eta Hirigintza
Antolamendurako Planak, elkarrekin eraikitzen hasi.
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2. LURRALDE ARLOAK
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Lurralde eremua
• Ibarrako udalerria Gipuzkoako mendebaldean dago, Tolosako Eremu Funtzionalean hain zuzen ere. Ibarrako hiriguneak Tolosako
hirigunearekin oso bat eratzen du, eta, horren ondorioz, bi herrien arteko harremana estua eta egunerokoa da, bai arlo ekonomikoan,
baita sozial arloan ere.
• Tradizionalki, ibartar gehienak kanpoko herrietara irten izan dira egunero industrian edo zerbitzu sektorean lan egitera, baita
derrigorrezko hezkuntza amaitu ondoren ikasketekin jarraitzera ere. Bertan gelditzen zirenen aktibitate nagusia, nekazaritza izan ohi
da. Honen ondorioz, Udalerria lo-hiri bat izan da azken urteetan, baina 2012an eraiki berri den Apattaerreka Industrialdeari esker,
bere jarduera ekonomikoa eta dinamika aldatzeko aukera aurkezten da.

☺

• Komunikazio azpiegiturei dagokienez, lurraldearen ekialdean, N-1 errepidea eta RENFEren trenbide sarea ia paraleloan iragaten dira,
probintzia iparretik hegora zeharkatuz eta jarraian Gasteiz eta Madrileraino iritsiz. Abiadura Handiko Trenaren eraikitze lanak
amaitzen direnean bere traza Ibarratik gertu igaroko da, egungo trenbide sarearen ibilbidea jarraituz, gutxi gora-behera. Foru bidegorri
sareak Ibarran bertan azpiegiturarik aurreikusten ez badu ere, probintzia mailako ibilbide nagusietako bat, I.3 Donostia-Beasain,
Tolosatik iragaten da, Alegi, Legorreta, Itsasondo, Villabona, Andoain eta beste zenbait herrirekin bizikleta bidezko mugikortasuna
ahalbidetuz.

Udal lurzoruaren egitura organikoa eta erabilerak
• Ibarra, Uzturre mendikatearen magalean dago, Zelai ibaiak irekitako bailaran/ibarrean. Udalerri txikia da, 513Ha-ko azalera du
(5,13km2) 1998ko AASS arabera, hauetariko gehienak landa lur maldatsuak direlarik. Zelai ibaiak lurraldearen hegoaldea
mendebaldetik ekialdera zeharkatzen du eta Tolosan, Oria ibaian ibairatzen da. Bere azken tartean, Idoiaga kalean, eskuineko ertza
bideratua dago; Udalerriaren sarreran ere, Okobio auzoan, ibaiaren ezker ertza bideratu izan da. Bestalde, Apatta Erreka erreka
lurraldearen hegoaldetik iparraldera doa, azken tartean ibilgua estalia dago eta Zelai ibaian ibairatzen da.
• Indarrean dauden Ibarrako Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioen Testu bateratuak, 1998an jaso zuen behin betiko onarpena.
2004an berriz, Ibarrako Hiri Antolamenduko Arauen Aldaketa, hiritartu ezin daitekeen lurzoruari dagokiona, onartu zen behin betiko.
Ordutik, beren berrikuspenerako saiakera desberdinak egin diren arren, ez da berritzerik lortu, eta egun, HAPO berria idazteko
saiakera berriro jarri da martxan. Hori dela eta, aldaketa zehatz ugari izan dituzte Udalerrian, sortzen joan diren egoera eta erabaki
berriei erantzuna eman ahal izateko.
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Udal lurzoruaren egitura organikoa eta erabilerak
• AASSek jasotzen duten lurzoruaren sailkapenaren arabera, lurzoru urbanizaezinak 449,11Ha hartzen ditu, %87,5 (Udalmap 2013).
Landa lurrak 5 zonaldetan banatzen dira: nekazaritzarako mintegiak, Izaskun, iparraldeko landa-lurra, hegoaldeko landa-lurra eta
saihesbiderako erreserba. Halaber, Zelai ibaiaren ertzetan 25 metroko zabalera duen babes zerrenda ezartzen dute. Aipatu
beharra dago lurzoru urbanizaezinean, landa guneetan, 103 etxebizitza edo baserri daude.
• Hiri lurzoruari dagokionez, egoitza erabilera duen lurzoru guztia, 14,92Ha, finkatua dago. Jarduera ekonomikoetarako hiri lurzoru
finkatuak 28,36Ha hartzen ditu, egoitzarako dagoen zuzkiduraren bikoitza, bere gune garrantzitsuena Apattaerrekako Industrialdea
izanik. Ez zegoen 1998ko AASSetan aurreikusia baina eskualde mailako garapen hau ahalbidetzeko beharrezko aldaketak egin
ziren. Honi, alde batetik, Leaburu bidean kokaturiko I1. Calera eta I2 Leaburu Industrialdeak, eta beste aldetik, Okobio industrialdea
eta PI-2 Belauntza gehitu behar zaizkio.
• Lurzoru urbanizagarriak 2,5Ha bakarrik osatzen ditu eta guztiak jarduera ekonomikoetarako dira (Leabururako errepidean, PI-1
industria eremua). Beraz, ez dago egoitzarako lurzoru urbanizagarririk AASSek PR1 Azkue eremuan, jasotzen zuten erreserba
dagoeneko hiri lurzoru bilakatu baita zuzkidura agortuz.
• Sistema orokorrek okupaturiko azalera 9,40Hakoa da, garraio komunikabideak (4,06Ha), ibai ibilgu eta beraien babesak (0,92Ha),
gunea libreak (2,11Ha) eta ekipamenduak (2,31Ha) barne hartuz.
• Errepide sareari dagokionez, Tolosa eta Leitza lotzen dituen eskualde mailako GI-2130 errepideak Ibarraren hirigunea erdi-erditik
zeharkatzen du eta, Zelai ibaiarekin batera, oinezkoen barne mugikortasunarentzat oztopo garrantzitsuena da. Egunero eramaten
duen trafikoa herri barrutik igaro ez dadin, errepide honi saihesbide bat egitea jaso da plangintza desberdinetan, baina lehen fasea,
GI-2130-A, amaitu bada ere, bigarren fasea eraikitzeke dago, eta momentuz ez dago datarik finkatuta.
• Ur zerbitzuari dagokionean, edateko uraren kalitatea 2010ean Ibiurko urtegia ireki zenetik hobetu egin da. Bestalde, estolderiaren
garbitze eta mantentzea areagotu da ur zikin eta garbien instalazioetan, Gipuzkoako Urak-en laguntzarekin.
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Udal lurzoruaren egitura organikoa eta erabilerak
• Ibarrako hirigunearen bereizgarritasun aipagarriena bizitegietarako eraiki diren auzoen artean tartekaturiko nekazal balio altuko
baratze eta mintegien existentzia da (lurzoru urbanizaezina). Herriaren erdigunean, ibaiaren ertzetan, 7,82Ha hartzen dituzte. Gaur
egun nekazaritza intentsiborako bakarrik erabili daitezke, eta horrek, hirigintzaren garapen egokia, mugikortasuna, zerbitzuen
kudeaketa, ekipamenduetara irisgarritasuna eta biztanleen arteko harremanak zailagoak izaten daitezen eragiten du.

• Hiriguneaz gain, eraikin eta ekipamenduak maila desberdinetan garatu dituzten auzoak (Egialde, Ibarbasoa, Okobio) aurki ditzakegu,
bai eta baserri eta basetxe sakabanatuz osaturiko landa auzo ugari ere (Molpoido, Mojatontor, Izaskunburu, Orietapea, Arriaundieta,
Abarolekua eta Sorginzulo). Azken hauen artean, bere ermitaren inguruan herri nukleoa garatu duen bakarra Izaskun izan da.
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Hiri egitura eta ehundura
• Hirigunean altuera desberdinetako familia anitzeko blokeak dira nagusi. Egoitzarako etxebizitza dentsitatea oso altua izan da
historikoki. 2012ko datuen arabera (Udalmap) 115,94 etxebizitza/Ha-ko da, eskualdekoaren (54.58 etxebizitza/Ha) eta
Gipuzkoakoaren (60.61 etxebizitza/Ha) bikoitza. AASSetan jasotako eraikigarritasuna agortua dagoenez, azken urtetako hiri
garapena txikia izan da. Etxebizitza garapenak lurzoru finkatuan eman dira, Euskal Herria 18an, aurretik aparkaleku gisa erabiltzen
zen orube batean. Egun, bizitegi zuzkidura handitzeko baliabide bakarra Elduaranen dago (4. Iharduketa Unitatea, AASS) 22
etxebizitza berri gehiago eraikitzeko aukera ematen baitu.
• Ibartarrak, nagusiki, hiri lurzoruan bizi dira, azalera txikian, eta honek biztanle dentsitatea 832 biztanle/km2ra igotzen du, zenbaki
altua emanaz (Tolosa eta Villabonarena baino altuagoa), eskualdean 144,75 bizt/km2 eta Gipuzkoan 373,21 bizt/km2 diren
bitartean.
• Etxebizitza hutsak %11,16 dira Ibarran 2011ko Udalmapen datuen arabera; azken urteetan ez du aldaketa handirik izan. Gipuzkoa
mailako datuarekin alderatuz gero, %12,77, nahiko parekoa da, baina eskualdeko datua aurreko biak baino altuagoa da, %16,75.
• Etxebidek ez du 2007 geroztik etxebizitza babesturik adjudikatu herrian, jaso diren eskabide kopurua, 42 eskari mila biztanleko,
Gipuzkoako batez besteko daturen berdina den arren eta eskualdekoa baino altuagoa. Egungo egoera sozioekonomikoak
higiezinen merkatua kaltetu du eta etxebizitza librean nahiz etxebizitza babestuan eragin du. Horregatik, etxebizitzetara jo ezin
duten kolektiboen beharrei erantzuteko, Udalak iniziatiba hartu du. Euskal Herria 18-2an (UA-11) zegoen orubean, ezarritako
baldintzak betetzen dituzten herriko gazteek (18-35 urte bitartean) zozketa bitartez alokatu ahal izango dituzten 32 etxebizitza eta
33 garaje eraiki dira, beren diru sarreren araberako alokairua ordainduko dutelarik.
• Ibarrako Merkataritza Biziberritzeko Plan Bereziak, 2012, herrian 114 lokal komertzial zenbatu ditu eta hauen %29 hutsik dago
(Euskal Herria eta San Inazio kaleetan bereziki). Aktiboan dauden 81 lokaletatik 35, txikizkako merkataritzan dihardute, 28 zerbitzu
orokorretan eta azken 18 ostalaritzan. Kokapenari dagokionez, biztanle eta merkataritza zerbitzu kontzentrazio altuena Euskal
Herria kalearen inguruan ematen da, baina merkatarien ustetan, erdigune nabarmen baten gabezia ez da merkatal eta aisialdi
ohiturentzat lagungarria, eta erabiltzaileak bertako trafikoaren abiadura eta aparkaleku gabeziaz kexatzen dira.
• Merkataritza, aisialdi, kirol eta kulturaren inguruko jarduera desberdinak era egoki batean ospatzeko estalitako gune bat ere, faltan
sumatzen da. Herriko Plaza eta Emeterio Arrese inguruak toki egokitzat jotzen dira ekipamendu hau kokatzeko.
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Hiri egitura eta ehundura
• Udalerrian ematen den industri produkzioa oso txikia da, ehun bat pertsona enplegatzen ditu guztira eta hogei langilera iristen den
enpresa bakarra dago. Apattaerrekako Industrialdeak sektore hau indartzeko aukera ematen du, bertan tamaina handiagoko
enpresak finkatzea ahalbidetuz eta ingurura enpresa osagarriak erakarriz. Gainontzeko sektoreek, nekazaritza, eraikuntza, garraioa,
aktibitate zerbait altuagoa duten arren, merkataritza-establezimendu txikiak izaten jarraitzen dute.
• San Bartolome inguruan, Zubitxo ondoan, herriko plazak, Udaletxeak eta Elizak gune historikoa osatzen dute. Kontsultategia Euskal
Herria kalean dago, Kultur Etxea eta Liburutegia bezala. Erretiratu Etxea San Inazion dago, baina laguntza sareari dagokionez,
Ibarrak ez du eguneko zentro edo egoitzarik. Euskal Herria kalean eraikitzekotan zena Garagune (ezgaitasun intelektuala duten
pertsonentzat eguneko zentroa) batengatik ordezkatu da, Tolosan eraiki den eguneko zentro berriak ibartarren beharrak asetzen
dituelako.
• Azkue auzoan Udalak larrialdietarako 3 bizitza sozial ditu, pertsona nagusientzat, udan beste herrialde batzuetatik etorri eta herriak
hartzen dituen haurrentzat, etab.
• Ibarran haurtzaindegitik hasi eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH 12/16 urte) arteko hezkuntza Uzturpe Ikastolan (pribatua)
ematen da, Egialden, gain batean. Bi urteko haurrentzako gela, berriz, San Inazion dago, kirol pista eta frontoiarekin batera.
Kiroldegia ikastolarako igoera bidean dago, baita haurrentzako parkeak ere.

Hiriko eta hiri inguruetako berdeguneak
• Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera, 2,11Ha-koa da (Udalmap, 2009), beraz, Lurzoruaren Legeak
adierazitako parke, lorategi eta berdeguneen biztanleko azaleraren gutxieneko estandarra, 5m2, ez da betetzen.
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Hiri paisaia eta gune andeatuak
• Begi inpaktua sortzen duten elementuei dagokienez, alde negatiboan, Tolosa eta Ibarraren arteko mugan igarotzen den N-1
errepidearen biaduktua aipatu beharra dago. Bere tamaina eta altuerak barrera fisikoa sortzen dute bi udalerrien artean.
• Alde positiboan berriz, Ibarra beste udalerrien desberdin eta bereizi egiten duten baratze eta piper mintegiak aurkitzen dira.
Hirigunean bertan lurzoru finkatuz inguratuak daude eta, ibaia eta honen elementuekin batera, udalerriaren hiri paisaia osatzen dute.
2012an hasierako onarpena jaso zuten EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen aldaketan, lurralde ereduaren atalean, paisaia
hiri hazkunde eta azpiegitura berrien ezarpenaren irizpide baldintzatzaile izatea iradokitzen da, baita paisaian izango duten eragina
aztertu eta ingurumen inpaktuaren ebaluazioan txertatzea.
• Udalerrian ez dago bereziki babesturiko lurrik. Zelai ibaiaren ertzeetan hiri lurzoru bezala finkaturiko zenbait zonalde, eremu
urperagarriak dira eta uholde arrisku maila desberdinetan sailkatuak daude. 100 urteko ur goraldiek Herriko Plaza eta inguruko
etxebizitzak, Udaletxea, San Bartolome Eliza, Okobioko Industrialdea eta San Inazio auzoko hainbat eraikin urpean utziko lituzkete,
lurzoru urbanizaezinean dauden zenbait baratze eta mintegiz gain (EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPS).

☺

• Ibarran ez dago auzo marjinal edo bazterturik baina zenbait eremu eraberritze-lanen beharrean daude. Alde batetik, Euskal Herria
kaleak osoko tratamendu berezia eskatzen du, eta bestetik, Elduaran, Argindegi 2, Euskalerria 57-59, Gurutzeaga eta Elizaurre
kaleetan zenbait eraikinek eraberritze-lanen beharra dute.

Ondare arkitektoniko eta kulturala
• Eusko Jaurlaritzako Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearen 1997ko irailaren 17ko Ebazpen bitartez, lurzoru
urbanizaezinean dauden Zubiaurre baserria, Azkue baserria, burdinola eta karobiak, San Bartolome Etxezarreta eliza, Arane eta
Etxezarreta baserriak, eta Izaskungo Amaren ermita, Ustezko Arkeologigune izendatu ditu, eta ondorioz, 7/1990 Legeak, Euskadiko
Kultur Ondareari buruzkoak, ezarritako babes erregimena aplikatu behar zaie. Ondorioz, Ibarrako AASSetan «Monumentuak
zaintzeko edo hobetzeko Katalogoan» sartu behar dira. 2002an, Azkue baserria Kultura Ondasun gisa eta Monumentu izendapenaz,
Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean sartu zen, eta babes berezia jaso.
• EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak jasotzen duenez, Ibarrako Zubitxo zubia kultur interesa
duten zubien artean aurkitzen da.
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Lurralde eta sektore antolamendua
•

Ondoren, Ibarran eragina duten, eta dagoeneko behin betiko onarpena jaso duten lurralde eta sektore mailako lege eta araudiak
aurkeztuko dira:

1.

EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak (2001) zehazten duen trenbide sarearen arabera,
Ibarrak ez du bere eremuan azpiegiturarik izango, eta bertako biztanleei eskuragarrien gelditzen zaizkien zerbitzuak Tolosan
geltokia duten Aldiriko trenak dira. Gasteiz – Irun - Dax arteko Abiadura Handiko Trena (garraiobide sare transeuropearra, 3.
proiektua) ere Tolosako lurretatik igaroko den arren, ez du bertan geldialdirik egingo.

2.

EAEko Ekonomi-Jarduetarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurralde Plan Sektoriala (2005).
Jarduera ekonomikoei buruzko aurreikuspenaren arabera, Planaren horizontean (2018), Apattaerrekako poligonoaz (51Ha) gain
kokapen berriak jasotzen dira Tolosa-Ibarra konglomeratuaren hegoaldean, 15Ha eta 25 Ha bitartean.

3.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planak (2013) ez du Ibarran azpiegiturarik aurreikusten, baina probintzia
mailako sarea osatzen duten ibilbideetako bat, Donostia-Beasain ibilbidea, Tolosatik igarotzen da, eta ondorioz, eskualde mailako
beste udalerriekin bizikleta bidezko konexio ahalbidetzen du. Gaur egun eraikiak daude Alegi, Legorreta eta Itsasondo arteko
ibilbideak, eta plangintzaren arabera Villabona-Zizurkil eta Andoain bitarteko tarteak datozen urteetan eraikiko dira.

4.

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak (2013) daramatza Zelai ibaiaren urak eta ertzak
babesteko irizpideak, Udal-plangintzari ibilguaren alde bakoitzean finkatzen den 100 metroko zabalerako zerrendan bete araziz.

•

Hirigunea zeharkatzean eratzen diren ertzetan lehentasunezko fluxu gunea, eta 100 - 500 urte arteko errepika denborarekin uholdeguneak azaltzen dira, hiri finkatuko lurzorua estaliz gune askotan. Hori dela eta, LPSak kasuan kasuko Uren Agintaritzari ibai
ibilguek sor lezaketen uholde arriskuaren inguruko azterketa egitea eskatzen dio, «EAEn azterlan hidraulikoak diseinatzeko irizpide
teknikoak» jarraituz. Gainera, lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak definitzen ditu, 100 eta 500 urte bitarteko errepikadenborako uholdeek har ditzaketen eremuetan. Landa-eremuetan, eta gaur egun urbanizatuta ez dauden zonetan, berezko
uholdegarritasunarekin bateragarriak diren erabilerak baino ez jorratzea komeni da, beraz, ez da onartuko eraikuntza eta
azpiegiturarik. Aldiz, dagoeneko urbanizatutako eremuetan eraikinak eta hirigintzako erabilerak mantentzeko neurri zuzentzaileak
hartuko dira.
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Lurralde eta sektore antolamendua

Kantauri Ekialdeko Mugape
Hidrografikoaren Plan
Hidrologikoa (2009-2015)
lehentasunezko fluxu gunea
100 urteko uholde errepika
denbora
500 urteko uhode errepika
denbora

•

Azkenik, Hirigintza osagaien arabera, ibaien ertzak ondorengo esparruen arabera sailkatzen dira, eta bakoitzari berariazko araudia
aplikatzen zaio: landa eremuak, hiriarteko komunikabideen ertzak, eremu garatuak eta hirigintza garapen berriak har ditzaketen ertzak.
Ibarran, hirigune gehienean ibaiaren ertzak eremu garatuak kontsideratzen dira, Okobio eta Zaldune artekoa izan ezik. Tarte honetan
ezkerreko ertzak hirigintza garapen berriak hartzeko eremu sailkapena jasotzen du, eta eskuinekoa berriz, landa eremuko ertza
kontsideratzen da.
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Lurralde eta sektore antolamendua
•

Bestalde, oraindik idazten eta tramitatzen ari direnen artean, ondorengoak aurki ditzakegu: EAEko Kultura Ondareko Lurralde Plan
Partziala, EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala, EAEko Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua
Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala, eta EAEko Garraio Sare Intermodal eta Logistikorako Lurralde Plan Sektoriala

1.

1997an onartu ziren EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak eta, 2012an, horien berrazterketaren ondoren hasierako onarpena
jaso duten LAG aldaketek jasotzen dutenaren arabera:

2.

•

Egun dagoen lurralde-eredua abiapuntu hartuta, zenbait elementu berriri ematen zaie garrantzia: mugikortasun jasangarria,
eraikinek okupatuta dituzten eta erabilera berriak edo intentsiboagoak onartzen dituzten espazioen berrerabilpena, eta
ezagutzan intentsiboagoak diren ekonomia-jarduera guneen garapena. Hiri Hazkundearen Perimetro barruan, garapen berriak
lehengo hiri-bilbean integratzera, hutsuneak betetzera, lurzoruaren erabilera trinkotzera, eta azkenik, guneak erabilera
berrietarako berrerabiltzera zuzenduko dira.

•

Bizitegi lurzoruen kuantifikazioan aplikazio zuzeneko zehaztapen lotesleak definitzen dira 2010-2017 plangintza-epealdirako.
Momentuan erabilgarriak diren azken datu estatistikoen arabera egin beharko da kuantifikazio hori, eta Plana idatzi zeneko
datuetan oinarrituz, Ibarrako etxebizitza berri kopurua 228 eta 325 artean zehazten da.

2013an hasierako onarpena jaso zuen Tolosaldeko Jardute Eremuko Lurraldearen Zatiko Planak Tolosa eta Ibarra hiri-continuum
bakar bat bezala jasotzen ditu eta, bi udalerrien garapena elkarrekin aztertzen du eta udal-plangintzak koordinatzeko beharra adierazi.
•

Helburu nagusia Tolosa-Ibarrako gunea suspertzea da, eta horretarako, bi guneen arteko integrazioa hobetzea, hiri esparruen
birsortzea eta hirugarren sektorearekin eta zerbitzuekin lotutako jarduera ekonomikoetarako lurzoru eskaintza indartzea
(industri parkeak, ikerkuntza zentroak, hirugarren sektoreko ekipamenduak, etab.) proposatzen da.

•

Zentzu honetan, Tolosa-Ibarra hegoaldeko esparrua, kokapena, neurria eta bide azpiegiturekin duten gertutasuna direla eta,
potentzialtasun handiko lurzoru bezala kontsideratzen da. Aipaturiko helburuak lortzeko, bizitegi-misto erabilera xedatzen du
Zatiko Planak eremu honentzat, egoitza erabilera jarduera ekonomikoen mende jarrita, beti ere. Bai eremu hau, baita
Apattaerrekako Industrialdea ere, esparru estrategiko eta lehentasuneko garapenekoak kontsideratzen dira.
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Lurralde eta sektore antolamendua

•

Hazkunde demografiko txikia dela eta, datozen urteetako etxebizitza beharrak familien tamaina txikiagotzearen ondorio izango dira.
Tolosa saturazio espazialera iritsi denez, dagokion bizitegi hazkundea Ibarrara mugitu da 2010-2018 epealdian, eta Tolosa-Ibarra
eremuan 718 etxebizitzen beharra aurreikusten da. Horretarako, Ibarra hazkunde selektiboko udalerri bezala sailkatu da, Udal
Plangintzari bilakaera demografikoaren joeraren arabera espero zitekeena baino etxebizitza kopuru handiagoa egokituz, eta azkenik,
sustapen publikoko etxebizitzen garapenerako interes bereziko gune izendatuz.
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Hiri antolamendua
• Azken hamar urteetan indarrean dauden AASS berritzeko saiakerak egin diren arren, ez da Testu berri bat idazterik lortu. Lehen
saiakera 2004-2006an egin zen, baina adostasun politiko faltagatik ezerezean gelditu zen. 2008an, AASSk berritzeko Hirigintza
Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) idazteko prozesua aurrera eramateko beste saiakera bat egin zen, aurretik mintegirako
gorde ziren lur urbanizaezin batzuk lur urbanizagarri bihurtzeko asmoz baina, Udalaren behin behineko onarpenaren ondoren,
2012an, Aldundiaren ingurumen inpaktu txostenak atzera bota zituen, planteatzen zen bizitegirako hazkunde proposamenak ez
zituelako LAG berrien jasangarritasuneko irizpideak betetzen, bizitegi-lurzoruen kuantifikazioari zegokionean. Egun, HAPOa
berritzeko beste prozesu bat jarri da abian.
• Jarduera ekonomikoei dagokienez, Apattaerrekako poligonoa eraiki zenetik industria erabilerarako lurzoru beharrak asetua dago,
beraz, AASSk Leaburura bidean jarduera ekonomikorako gordetzen duen PI-1 lur urbanizagarriari, HAPOan erabilera berriak
ematea aztertu beharko da. Modu berean, Tolosaldeko LZPk Ibarrako hirigunearen hegoaldean proposatzen duen lurralde
antolamendua, Ibarrako herriaren interesekin bat datorren aztertu beharko da, AASSk berritzeko azken saiakeretan lurzoru
urbanizaezin bezala mantentzea aurreikusten baitzen.

Antolamenduan eta eraikuntzan iraunkortasun irizpideak sartzea
• Indarrean daude AASSetan, eta izan dituen aldaketetan, ez da iraunkortasun neurririk jasotzen. Garatuko den HAPO berrian
iraunkortasun irizpideak txertatzea aurreikusten da.
• 2008an kale argiteria publikoaren auditoria egin zen eta 2011n Uzturpe ikastolarena. 2009 urteaz geroztik aurkituriko arazoak
zuzentzeko neurriak hartu dira. Herriko hainbat kaletan argiak aldatu dira, horien artean, Zaldune auzoan, San Bartolome plazan
eta Aranen. Uzturpe ikastolan ere argiak aldatu dira energia kontsumo txikiagoa duten beste batzuengatik ordezkatuz. Udaletxeko
eta Polikiroldegiko berogailu sistema hobetu da, orain erregai bezala gas naturala erabiltzen dutelarik.
• Eraikuntza iraunkorrean lehen pausuak Euskal Herria kaleko UA-11 gunean eman dira, energiaren kudeaketarako eraikinean
kogenerazioa instalatu da.
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LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
Ibarrako Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioak (1998)

Lurralde mailan
Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2007-2017 (2006)
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko Foru Araua (2007)
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (2013)
Tolosaldeko Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana (lehen onarpena, 2013)

EAE mailan
4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa
EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (1997)
Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen Aldaketaren (lehen onarpena, 2012)
EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (2013)
Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamendua Sortzeko Lurraldearen Arloko Plana (2004)
Euskal Herriko Errepideen 2. Plan Orokorraren berrikuspena 2005-2016
EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (2001)
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
1.1.1. Etxebizitza berrien beharra aztertu herritarren parte hartzearekin Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berria idaztean emaitzak kontuan har
daitezen.
1.1.2 Etxebizitza zaharretako azpiegiturak (igogailurik badagoen, saneamendu egoera...) aztertu eta arazoei aurre egiteko soluzioak bilatzen saiatu
(diru laguntzak...).
1.3.2 Ikastetxea zaharberritzea bultzatu (ikastola, EJ eta udaletxea koordinatuz) eta epe laburrean, faseka , berrikuntza txikiak burutu
1.5.2 Aisialdiarekin loturiko ekipamenduak hobetu
1.5.5 Kultur ekipamenduak bilatu eta egokitu
1.5.7 Udaltalde edo eskualde mailan kirol ekipamenduen eta hauen erabileraren inguruko hausnarketa bat egin, herritarren eskaria aseko duen
proposamen bat sortzeko
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
HERRITARREK EGINDAKO EKARPENAK
• Zergatik hazi behar du udalerriak? Kezka hau azaltzen dute bertaratutakoek, ez dute ulertzen zergatik beti etxebizitza gehiago eraiki behar diren.
• Ibarrako auzoak elkartzeko ekintzak egin behar direla esaten da. Bereziki, Izaskungo beharrak aztertu eta inbertsio gehiago egin beharko
liratekeela aipatzen da.
• Herri izaera eta nekazal izaera mantentzea beharrezkoa dela aipatzen da. Nekazal izaera hori mantentzeko herri baratzeak bertan geratu beharko
luketela esaten da. Landa eremuaren babesa bermatu beharko litzakeela esaten da.
• Tolosarekiko menpekotasunak Ibarraren garapena oztopatzen duela esaten dute herritarrek. Tolosa eta Ibarra bateratzeak kontraesan handiak
sortzen dituela azpimarratzen da.
• Berdeguneak falta direla aipatzen da.
• Lokal asko hutsik daudela azpimarratzen da eta komertzioari lagundu beharko litzaiokeela.
• Etxebizitza politika sozialaren beharra ikusten da.
• Errekari orain arte bizkarra eman zaiola esaten da, ez dela aprobetxatzen, ez eta baloratzen ere. Erreka bainatzeko lekua egitea ongi ikusten dute
herritarrek, horrela, protagonismoa eta balorea emanez.
• Plazako zubia konpontzeko beharra ikusi dute herritar batzuk oso baxua delako, baina beste batzuk ez daude ados, ondare kulturala baita..
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2.1 LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
UDALAREN ESKUMENEKOAK
Hirigunean dauden mintegien etorkizuna erabakitzea nekazal jardueretarako lur beharrak eta piparrak herriaren “ondare” eta izaeran duen
garrantzia baloratu ondoren
Datozen urteetan herriko demografi eboluzioa eta gizarte antolamenduan oinarrituz, etxebizitza eta hiri lurzoru beharrak finkatzea
Berdegune, parke eta gune publiko sarea zabaldu eta hobetzea
Ibaiari nortasuna eman eta inguru naturalagoa sortzea
Aurreko puntuak kontutan hartuta egun indarrean dauden Arau Subsidiarioak berrikusiko dituen HAPOa onartzea
Hirigintzari dagokionez, irisgarritasun eta gabezi urbanistikoak zuzentzeko auzunetan eraberritze lanak egiten jarraitzea
Eraikuntzan iraunkortasun irizpideak sartuko dituen ordenantza egitea

UDALAZ GAINDIKO ESKUMENEKOAK
Tolosaldeko Jarduera Eremuaren eta Tolosa udalerriaren garapenak Ibarrako udalerriaren berezko garapena ez oztopatzea
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2.2 MUGIKORTASUNA
Eguneroko mugikortasun beharraren ezaugarriak
• Ibarrako biztanleen %85 herritik kanpora joaten da lanera, eskualde eta probintzia mailako datuak gaindituz (%67 eta %51, hurrenez
hurren). Ikasleen artean ere, 16 urtetik gorakoen %100k kanpoan ikasten du, eskualdean %79 eta probintzian %53 diren bitartean
(Eustat, 2011).
• Ibartarrek autoz egiten dituzten mugimenduen %68 lanera joateko izaten da, ohi baino balio altuagoa, baina erosketak edo gestioak
egitera kotxez joaten direnen kopurua ohi baino txikiagoa da, %19 (Ibarrako Mugikortasun Jasangarrirako Plana, 2009).
Azpimarragarria da hauen erdiak Tolosara jotzen duela, erreferentzi bezala, bi herrien erdialdeen arteko distantzia kilometro
ingurukoa baita. Beraz, desplazamendu horietako asko oinez, bizikletaz edo garraio publikoan egiteko aproposak izango lirateke,
baina garraio-modu hauen erabilera txikia da herritarren artean.
• Pasadizoko mugimenduari dagokienez, GI-2130 eta GI-3212 errepideetatik 6.900 ibilgailuk gurutzatzen dituzte hirigunea egunero,
%10 ibilgailu astunak dira eta kutsadura, zarata eta arriskua sortzen dituzte. Joan-etorri hauek egiten dituzten %39 osatzen dute
(Ibarrako Mugikortasun Jasangarrirako Plana, 2009).
• Herrian ematen diren barne mugimenduetan oinezkoak gailentzen dira. Garraio modu hau emakumeek erabiltzen dute bereziki
beren aisialdian eta 1.000-2.000m tarteko luzera duten desplazamenduak dira ohikoenak. Tamalez, barne mugimenduen %18
kotxez egiten da, gehienetan egin beharreko distantzia kilometroa baino laburragoa izan arren, eta beraz, oinez edo bizikletaz
egiteko modukoa.

Mugikortasunaren kudeaketa eta antolaketa
• Ibarrako Mugikortasun Jasangarrirako Plana martxan dago 2009a geroztik. Ekintza Planean jasotzen denez, landu beharreko 3 gai
nagusi daude Udalerrian: lehenengoz, egungo bide sareak azaltzen dituen arazoen konponketa; bigarrenez, oinezkoen eta bizikleta
eta garraio publikoaren erabiltzaileen mugikortasuna sustatzeko neurrien kudeaketa; eta azkenik, aparkalekuek sortzen dituzten
arazoen ebazpena.
• Kotxez egiten diren joan-etorri gehienak lanarekin lotuta daudenez, Apattaerreka, Leaburu, Usabal eta inguruko gainontzeko
industrialdeetako mugikortasun planak garatzea garrantzi handia dauka. Garraio publikoa eta enpresetako mugikortasunaren
kudeaketa bateratzen dituen proposamenetako bat, Apattaerrekako Industrialdea eta Tolosako RENFEren geltokia konektatuko
dituen autobus zirkular baten antolaketa da.
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2.2 MUGIKORTASUNA
Mugikortasunaren kudeaketa eta antolaketa
• 2012an, Tolosaldea Garatzenek, Tolosaldeko Bizikletaren Plana idatzi zuen. Aldundiaren bide sarea osatzeko proposamenak
jasotzen ditu, baita udalerrietan bizikletaren erabilera sustatzeko neurri ugari ere.
• Tolosaldean berriro, 2010 urtean Eskualdeko Mugikortasun Mahaia eratu zen garraio publikoaren beharrei erantzun eta ekintzak
koordinatu ahal izateko. Mahaian eskualdeko udal ordezkari politikoek eta Tolosaldea Garatzeneko arduradunek parte hartzen
dute, baita bestelako zenbait eragilek ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko garraio arloko ordezkariek, adibidez.
• Udalak mugikortasun iraunkorrarekiko ohitura onak herritarren artean zabaltzeko asmoz, sentsibilizazio ekintza desberdinak
antolatu ditu azken urteetan; eskualdeko Mugikortasun Iraunkorraren Astearekin bat egitea, etab. Dena den, autoa gehien
erabiltzen den garraiobide izaten jarraitzen duenez, arlo honetan esku-hartzen jarraitu behar da.

Garraio publikoa
• Ibarrako biztanleek garraio publikoan mugitzeko bi aukera dituzte. Alde batetik, Udalerrian bertan ez badaude ere, Tolosako
Renferen bi tren geltokiak gertu gelditzen zaizkie eta intermodalitaterako aukera ematen dute bertara oinez, bizikletaz edo
autobusez gerturatzen direnentzat. Bertatik igarotzen den aldiriko trenen zerbitzuak Tolosa eta Donostia ordu-erdiro lotzen ditu,
goizeko 5:56 eta gaueko 22:41 bitartean; bidaiak ere ordu erdiko iraupena du. Bestalde, autobusez bidezko garraio publikoari
dagokionez, azken urteetan legedian aldaketak eman dira, herritarrei zerbitzurik onena ematen saiatzeko. Horretarako, lurralde
batean ematen diren zerbitzu publiko guztiez integrazioa ezarri da, bereziki zerbitzu erregular orokorrak eta erabilera bereziko
zerbitzuak.
• Ibarrara gerturatuz, Udalerriak ez du hiri-autobus zerbitzurik baina bertatik eskualde mailako hainbat linea igarotzen dira.
Lurraldebusen datuen arabera, 2011 urtean, 16.835 emakume eta 9.233 gizonek erabili zuten garraio publikoa Ibarran. 2014 urte
hasieran Gipuzkoako Aldundiak esleitu berri du “Tolosaldeko eskualdean errepide bidezko hiri arteko bidaiarien garraiorako
zonalde emakida” orain arteko zerbitzu eta lineak berrantolatuz. Prozesu hau Tolosaldeko herritar, elkarte eta Udalen
partaidetzarekin landu da eta ondorioz Ibarratik pasatuko diren lineak hurrengo hauek izango dira:
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2.2 MUGIKORTASUNA
Garraio publikoa
• TL2_TOLOSA-IBARRA-BERROBI-ELDUAIN-BERASTEGI (gorria): Euskal Herria kalean 3 geltoki izango ditu, bere ibilbidea egiteko
20 min beharko ditu eta lanegunetan 12 zerbitzu izango dira. Larunbatetan gaueko zerbitzuak eskainiko ditu.
• TL4-TOLOSA-IBARRA-BELAUNTZA-LEABURU-GAZTELU (berdea): Euskal Herria kalean 5 geltoki izango ditu, bere ibilbidea egiteko
25 min beharko ditu eta lanegunetan 6 zerbitzu izango dira.
• TL6_TOLOSA-APATTA ERREKA (urdina): Apattaerrekan lan egiten dutenei zerbitzua ematea da helburua. Horretarako, Renfeko tren
zerbitzuekin koordinatuko da Tolosako geltokian. Lanegunetan bakarrik funtzionatuko du 6 zerbitzurekin joanean eta 5 itzuleran.

• TZ2_IBARRA-IZASKUN
Lanzadera (morea): Euskal
Herria kalea eta Izaskun
Jatetxearen arteko linea
zuzen zirkularra.
Lanegunetan 5 zerbitzu
eskainiko ditu ordutegi
jakinetan eta demandapeko
zerbitzu bezala.
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2.2 MUGIKORTASUNA
Garraio publikoa
• Geltokiei dagokienez, zerbitzu berrien kasuan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Udalak adostuko dute beren kopurua eta kokapena
hirigunean. Gaur egun Ibarrak Euskal Herria kalean dituen zortzi geltokiak ez daude egokiro seinaleztatuak, erabiltzaileek pertzepzio
arazoak dituzte eta gainera, ez dago markesina bat jartzeko tokirik. Bestalde, autobusak errepidean gelditzen dira, eta horrek,
irisgarritasun eta bide segurtasun arazoak sortzen ditu. Azkenik, geltokien arteko batez besteko distantzia 225m ingurukoa da.
• Garraio publikoa sustatzeko bidean Gipuzkoako
Garraioaren Lurralde Agintaritzak MUGI Sistemaren
ezarpena kudeatu du. Alde batetik, Gipuzkoako
garraio publiko desberdin guztietan erabiltzeko
aukera ematen duen euskarri komuna edo Txartel
Bakarra eratu da (Renfek kudeaturiko zerbitzuetan
urte amaieran hasiko dira erabilgarri izaten), txartel
pertsonalizatua da, behin baino gehiagotan karga
daiteke eta kontaktu gabeko teknologia bitartez
funtzionatzen du. Bestalde, tarifa-sistema bateratua
jarri da martxan ondorengo ezaugarriekin: eremuak
bereizteko sistema komuna, erabileraren araberako
deskontuak, garraio-aldaketak baldintza onetan, eta
hobari osagarriak jasoko dituzten talde bereziak.
Ibarratik pasako diren autobus zerbitzuak zonalde
bakarrean mugitzen dira.

• Azkenik, etorkizunera begira, Tolosaldeko Jardute
Eremuko Lurraldearen Zatiko Planak abiadura
handiko trena Tolosako hirigune ondotik pasako dela
jasotzen du eta eskualdeko autobus geltoki nagusia
Geltoki kalean irekitzen den plazan kokatuko dela
intermodalitaterako aukerak bultzatuz.
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Oinezkoen eta bizikleten sareen ezaugarriak
• Ibarrako oinezko ibilbide eta guneen kalitateari dagokienez, herriko zonalde desberdinetan azpiegituren garapena eta oinezko
kopurua aldatu egiten dira, azpiegituren gabeziak eta oinezko ugariak bat etortzen diren tokietan arazoak sortuz. Euskal Herria kaleko
zenbait bidegurutze honen erakusgarri dira, adibidez.
• Azpiegiturei dagokienean, espaloien zabalera aldakorra da kaleen arabera, 1.5m baino estuagoak eta 3m baino zabalagoak aurki
daitezkeelarik. Badira baita espaloiak desagertu egiten diren zenbait leku, oinezkoen ibilbideak jarraitutasun gabe utziz eta bidea
gurutzatzera edo errepidera jaistera derrigortuz. Autoek espaloiak aparkatzeko erabiltzen dituzten puntuak ere badira, espaloiak
oinezkoentzat baliogabetuz. Zirkunstantzi hauek oinezkoen irisgarritasuna eta mugikortasuna, murriztua duten pertsonena bereziki,
nabarmenki mugatzen dituzte eta segurtasunez mugitzea ekiditen dute.
• Azkenaldian Otarreaga, Jesus Guridi eta Julian Gayarre kaleetan gabezi urbanistikoak konpontzeko lanak aurrera eraman dira. Azken
bi hauetan ohiko arazoei aldapak gehitzen zaizkie, eta bertako biztanleen mugikortasuna errazteko, azken urteetan igogailu publiko
bat eraiki da. Datozen urteetan eraberritze lanak Euskal Herria, Elduaran, Argindegi, Gurutzeaga eta Elizaurren aurrera eramateko
asmoa du Udalak, aukera dagoen neurrian.
• Udalerriak baditu oinezkoentzat zenbait inguru edo espazio eta hauetariko gehienak Zelai ibaiaren ertzetan kokatuak daude. Ibaiaren
hego ertza jarraituz pasealekua dago, eta berez Tolosari dagokion arren, eraiki berri den ibai-parkean jarraitzen du. Oinezkoentzako
guneei dagokienez bi dira nagusi: bata, San Bartolome inguruan, Herriko Plaza, Udala eta Elizak osatua, eta bestea, Emeteri Arrese
kalean, haurrek jolasteko parkea eta kirol pistarekin. Bestalde, Arantzazuko Ama ingurunean egindako urbanizatze lanek autoen
zirkulazioa saihesten ez badute ere hauen abiadura gutxiagotzen dute, oinezkoentzako inguru eroso eta seguruagoa eratuz. Ibaia
bost zubik gurutzatzen dute eta hauetariko bi oinezkoentzat bakarrik dira.
• Mugikortasun jasangarriago bat lortzeko bidean bizikletak duen garrantziaren ondorioz Administrazio Publiko desberdinek aurrera
pausuak eman dituzte. 2007an, automobila era arrazionalean ez erabiltzeak hiri inguruetako mugikortasunean sortzen dituen arazoen
jakitun, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko Foru Araua onartu zen motorrik gabeko garraiobideen – bizikleta
nagusiki– erabilera sustatzeko. Arau honen beste helburuetariko bat bizikleta bideari, komunikabide berri gisa, berariazko ingurune
juridikoa ematea izan zen, Lurraldean behar bezala eraikitako hiriarteko bizikleta-bide sare bat eratzeaz gain. Azkenik, 2013ko
ekainean, Foru Araua garatzen duen Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planari (GBBLAP) behin betiko onarpena
eman zitzaion.
• Planean jasotzen diren eta Oinarrizko Foru Sarea osatzen duten bederatzi ibilbideen artean Ibarratik gertuen igarotzen dena,
Donostia-Beasain ibilbidea, ez dago guztiz osatua baina dagoeneko 10,7km eraikiak ditu Tolosa eta Ikaztegieta bitartean eta
jarraipena du Tolosako hiribarneko sare lokalean (beste 3 km).
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Oinezkoen eta bizikleten sareen ezaugarriak
• Foru Plana iristen ez den tokietara iristeko asmoz (Ibarran ez da sartzen) 2012an eskualde mailan Tolosaldeko Bizikleta
Mugikortasun Plana garatu zen. GBBLAP-ak planifikatutako saretik abiatuz eta irizpide geografiko berak erabiliz (bizitokiak eta
lantokiak elkarlotzea), beharrezko aldaketa eta gehikuntzak gaineratu zaizkio sare berria definitzeko. Bestalde, GBBLAP-ak ez
bezala, ibilbide tarte bakoitzerako bizikleta bide mota zehatz bat proposatu da.
• Sarea planifikatzeko garaian egunero lanera, ikastera edo beste edozein zereginetara joateko bizikleta erabiltzen duen hiriko eta
hiriarteko bizikletarian pentsatu da. Ohiko desplazamenduak 7 km azpikoak dira Tolosa, Anoeta eta Ibarra artean, bizikletaz egiteko
egokiak. Hiribarneko sareari dagokionez, azpiegitura neurri batean garatua duten udalerri bakarrak Tolosa eta Ibarra dira, denera 6
km eraikiak dituztelarik, 5 km Tolosan eta 1km Ibarran.
• Ibarran eraikitako bidea Tolosako
Zumardi Berriko xendraren jarraipena
da, Zelai ibaiertzetik San Inazio eta
Zaldune
auzoak
igarotzen
ditu
hirigunea zeharkatuz eta Okobio
industrialdean (Belauntza) bukatzen
da. Bide gehiena oinezkoen bidearekin
partekatzen da eta, hauen kopuruak
nabarmen
gora
eginez
gero,
elkarbizitza arazoak suerta daitezke.
Plangintzak, bide nagusi hau osatzeko,
San Inazio auzotik Apattaerrekako
industrialdera adar bat ateratzea
proposatzen du, Apaiz Erreka auzoa
eta Apattaerreka industrialdea lotzen
dituen aldapa handiko errepidean
oinezkoentzat
eta
bizikletentzat
erabilgarri
izango den espaloia
eraikitzea. Apattaerrekara oinez edo
bizikletaz iristeko aukera emateaz
gain, tartean dauden bi industrialde
txikietara sarbide ez motorizatua
izateko aukera emango luke.

26

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

2.2 MUGIKORTASUNA
Oinezkoen eta bizikleten sareen ezaugarriak
• Planak, deskribatutako ibilbidea eskualde mailako sarea egituratzeko egokiena dela jasotzen du, baina ibilbide honekiko paraleloan
Ibarra iparraldetik Euskal Herria etorbidean zeharkatuko duen beste bizikleta bide nagusi baten beharra ere adierazten du.
• Bestalde, ezin dugu ahaztu bizikletaren erabilera sustatzeko lehentasunezkoa dela bizikleta bidezko joan-etorrien abiapuntu eta
helmugan bizikletak aparkatzeko azpiegiturak ezartzea. Hori dela eta, 2013an Tolosaldeko Bizikleta Aparkalekuen Plangintza landu
zen, bizikleta bidaien helmuga izango diren tokietan zentratuz gehienbat. Dena den, jatorrian aparkalekuak kokatzeko hainbat
irizpide ere jasotzen ditu helmugetako aparkalekuen erabilera igotzen den neurrian, jatorrian ere eskariak modu naturalean
azaleratzen direlako.
• Plangintza dokumentuak gaur egun Ibarran dauden lau aparkalekuen inbentarioa barne hartzen du, eta berauetan egin beharreko
zenbait tokialdaketa eta zuzenketa adierazi. Halaber, aparkaleku berriak ezartzeko leku aproposenak aukeratzen dira, baita erabili
beharreko modelo eta seinaleztapena identifikatu ere, eta guzti honek suposatuko lukeen inbertsioaren estimazioa bat ematen du.

Bide sarea
• Ibarrako azaleraren % 0,73 errepideek osatzen dute (Eustat, 2012). Udalerria inguruetako herriekin konektatzen duten errepide
nagusien titulartasuna Gipuzkoako Foru Aldundiarena da:
•

GI-2130: Tolosa Leitzarekin lotzen duen errepideak Ibarra ekialdetik mendebaldera zeharkatzen du eta inguruko
herrientzat (Belauntza, Berrobi, Elduain) lotura nagusiena suposatzen du. Jasaten duen ibilgailu intentsitatea Udalerriko
altuena da, eguneko 9.500 autora iristen delarik zenbait puntutan. Tolosaldeko Zatiko Planak, "hiriarteko artikulazioko
ardatz" hauen eraldaketa jasotzen du eta oinezkoek eta txirrindulariek atseginez eta segurtasunez erabil ditzaten,
"zumardiak” eraikitzea proposatu.

•

GI-3212: Ibarra Apattaerreka eta Leabururekin lotzen du hirigunea iparretik hegoaldera gurutzatuz Idoiaga eta Otarreaga
kaleetan zehar. Ibilgailuen intentsitatea eguneko 4.300ra iristen da, hauetariko %10 industrialdera doazen ibilgailua
astunak direlarik.

• Bi errepide hauetatik Ibarra 6.900 ibilgailuk gurutzatzen dute egunero, ematen diren joan-etorri guztien %39 hain zuzen ere. Honek
bertako biztanleentzat kalte handia suposatzen du (kutsadura atmosferikoa, zarata, trafiko pilaketak, bide segurtasun arazoak,
etb.). Arazo hau konpontzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak saihesbide bat eraikitzea erabaki zuen, eta lehen fasea amaitua dagoen
arren (GI-2140-A) bigarren faseak 8 milioi euroko inbertsioa eskatzen du eta ez dago eraikitzeko data zehatzik (Gipuzkoako
Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2007-2017).
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Bide sarea
• Hiriguneko gainontzeko bideak, funtzio eta morfologiaren arabera bi taldetan sailka ditzakegu: zirkulatzeko bideak eta egoteko
bideak. Zaldune - San Bartolome eta Egialde autoak higitzeko kaleak dira, 1.500 eta 2.700 ibilgailurekin eguneko. Gainontzekoak
egoteko kaleak dira, eguneroko joan-etorrien amaiera edo hasiera puntuak, berauetan oinezkoak eta aparkalekua nagusi direlarik.
• Trafiko intentsitateari dagokionez, puntako orduak bi une esanguratsuetan ematen dira, laneko eta eskolako sarrera eta irteerekin
erlazionatuak: goizetan, zazpiak eta bederatziak artean, eta arratsaldetan bostak eta zazpiak bitartean. Tarte hauetan eguneko
trafikoaren %13-%14a mugitzen da Otarreaga eta Egialde kaleetan, adibidez.

Lurraldeko loturak eta irisgarritasuna
•

Ibarra eta inguruko herrien arteko konexioa, irisgarritasunaren aldetik, ona dela esan dezakegu.
GI-2130: Ibarra, Tolosa, Belauntza, Berrobi, Elduain eta azkenik Leitzarekin lotzen ditu.
GI-3212: Ibarra Apattaerreka Leabururekin lotzen du eta Gaztelurekin ondoren GI-3881aren bitartez.

• N-1 errepidearen gertutasunak lurralde mailako konexio erraza suposatzen du, bai hiriburuarekin, Donostiarekin, baita Gasteizekin
ere. Iruñearekiko konexioa ere ona da, A-15 errepidearen bitartez.
• Ibarrak trenbide sarearekin lotura ona dauka Tolosako bi tren geltokien bitartez. N-1 errepidearen trazarekin ia paraleloan, Renfek
aldiriko tren zerbitzuak eta erdi-distantziako tren zerbitzuak eskaintzen ditu, alde batetik Irunera eta Frantziako mugaraino iristen
dira, eta beste aldetik, Gasteiz eta Madrileraino (Bartzelona, Zaragoza, Burgos, Salamanca, Valladolid eta Espainiako beste
zenbait hirirekin ere lotura dute).

☺

• Lurraldebusek ematen duen garraio publiko zerbitzuaren bitartez, Ibarra zuzenean konektatua egongo da Tolosa, Berrobi, Elduain,
Berastegi, Belauntza, Leaburu, Gaztelu eta Apattaerreka Industrialdearekin Foru Aldundiaren zerbitzu berrantolaketa martxan
jartzen denean.
• Udalerriaren errepide bidezko irisgarritasuna 65,24km/h-koa da (Udalmap, 2007). Adierazle honek Ibarratik EAEko gainontzeko
udalerrietara lerro zuzenean dagoen batez besteko distantziaren eta, Ibarratik irten eta EAEko gainontzeko udalerrietara heltzeko
eman den batez besteko denboraren arteko erlazioa jasotzen du.

28

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

2.2 MUGIKORTASUNA
Aparkalekua
• Aparkalekuen zuzkidura aztertzeko garaian hauen eskaintza eta eskaria hartu behar dira kontutan. Ibarrako Mugikortasun
Jasangarrirako Planak (2009) aparkalekuen diagnosirako erabilitako datuen arabera, bertako biztanleentzat aparkaleku eskaintza
2.150 plazakoa zen, galtzadan eta galtzadatik kanpo zeuden plazak kontuan hartuz. Geroztik, ondorengo plaza berriak gaitu dira:
Zubizarreta landan 70ud, Euskal Herria 18an beste 34ud, eta Ibaigainen bakar batzuk gehiago. Beraz, gaur egungo eskaintza
2.260 plaza ingurukoa dela esan dezakegu.
• Bestalde, turismo ibilgailu parkea ere igo egin da, eskaria edo aparkaleku beharra 2.490 ibilgailutara (1.940 auto eta 550
kamioneta-furgoneta) gehituz. Ikus daitekeenez, aparkaleku defizita nabaria da, 230 plaza ingurukoa, eta arazoa bereziki Euskal
Herria kalea eta honen iparraldean gelditzen diren auzuneetan kontzentratzen da.
• Kanpoko erabiltzaileei dagokienez, Ibarrara erosketak edo gestioren bat egitera datozen pertsonek galtzadan dauden 1.000 plaza
inguru bertako biztanleekin partekatu behar dituzte, baina, biztanleen errotazioak uzten dituen plaza huts kopurua ez da nahikoa
izaten kanpokoen beharrak asetzeko.
• Ibartarren eta bisitarien
aparkaleku arazoei aurre
egiteko lehen neurri bezala,
“Bide publikoetan ibilgailuen
aparkaldia
(TAO)
erregulatzeko ordenantza”
onartu zuen Udalak 2012an.
Oro har, astegunean dago
indarrean eta auto guztiak
aparkaldi txartela jartzera
behartzen
ditu
haizetakoaren barrualdean.
Hiru
aparkaldi
eremu
desberdin definitu dira,
bakoitza bere ezaugarriekin:
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Aparkalekua
•

Eremu urdina: hau da hiriguneko aparkaleku gehienetan ezarri den tipologia (ikus planoa). Bertakoentzat doan da, ordutegi
mugarik gabe. Kanpokoek ordea, ordaindu egin behar dute, gehienez bi orduan aparkatzeko aukera ematen die, eta igaro
ondoren kotxea mugitzera behartzen ditu. Erregulazio honek aurretik Tolosarekiko pairatzen zen ertz-efektua ekiditen du

•

Eremu gorria: Osasun Zentroaren inguruan ezarri da goizeko ordutegian (arratsaldean eremu urdinera pasatzen da). Hau
da tipologia zorrotzena Osasun Zentrora hurbil daitezkeen erabiltzaileen (pertsona nagusiak, gaixoak, ezinduak, etab.)
ezaugarriak kontuan hartuz eta beren beharrei erantzun ahal izateko. Ordubetez bakarrik aparkatzeko aukera ematen du
eta erabiltzaile guztiek, bai bertakoek, bai kanpokoek, ordaindu egin behar dute.

•

Eremu berdea: San Blas auzoko Zubizarreta zelaigunean. Hirigune sarreratik gertu baina zerbait aldendua, bertakoek 24
orduz gehienez doan aparka dezakete baina ez kanpokoek. TAO erregulazioa ezarri aurretik, Ibarrara edo Tolosara lanera
etortzen zirenek, hiriguneko plaza gehienak betetzen zituzten, Udalerriaren mendebaldekoak bereziki. Orain kanpotik
datoztenek hemen aparka dezakete, beste eremuetan baino merkeago eta denbora luzeagoan.

• TAO erregulazioaz gain Udalak hartu duen beste neurrietariko bat Euskal Herria kaleko 18-2 zenbakian eta Azkue auzoko 3, 4 eta 5
zenbakietan dituen berrogei inguru aparkaleku itxi, alokairura ateratzea izan da, hilean 60 euroren truke.
• Udalerriko ekipamendu guneen aparkaleku zuzkidura aztertzerakoan, hiri erdian kokatzen diren ekipamendu gehienak oinezko
guneetan kokatzen direla aipatu behar dugu, beraz, ezin da inguru horietara kotxean gerturatu: haurtzaindegia, haurrentzat jolastoki
eta pistak, Eliza, herriko plaza eta Udaletxea oinezko guneak dira. Hirigunetik zerbait aldenduago Kiroldegia eta Uzturpe Ikastola
daude, baina hauen inguruan jende gutxi bizi denez, aparkaleku eskaintza esklusiboki ekipamenduen erabiltzaileentzat direla esan
genezake. Kiroldegia maldan gora doan errepidearen erdibidean dago eta honen amaierako lautadan Ikastola. Honek, aurrealdea,n
aparkaleku handi bat du. Ikastolaren kokapenak bereziki zaila egiten du haurrak beren kabuz, oinez edo bizikletaz eskolara iristea,
autoa edo autobusa erabiltzera behartuz.
• Azkenik, hiri erdigunetik kanpo jarduera ekonomikoei loturiko gune nagusiak, Apattaerrekako Industrialdeak, eraiki berria denez
legeak eskatzen duen aparkaleku zuzkidura betetzen du, beraz, ez du aparkaleku arazorik aurkezten.
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Motorizazioa eta ibilgailuen atala

• Ibarrako motorizazio tasa azken
urteetan igotzen joan da, 2012an
biztanleko 0,67 ibilgailuko baliora
iritsi arte. Konparaketa bat egin
ahal izateko, 2010eko datuak
erabiliko ditugu; urte hartan
Ibarrako tasa 0,64koa izan zen,
Tolosaldekoa
0,66koa
eta
Gipuzkoakoa berriz, 0,59koa.

• Motorizazio tasa altua izatearen
arrazoietako bat garraio publikoa
eta modu jasangarrien gabezia
da. Garraio publiko zerbitzua
eguneroko
joan-etorrien
beharretara hobeto egokitzen
joan den heinean, eta oinezko
eta bizikletentzat bide sarea
eraiki ahala, motorizazio tasak
behera egingo luke.
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Istripuak
• Ondorengo taulan azken hamar urteetan Ibarrako istripu tasak izan duen eboluzioa ikus daiteke. Datuak nahiko aldakorrak dira eta
ez da joera uniformerik nabaritzen, ez gorako zentzuan ezta beherakoan ere. Gainera, istripu bakar batek tasan influentzia handia
duenez, oso zaila da kontrolatzen. 2012ko Ibarrako tasa 9,35koa izan da, eskualdekoa berriz 4,17koa, eta Gipuzkoakoa, 4,31koa.
Beraz, urte horretan inguruetako tasa bikoizten duela esan dezakegu, eta bide segurtasunean egin beharreko lanaren adierazle
garbia da.

• Ematen diren istripu mota desberdinak aztertuz gero, Ibarrako Mugikortasun Jasangarrirako Planak adierazten duenez gertakarien
%70 kotxeen arteko talkak dira, bidegurutzeak hobetzeko beharraren erakusle. Gehiegizko abiadura ere zergatien artean egongo
litzateke, bereziki kotxeak errepidetik irteten diren kasuetan, %20 hain zuzen ere. Azkenik, istripuen gainontzeko %10, oinezkoen
harrapaketak dira.
• Abiadurari dagokionez, 2009an egin ziren neurketetan ikusi zen Udalerriko puntu arriskutsuena GI-2130 errepidearen ekialdeko
sarreran suertatzen zela, non ibilgailuen %74 50km/o baino azkarrago zioan.

Salgaiak
• 2010ean TAO zerbitzua martxan jarri zenetik zamalanetarako zenbait gune erreserbatu dira herrian, bereziki Euskal Herria kalean,
bertan baitaude denda eta zerbitzu gehienak. “Bide publikoetan ibilgailuen aparkaldia (TAO) erregulatzeko ordenantzak” jasotzen
duenez, zamalan guneetan ordubetez aparkatu ahal izango da gehienez, 8.00-14.00 bitartean eremu bakoitietan, eta egun osoan
zehar bikoitietan. Hala ere, erreserba hauek askotan ez dira errespetatzen eta zamalanak bigarren lerroan egin behar izaten dira.
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Bide hezkuntza
• Ibarrako herritarrek mugikortasun ohituren gainean zuten pertzepzioa aztertu zen 2009an Mugikortasun Jasangarrirako Planaren
diagnosi fasean, erabiltzaile desberdinen ikuspuntuak kontuan izanda. Adierazgarria da bai kotxe erabiltzaileek (gidariek), bai
oinezkoek, baita garraio publikoa erabiltzen zutenek ere arazo berdinak sumatu izana. Beren ustez, aparkaleku gabezia,
aparkatzerakoan diziplinarik eza eta auto-pilaketak ziren mugikortasunak zituen arazo nagusiak. Bigarren maila batean, zarata,
espaloien desegokitasuna eta seinaleztapen gabezia salatzen zituzten. Arazo hauei konponbidea emateko aparkaleku gehiago eta
hauen kontrol handiagoa eskatzen zen. Bigarren mailan, TAO zerbitzua martxan jartzea eta garraio publiko frekuentzien
hobekuntza proposatzen zituzten.
• Esanguratsua da, baita ere, Ibarrara iristen diren kanpotarrei galdera berdina egitean erantzunak aldatu egiten zirela, hauen
ustetan oinezkoekin erlazionaturiko arazoak baitziren garrantzitsuenak: espaloi estuak eta ez irisgarriak, oinezko bide arriskutsuak
eta seinaleztapen falta. Proposamenak egiteko orduan berriz, herritarrekin bat zetozen, aparkaleku gehiago eta TAO zerbitzua
eskatzen zituzten, baita oinezko bide seguruak ere.
• Sumatutako arazoei aurre egiteko, eta herritarren artean pertzepzio eta ohiturak aldatzen joateko, eskualde mailan martxan jarri
diren proiektuen artean “Autoa elkarrekin” aurkitzen da. Herritarrek autoa era egokiagoan erabili eta, bidaiatzeko garaian, beste
norbaitekin partekatzeko interesa duten pertsonak elkartzea du helburu.
• 2012 urtean Tolosaldean aurrera eramandako partaidetza prozesuak, bertako bizilagunek garraio publiko zerbitzu berriaren
diseinuan parte hartzea ahalbidetu zuen. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako proposamenari ekarpenak egiteko
aukera izan zuten Tolosaldea Garatzen eta Udalen partaidetzarekin.
• 2013ko Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astean antolatu ziren ekitaldien artean ”Herrian kotxea zertarako?” lelopean
ospatutako bizikleta bira aipa daiteke.
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2.2 MUGIKORTASUNA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal eta Eskualde mailan
Tolosaldeko Bizikleta Mugikortasun Plana, 2012
Tolosaldeko Bizikleta Aparkalekuen Plangintza
Ibarrako Mugikortasun Jasangarrirako Plana, 2009
Ibarrako Merkataritza Biziberritzeko Plan Berezia, 2010

Lurralde mailan
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko Foru Araua, 2007
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana, 2013
Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana, 2007-2017
Tolosaldeko Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planak, 2013an lehen onarpena

EAE mailan
Euskal Herriko Errepideen 2. Plan Orokorraren berrikuspena 2005-2016
EAEko Garraio Sare Intermodal eta Logistikoaren Lurraldearen Arloko Plana (Aurrerapena, 2003)
EAEko Garraio Iraunkorraren Plan Zuzentzailea (2002)
EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana (2001)
EAEko Garraio Jasangarriaren Gidaplana, 2002-2012, berrikuspen prozesuan
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2.2 MUGIKORTASUNA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
2.1.1 Ibarrako ingurabidea eraiki
2.2.1 Mugikortasun Plan bat burutu intermodalitatea bultzako duena eta honi lotutako ekintzak martxan jarri. (GFA elkarlanean)
2.2.3 Oinezkoen mugikortasuna hobetzeko ekintzak garatu
2.3.1 Herri barruko abiadura mantsotzeko seinaleztapena hobetzeko eta dispositiboak ipintzeko gestioak egin Foru Aldundiarekin
2.3.2 Sentikortze programen garapena ondorengo gaietan:
• Trafiko arazoetan norberak duen arduraren inguruan kontzientzia hartzea
• Ibilgailu pribatuaren erabilerak aparkaleku faltaren arazoan duen eraginaz ohartaraztea
2.4.1 Irisgarritasun Planean dauden ekintzen garapena, betiere, eragina jasango dutenen ikuspuntua kontutan hartuz
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2.2 MUGIKORTASUNA
HERRITARREK EGINDAKO EKARPENAK
• Apattaerrekarako garraio publikoa egon beharko litzateke edo dagoena hobetu. Oinezkoentzako bide egokirik ere ez dago, dauden espaloiak
hobetu behar dira.
• Tolosa-Ibarra garraio publikoa hobetu behar da.
• Euskal Herria kalean batez ere, baina baita Otarreaga kalean ere, zirkulazio arazoa dagoela azpimarratzen da, eta honek zarata eta kutsadura
arazoak ekartzen dituela.
• Ibarrako kaleetan auto pribatu eta kamioi zirkulazio handia dagoela kexatzen dira herritarrak. Ibilbide motzetan auto pribatua gutxiago erabiltzeko
oinezko bideak eta bizikleta bideak hobetzeko eta eraikitzeko beharra ikusten dute.
• Pisuzko trafikoa udalerritik atera beharko litzatekeela eztabaidatzen da, eta saihesbidearen gaia ere mahai gainean jartzen da.
• Izaskungo auzotarrak herrira jaisteko bideak ez daudela egokituak adierazten da. Bide askotan ez dira bi auto gurutzatzen eta ez dago argiteriarik.
• Aparkaleku arazo handia dagoela esaten da.
• Ikastolako ikasleen mugikortasuna ez da egokia. Ikasle gehienak autoz joaten dira oinez busa egon arren. Gurasoak sentsibilizatu behar dira oinez
busak ondo funtziona dezan.
• Ikastola behera jaistea ere proposatzen da, baina beste herritar batzuek diote Ikastola dagoen tokian egotea pribilegio bat dela.
• Mugikortasuna hobetzeko Udalak herritarrei edo auzo elkarteei diru laguntzak eman beharko lizkiekeela esaten da, adibidez, igogailuak jartzeko,
barrera arkitektonikoak kentzeko, etxe atarietan eta espaloietan arrapalak jartzeko…
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2.2 MUGIKORTASUNA
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
UDALAREN ESKUMENEKOAK
Autoaren erabilera gutxitzea herritarren artean, barne mugimendutarako bereziki
Motorrik gabeko mugikortasuna bultzatzeko modu jasangarriei buruzko informazioa herritarrei helaraztea
Oinezko sarearen gabeziak zuzentzea: jarraitutasuna, irisgarritasuna, garraio bertikala
Bidegorri sarea garatu eta bizikletaren erabilera sustatzea herritarren artean
Herri barruko bide sareen hierarkizazioa osatzea oinezkoei eta bizikletei lehentasuna emanez
Aparkaleku sistema lantzen eta aztertzen jarraitzea herritarren beharretara egokitzeko
Autobus zerbitzuaren berrantolaketa aprobetxatuz geltokiak hobetzea

UDALAZ GAINDIKO ESKUMENEKOAK
GI-2130 Foru errepideak Udalerrian “sartzen” dituen ibilgailuei konponbide bat ematea, (saihesbidea?)
Bizikleta bideen foru sarea eraikitzen jarraitzea
Garraio publiko zerbitzuan hobekuntzak egiten jarraitzea erabiltzaileen beharrei erantzuna emateko
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2.3 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
Natura eta paisaia balioak
• Ibarrako egungo paisaiak giza eraldaketa arrasto nabarmenak erakusten ditu. Udalerriaren hegoaldea haran lauak osatzen du eta
bertan daude kokatuta hiri jarduera eta industria guneak. Haran hondo honetatik urruntzen goazen heinean abeltzaintza eta nekazaritza
lurrak ikus ditzakegu, bertako osagai garrantzitsua baserria izanik. Eta toki malkartsuenetan baso landaketan eta baso autoktono gutxi
batzuk aurki ditzakegu, izan ere, azken hauek konifero basoek ordezkatzen dituzte, baita belardi eta labore lur atlantikoek ere.
• Udalerriko lurrazalaren zatirik handiena belardi eta labore-lur atlantiarrek hartzen
dute (%36,1 2010eko EAEko baso inbentarioa), hauek udalerriaren hegoaldean
kokatzen direlarik, herri-gunetik eta Izaskun auzotik hurbilen dagoen eremuan.
• Baso landaketek ere eremu zabala hartzen dute Ibarran (lurrazal osoaren %26,2
2010eko EAEko baso inbentarioa), gehienbat intsignis pinuez (Pinus radiata)
osatutako basoek, honi, Larix spp. osatutakoek jarraitzen diotelarik. Hala ere,
landaketa hauen artean bertako baso autoktonoen multzoak agertzen dira, haritz
kandudunez (Quercus robur) osatutako harizti azidofilo eta harizti baso misto
atlantikoak gehienbat, landaredi maparen azalera osoaren %34,7 hartzen dutelarik
(20010eko EAEko baso inbentarioa).
•

EAEko Espezie Mehatxatuen Katalogoan zerrendatuta dauden hainbat fauna
espezie aurki daitezke potentzialki udalerrian (10x10km kuadrikula): Interes berezi
moduan izendatuta, uhandre piriniarra (Calotritos asper), eskulapioren sugea
Iturria: Enea
(Zamanis garibaia (Accipiter nisus), martin arrantzalea (Alcedo atthis), baratz
saguzarra (Eptesicus serotinus), sari saguzarra (Pipistrellus savii) eta basakatua (Felis silvestris). Bakan moduan izendatuta aztorea
(Accipiter gentilis) eta zapelaitz liztorjalea (Pernis apivorus) eta kaltebera moduan uholde-enara (Riparia riparia) eta muxar grisa (Glis
glis).

• Izaskun inguruak balore naturala dauka, izan ere, landa gunea kontsidera daiteke, bertan dauden baserri gutxi batzuek ustiaketa
modu tradizionalaren bidez belardi eta labore-lur atlantiarren mantentzean eragina baitute. Horrez gain, aisialdirako eremua ere
bada Izaskun, bertatik pasatzen baita PR-GI 115 “BELABIETAKO IBILBIDEA”.
• Interes geologikoko lekuen artean, Uzturre mendia azpimarra daiteke, Tolosa eta Ibarrako lurretan kokatua. Iparrerantz iraulitako
sinklinal gisa altxatzen da eta Kretazikotik (Gurutze inguruko harkaitzak) Triasikora arteko (Izaskun ingurua eta beheko bailara) segida
ekologikoa ikusi daiteke.
• Herri-guneko paisaian garrantzitsua da Zelai erreka, izan ere, Ibarrako herri-gunea zeharkatzen du ekialdetik mendebaldera, bere
urak Oria ibaian isurtzeko, eta herri-gunea errekaren inguruan dago eraikita. Bertako arrain espezie potentzialak aingira
(Anguilla anguilla), barboa (Barbatula quignardi), txipa (Phoxinus bigerri) eta amuarrain arrunta (Salmo trutta fario) dira.
• Herri-guneko beste paisai elementu garrantzitsua, bertako baratze eta mintegiak dira.
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2.3 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
Sistema naturalen eta paisaien kontserbazio egoera
• Lehen aipatu den bezala, Ibarrako landaredia oso eraldatuta agertzen da; harizti azidofilo eta harizti baso misto atlantikoak osatzen
duten landaredi potentziala erdi eta beheko kotetan, baina gaur egun, horiei dagokien eremu gehienak zelai eta labore lurrez dago
hartuta (!). Hala eta guztiz ere, oraindik Ibarra udalerriaren iparraldean, Berrobirekin muga egiten duten eremuetan gehienbat, badaude
masa garrantzitsu batzuk.
• Goi kotetako landaredi potentziala berriz, pagadi azidofiloak osatzen du, baina egun, azalera murritz batzuk besterik ez dira geratzen
Ibarran, eta beti ere, beste espezie batzuekin nahastuta (!).
• Zelai errekak Ibarrako Udalerriaren hegoaldea zeharkatzen du, herri-gunearen erditik pasatzen delarik, ekialdetik mendebaldera.
Errekaren bi aldeetara uholde-lautadak kolonizatu dira nekazaritza lur, larre eta herri-gunea eraikiz eta erreka ertzak kanalizatuz.
Eraldaketa guzti hauek ibaiertzeko landaredi potentziala, hau da, haltzadi kantabriarra, murriztea eta asaldatzea ekarri du, eta
estaldura kalitatea eta konektibitatea murriztea. Gainera, Ibarran haltzadi baso bakanak, beste espezie batzuekin nahastuta azaltzen
dira, hala nola, sahatsa (Salix sp.), platanoa (Platanus hispanica) eta sasiakazia (Robinia pseudoacacia) landaketekin (!).
• Horrez gain, Zelai erreka hainbat herri-gunetatik eta industrialdetatik igarotzen da bere ibilbidean zehar, eta errepideak ere tramurik
gehienetan bere ibilbidea jarraitzen du. Gainera, alboetako lurrak, Ibarran gertatzen den bezala, nekazaritzarako eta larreetarako
erabiliak dira askotan. Guzti honek, hainbat inpaktu desberdin sortzen ditu
ibilguan, hala nola, isuri puntualak eta nekazaritza eta abeltzaintza jardueren
ondoriozko isuriak (!).
• Errekaren egoera ekologikoa aztertzen badugu, aurretik aipatutako guztia kontuan
hartuz, egoera moderatua daukala esan daiteke (Iturria: Uraren Euskal Agentzia,
“Ibaien egoera biologikoaren jarraipena egiteko sarea. 2012ko emaitzen
txostena”). Hala ere, esatekoa da, parametro kimikoak egokiak direla, baita arrain
faunaren egoera ere. Honekin jarraituz, arestian aipatutako lau arrain espezie
potentzialetatik, 2012ko Ur Agentziaren jarraipen lanaren emaitzek 3 espezie aurki
ditzakegula adierazten digute, lotrea faltako litzakeelarik. Arrain kopuru totala
aztertzen badugu, eboluzio positiboa ikus daiteke, 2012an arrain fauna
errekuperatzen ari dela esan dezakegularik. Gainera, azpimarratzekoa da Zelai
erreka Ibarrako tramu guztian zehar hil gabeko arrantza tartea izatea.
Iturria: Norberak sortua Uraren Euskal Agentziako datuetan oinarrituz
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2.3 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
Sistema naturalen eta paisaien kontserbazio egoera
• Belardi eta labore-lur atlantiarrak baserriek burutzen duten
ustiaketa tradizionalaren bidez sortu eta mantentzen dira. Gaur
egun, ustiapen modu hauek bertan behera uzten ari dira eta
honek areagotu egiten du paisaiaren degradazioa. Kalkulatuta
dauden azken datuen arabera, azken hamar urteetan,
nekazaritzako azalera erabilgarria (N.A.E) %23 murriztu da
(Eustat). Lur hauen artean gehienbat lur landua murriztu da ia
%50, larre iraunkorretarako lurra aldiz %20 gutxitu delarik (!).
• Ibarra udalerriko mendi, gune degradatu eta batez ere, zelai
errekaren ertzetan, landare espezie inbaditzaile ugari agertzen
dira, batez ere, Helianthus tuberosus, Fallopia japonica,
Cortaderia selloana eta Buddleja davidii. Fauna espezie
inbaditzaileen artean, azken urteetan asko nabarmendu da
liztor asiarra (Vespa velutina).

Iturria: Norberak sortua Eustateko datuetan oinarrituz

• Espezie inbaditzaileen gaineko lanetan hasiak daude bai udala
baita udalaz gaindiko erakundeak ere, baina oraindik lan handia
egitea beharrezkotzat jotzen da (!).

• Bukatzeko, bai garraio azpiegiturak, baita hirigintza garapenak ere izaki bizidunentzako barrera linealak dira. Ibarraren kasuan, N-1
errepidea ez da udal barrutitik igarotzen, baina kontuan hartu beharrekoa puntua da, izan ere, babestuta dagoen Hernio-Gazume
eremura izaki bizidunak igarotzeko hesi garrantzitsua da. Horrez gain, udalerriaren hegoaldean Tolosaldeako Lurralde Zatikako
Planak (hemendik aurrera LZP) Ibarrako saihesbidea osatzeko proposamena egiten du, herri-guneko trafikoa murriztu eta jarduera
mistoetarako eremu berriaren komunikaziorako. Honetarako ordea, bertako nekazal lurrak okupatu beharko dira eta ondorioak izan
ditzake biodibertsitatean, beste hesi garrantzitsu bat izango baita.
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2.3 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
Babestutako naturguneak
• Udalerriko araudiak ez du Ibarrako azalerarik babesten eta ez dago EAEko sarean edo Natura 2000 Sarean izendatutako natura
eremu babesturik.
• Hala ere, aipatzekoa da Ibarrako udalerriaren ipar partea EAEko korridore ekologikoaren sarean barneratua dagoela. Aiako Harriak
GKL (Garrantzi Komunitarioko Lekua) eta Aralar GKLaren konektore den eskualde mailako korridorearen (R18) zati bat hartzen du;
22,3 hektareako azalerako loturako korridore batez eta 249,2 hektareako amortizazio beste eremu batez dago osaturik.
• Europar Batasunean garrantzizkoak (92/43/CEE Zuzentaraua)
diren hainbat habitat aurki daitezke udalerrian. Hedatuena eta
egoera hoberenean aurkitzen dena Altitude baxuetako sega-belardi
txiroa da (6510), Ibarrako azaleraren zati handi bat hartzen
dutelarik. Gainontzeko habitatak azalera txikikoak dira eta
gehienetan asaldatuak aurkitzen dira. Nahiz eta habitat guzti hauek
egon Ibarran, udal araudiak ez ditu babesten (!).
Nekazaritza eta abeltzaintza erabilera tradizionalei lotutako
habitatak; Txilardi oromediterraniar endemikoak, elorritriskarekin (4090), Txilardi lehor Europarra (4030), Belardi lehor
seminaturalak (6210) eta Belardi menditarra (6230*), azken hau
gainera lehentasunezko habitata izanik.
Basoei lotutako habitat garrantzitsuak berriz, Gaztainondo
basoa (9260), Pagadi azidofilo (9120) eta Haltzadi kantauriarra
(91E0*) dira.
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren GeoEuskadi Bisorea. Batasunaren intereseko habitatak (2012)
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2.3 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
Natur ingurunearen antolamendua eta kudeaketa
• Indarrean dauden Arau Subsidiarioetan hainbat aipamen egiten zaizkie Zelai errekaren babes zonei, landaketarako erabili beharreko
espezieei eta nekazaritzarako lurrei, baina hala ere, biodibertsitatearen babeserako ez dira beharrezko oinarriak ezartzen. Egun
HAPOren berrikuspena egiteko proiektua martxan dago, eta bertan, biodibertsitatearen kontserbaziorako irizpideak txertatzea
beharrezkoa izango da (!).
• Tolosaldeako LZPk Ibarrako Hirigunean dauden baratze eta mintegiak bizitegietarako garapen bilakatzen ditu (!).
• Karaño mendia Ibarrako Erabilera Publikoko Mendi (EPM) bakarra da eta udalerriko azaleraren %4,2 hartzen du, gainerako azalera
jabego pribatuen eskutan dago. Eremu publiko honen gehiengoa baso landaketez dago osatua, gehienbat Larix sp eta hein txikiagoan
intsignis pinua (Pinus radiata). Hala ere, pagadi azidofilo eta harizti azidofilo eta harizti baso misto atlantikoak ere aurki ditzakegu,
nahiz eta eremu oso murritzak izan (!).
• Arestian aipatu den moduan, Ibarratik PR-GI 115 ibilbide homologatua igarotzen da, zeina Eskualdeko Turismo sailaren bidez
ezagutzera ematen den baita herrian bertan jarritako panelen bidez ere.
• Espezie inbaditzaileek bertako espezieengan sortzen duten arazoez jabetuta, Udala nahiz udalaz gaindiko erakundeak hauen
erradikazio eta ezabatze lanetan hasiak dira. 2012. urtean Ur Agentziak hainbat erradikazio lan egin zituen Ibarran Fallopia japonica
ezabatzeko. Tolosaldea Garatzen Eskualdeko udalekin batera ere ibaietako flora inbaditzailea erradikatzeko eta ibar basoa
errestauratzeko proiektua gauzatzen ari da, gai hauek elkarlanean egin behar direla ulertuz. Bestalde, 2013. urtean Udalak bere gain
hartu zuen liztor asiarraren jarraipena eta kudeaketa egiteko ardura, beti ere Gipuzkoako Diputazioarekin elkarlanean (!).
• Zelai errekari balioa emateko asmotan eta herritarrek erreka zain dezaten, Udalak udarako aisialdirako gune bat egokitu nahi
luke. Biodibertsitatearen ikuspegitik, gomendagarria izango litzateke, alde batetik, honek ingurumenean sor dezakeen inpaktua
aztertzea, eta bestetik, pertsonen osasunaren aldetik begiratuta, bainurako uren kalitatea arautzen duen araudia betetzea ahalbidetu
beharko litzake (!).
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2.3 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
Herritarrek egindako ekarpenak
• Herri izaera eta nekazal izaera mantentzea beharrezkoa dela aipatzen dute herritarrek. Nekazal izaera hori mantentzeko herri baratzeak
bertan geratu beharko luketela esaten da. Landa eremuaren babesa bermatu beharko litzatekeela ere esaten da.
• Errekari orain arte bizkarra eman zaiola esaten da, ez da aprobetxatzen, eta horregatik ez da baloratua izan. Errekari protagonismo
gehiago eman behar zaiola azpimarratzen da.
• Errekak itxura oso artifiziala duela esaten da, landaredirik ez daukala eta oso kanalizatuta dagoela. Guzti honek uholde lautadan eragiten
du. Gainera, ez da batere zaintzen.
• Errekan bainatzeko lekua egitea ongi ikusten dute herritarrek. Horrela errekari balorea ematen zaio.
• Ibarran kokatuta dauden mintegiak udalaren aldetik babestuta egonik eta herrian hainbeste pisu izanik, ez da ulertzen zergatik ez diren
udaletik gehiago kontrolatzen. Errekan sortzen duten kutsaduran, adibidez, mintegi horiek barazki soberakinak errekara zuzenean
botatzen dituzte.

43

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

2.3 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
Ibarrako Hiri Antolamendurako Arau Subsidiarioen Testu Bateratua (1998)
Ibarrako Hiri Antolamenduko Arauen Aldaketa, hiritartu ezin daitekeen lurzoruari dagokiona (2004)

Lurralde mailan
7/2006 Foru araua, urriaren 20koa, Gipuzkoako Mendiena

EAE mailan
1/2010 Legea, martxoaren 11koa, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzekoa.
Euskadiko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorra.
167/1996 Dekretua, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda arautzen duena. 2011ko urtarrilaren
10eko aginduak aldatzen duena.
Tolosaldeako Jardute Eremuko Lurraldearen Zatiko Plana (Hasierako onarpena 2013)
EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen aldaketak (Hasierako onarpena 2012)
EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Behin behineko onarpena 2010)
EAEko Kantauriko Isurialdeko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (1998, 2013ko aldaketa)
Tolosaldeko Landa Garapen Programa (PDR), 2007 – 2013 epealdirako.
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2.3 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
4.2.2. Ibarrako baratzeak desagertu ez daitezen aukerak aztertu (tokiko produktuen azoka…)
4.4.2. Eskualdeko gune natural interesgarriak eta bertako fauna eta landaredia identifikatu, zerrendatu eta ezagutzera eman
4.4.3. Zelai erreka balore natural gisa berreskuratu eta biztanleriarentzako elkargune eta aisialdirako espazio bihurtu
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2.3 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikotik eta azpieremuen baloraziotik habiatuz, jardutea lehentasunezko diren eremuen identifikazio bat egin da. Hau da Ekintza Plana
formulatzeko oinarritzat erabiliko den informazioa.

Baso autoktonoen azalera handitzeko lanak egin daitezken aztertzea eta horiek bideragarri badira aurrera eramatea
92/43/CEE Habitat zuzentarauan barneratuta dauden eta Ibarrako lurretan kokatuta dauden habitatak babesteko neurriak hartzea
Baserriarekin lotutako nekazaritza eta abeltzaintza bultzatzea Tolomendirekin batera, bertako paisaia mantendu eta gune
degradatuak berreskuratuz
Zelai errekari protagonismoa ematea eta daukan balioa zaindu, aprobetxatu eta ezagutaraztea
Espezie inbaditzaileekin lanean jarraitzea, erakundeen arteko elkarlana eta koordinazioa ahalbidetuz
HAPOan biodibertsitatea babesteko irizpideak txertatzea.
Natur, biodibertsitate eta paisaia balioak ezagutarazteko sentsibilizazio lanak egitea sektore (industria, nekazaritza, abeltzaintza…)
eta adin guztiekin

CUSTODIA DEL TERRITORIO (BEGITU EJ)
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3. INGURUMEN ARLOAK
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3.1 URA
Ur hornidura eta banaketa sarea
• Ibarrako udala Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren parte da. Kontsortzio honen Gipuzkoako Urak enpresa publikoak Uraren Ziklo Osoaren
Zerbitzua ematen dio Ibarrari, hau da, hornidura eta saneamendu zerbitzuarekin zerikusia duen guztia, nola kostuak hala zerbitzua.

☺

• Tolosaldeko hornidura sistema Ibiurgo urtegiak (Orendain-Baliarrain), Ibiurgo Edateko Uren Araztegiak (Ikaztegieta) eta udal tanga
desberdinekin lotzen duen hornikuntza sareak osatzen dute 2010eko ekainetik.
• Gaur egun dauden instalazioekin hornikuntza auto-nahikotasun gradua apropostzat jotzen da

Ibiur
Araztegia

San Blas urbiltegia
10.000 m3

Apatta
ur-biltegia
80 m3
30m3/egun
klorazioa

Apatta
Industrialdea

Otarre ur-biltegia
4.000 m3
1.000 m3/egun

Ibarraren
herrigunea

Guridi
ponpaketa

Izaskun
ur-biltegia
265 m3
40m3/egun
klorazioa

Uzturre
ur-biltegia
3 m3

Uzturre
ponpaketa

Abeltzain
erabilera

Izaskun auzoa

Hornidura-eskema orokorra
Iturria: Gipuzkoako Urak

• 2012. urteko datuek %98,2 etxebizitza Ibiur sistemaren bidez hornitzen direla esaten dute, honen arabera, etxeko kontsumoari
dagokionez, sarearen eta edateko uraren hornikuntza azpiegituren estaldura maila nahikoa dela aipatu daiteke. Kanpo, baserri eta
industria batzuk besterik ez dira geratzen, berezko hartuneak baitituzte, iturburuetatik edo ibaitik bertatik jasotakoak. Jasotze
hauetako batzuk ordea, ez dute baimenik eta administrazio eskudunak ez ditu kontrolpean (!).
• Ibarrako hornikuntza sistema zaharra osatzen duten instalazioak erabilpenik gabe geratu dira eta ez zaie inongo mantentzelanik egiten (!).
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3.1 URA
• 2012. urtean goi-banaketan hiruhileko batez besteko kontsumoa 91.000 m3 ingurukoa izan zen, eta behe-banaketan 63.000 m3 ingurukoa.
Goi eta behe-banaketa kontsumoaren arteko aldea honakoa da :
– Neurgailuen azpi-kontaketa: %6.
– Neurtu gabeko kontsumoa (bideak garbitzea, suak itzaltzeko zerbitzua, e.a.): %2.
– Kontrolatu gabeak eta iruzurrak: %2.
– Neurgailuak jarri aurretik instalazio pribatuetan izandako ihesak: %2.
– Banaketa sarearen eraginkortasun falta: %18
• Beraz, zenbatu gabeko ur kontsumoak %30 inguru dira eta EAEko Ingurumeneko II. Esparru Programako konpromisoaren
gainetik kokatzen da, izan ere, konpromisoa zenbatu gabeko uraren kontsumoa %25etik ez pasatzea zen (!).
• Urtero hornikuntza-sareko jokaera ugariak, sarearen errendimendua hobetzeko asmoz egin dira, batez ere ihes-bilaketa eta konponketak,
tutueriak aldatu, presioak murriztu, ur-galerak bilatu eta konpondu, sarearen sektorizazioa egin, desbuxadurak eta garbiketa egin, etab.
besteak beste.

Sareko uren kalitatea
• Udalerrian banatutako uraren kalitatea onargarritzat hartzen da, dagokion araudia betetzen du, kalitate maila egonkorra eutsiz.
• 2012. urtean Ibarrako bizilagunei egindako iritzi galdeketaren emaitzek horrela diote, uraren pertzepzio organoleptikoari dagozkion aspektuetan:

☺

Ehunekoa (45 erantzunak kontuan hartuz)
Erantzuna

Uraren usaina

Uraren kolorea

Uraren zaporea

Oso ona

22%

24%

16%

Ona

60%

62%

62%

Nola-halakoa

16%

11%

13%

Txarra

2%

2%

7%

Oso txarra

0%

0%

2%

ED/EE

0%

0%

0%

Iturria: Norberak sortua Gipuzkoako Urak enpresako datuetan oinarrituz

• Informazio honen arabera, Ibarrako bizilagun gehienek hornitutako ura ona edo oso ona dela uste dute parametro hauek kontuan hartuz. Hala
ere, honekin lotutako kexak jaso dira, uraren usain txarragatik hain zuzen ere y zenbaitetan lixiba zaporea hartu izanagatik ere bai (!).
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3.1 URA
Ur eskaera
• Herriko batez besteko ur eskaera 0,364 hm3/urteko da.
0
0
hm3

– hirikoak: etxetiarra, herri eta merkataritza erabilera, kontsumo
txikiko industriak eta sarera konektatutako nekazal erabilerak
sartzen dira bertan.

0
0

– Nekazal eta abeltzaina: laborantzaren ureztatzeak eta sarera
konektatu gabeko abere-ekoizpenerako erabilitako urak sartzen
dira bertan.

0

0,227

0
0

– Industrialak sarera konektatu gabekoak.
– Erabilera
energetiko,
akuikultura
eta
erabileretan ez da ur eskaerarik erregistratu.

☺

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE USO URBANO

• Ibarran ur eskaera egiten duten erabilerak honakoak dira:

Uso
doméstico

0,026

0,017

Municipal

Comercial

0,002
Industria

0,039
Ganadería

dibertimenduzko

– Zelai errekan bainu eremu bat prestatzeko aukera dago
aurreikusita. (!)

Iturria: 3.2 eranskina. Hiritar eskaera unitateak. 2009-2015 Plan
Hidrologikoa.

• Gaur egungo horniketa sistemarekin eskaera guzti hau aski babestuta geratzen da.
• Iturburuetatik eta/edo ibaietatik egindako ur-bilketetatik ondorioztatutako kontsumoen arabera jasotako informazioak, Zelai errekan 2015
horizonterako eskaera industrialak erantzun eta gutxieneko emari ekologikoen mantenua ziurtatzeko, agorraldi uneetan gehien bat,
gatazkak suertatu daitezkeela azaleratzen du. (Plan Hidrologikoa – Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa, 4. kapitulua – Erabilera
lehentasunak eta baliabideen esleipena).

50

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

3.1 URA
Ur kontsumoa

☺

• Uraren kontsumoa nabarmen jaitsi zen 2009. urteaz geroztik.

m3/urte

ETXEETAKO UR KONTSUMOA
140
120
100
80
60
40
20
0

UR KONTSUMOAREN BILAKAERA SEKTOREKA
350.000
300.000
m3/urte

• Murrizketa hau, kontsumo etxetiarren jaitsierari dagokio gehien bat.
Ibarrako ur kontsumo etxetiarren batez bestekoa, Euskadiko batez
besteko ur kontsumoa baino baxuagoa da (117 l/biz/egun 2011. urtean)
baita espainiar estatuko batez besteko kontsumoa baino baxuagoa ere
(122 l/biz/egun 2012. urtean).

250.000

59.471

200.000

63.885

66.584

74.593

76.721

183.672

179.415

176.576

171.285

2009

2010

2011

2012

150.000
100.000

216.634

50.000
0
2008

Gainontzekoak (m3/urte)

138

116

113

113

110

Etxekoak

Iturria: Gipuzkoako Urak

• Gainontzeko erabileretan berriz, uraren kontsumoa nabarmen hazi
da azken urteetan.
2008

2009

2010

2011

Etxekoak (l/biz/egun)

2012

• Gainontzeko erabileren kontsumoen xehatze bat egon ez arren
(industrialak, merkataritzakoak, etab.), kontsumoaren hazkunde hori,
Apatta industrialdearen etengabeko betetzearen ondorioz izan
daitekeela pentsa daiteke.

Iturria: Gipuzkoako Urak

• Uraren kontsumoari dagokionez, baikortzat jotzen da 2004. urtetik gaur arte Ibarran egindako kontagailu parkearen %95aren berrikuntza.
• Udal-eraikuntza guztietan kontagailuak egoteak ere balorazio positibo bat du. Bestalde, kontabilizatu gabeko zenbait ur-kontsumo antzeman
dira, iturri eta ureztatzeena esaterako. (!)
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3.1 URA
Saneamendua eta arazketa
• Ibarra Tolosaldeko eskualdearen saneamendu sisteman sartzen da. Sistema hau Ibarrari dagokionez Berrobi-Belauntza-Ibarra
kolektoreak eta Adunako Hondakin Uren Araztegiak osatzen dute. Lehenago aipatu bezala, goi-saneamendu sarea eta behesaneamendu sarea, Gipuzkoako Urak kudeatzen ditu.
• Ibarrako saneamenduaren azpiegitura guztia amaituta dago. Uraren behe-saneamenduaren sare eta azpiegitura estaldura mailak, ia
udalerri guztiaren eskaera betetzen du, beraz, nahikoa dela kontsideratzen da.
• Hala ere, gaur egun oraindik, zenbait jarduera ez daude kolektorera konektatuta eta kontrolik gabeko eta baimenik gabeko
isuriak egiten dituzte ibaira. Gainera, kontrolik gabeko isuri horietaz gain, nekazaritza, errepide-garbiketa eta beste zenbait
jatorrietako isuri lausotuak izan behar dira kontuan, horiek ere, ibaiari ezarritako ingurugiro helburuetara irits ez dadin
laguntzen dute eta (!).
• Saneamendu sarean mantenu-lan ugari egiten dira, zuzentzaileak eta prebentziozkoak. 2012. urtean hodiak libratu eta saneamendu
sarearen garbiketa lanak bezalako 37 ekintza burutzera iritsi ziren. Gainera, puntu kritikoen inguruko inbentario bat egiten ari dira,
puntu horietan garbiketak maizago egin daitezen.

Araudia eta uraren zikloaren kudeaketa
• Lehenago aipatu bezala, Ibarrako ur zikloaren zerbitzuaren kudeaketa osoa, Gipuzkoako Uren Kontsortzioak eramaten du. Ur-hornidura
eta saneamenduarekin erlazionatutako zerbitzu guztiak, bai kostu baita zerbitzuen ikuspuntutik ere, harpidedunen kudeaketa barne,
kudeaketa zerbitzu honetan barne daude. Zerbitzu hori, Gipuzkoako Uren Kontsortzioaren Uraren Ziklo Integralaren Zerbitzu
Arautzaileak arautzen du (GAO 10. zk., 2012ko urtarrilaren 16koa).

☺

• Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren ordenantzak ur-horniduraren eta hondakin-uren arazketaren tarifazioa hiru taldetan banatzen du:
Etxetiarrak; Nekazal eta Abeltzaintza; Industriala, Merkataritza eta Besteak. Talde guztietan, goranzko tarifa mailakatuak ezartzen dira
eta horrela prezio unitarioa harpidedunaren kontsumoaren arabera hazten da. Tarifan, ur-horniketa kostuak eta saneamendu kostuak
daude barne, baina Azpiegitura eta Saneamendu Plana finantzatzeko kanon bat.
• Gaur egun, Gipuzkoako Urak tarifa mailakatu hori eta herri bakoitzeko biztanle kopurua erlazionatzea sustatu nahi du. Modalitate hori,
pertsona gehiago erroldatuta dauden etxebizitzen alde egin eta kontsumoan aurreztea bultzatzen duelako, bidezkoagoa da. Hala ere,
Ibarrak oraindik ez dio oraingoz ordainketa modalitate horri heldu (!).
• Etxetiar-sektorearen zerbitzuari dagokion fakturaren kostua, estatu mailako batez bestekoa baino pixka bat altuagoa da; 2012. urtean
estatuan 1,59 €/m3 (BEZa kanpo) ordaindu baziren batez besteko, Ibarran 2,27 €/m3 (BEZa kanpo) ordaindu ziren.
• Familia ugariek diru laguntzak jasotzen dituzte. Gainera, gizarte-bazterketa arriskuan dauden eta fakturei aurre egin ezin dieten
pertsonentzat, diru-laguntza bat sortu du Gipuzkoako Urak, 2014. urtetik.
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3.1 URA
• Gipuzkoako Urak urtero Ibarrako uraren zikloaren kudeaketaren inguruko informazioa argitaratzen du bere web orrian. Añarbeko Urak,
goi-eskaeraren inguruko informazioa ematen dio Udaletxeari. Positibotzat jotzen da Udalak informazio horren guztiaren bilketa, analisia
eta jarraipena, sistematizatuta izatea.
• Gipuzkoako Urak harpidedunek beren erreklamazio eta kexak helaraz ditzaten, beharrezko baliabideak jartzen ditu harpidedunentzat.
• Edateko uraren hornikuntza zerbitzuaren kudeaketa egokia dela esan daiteke. Izan ere, azken urteetan ez da hornikuntza
zerbitzuaren gertakari nabarmenik izan.

Sentsibilizazioa
• Gipuzkoako Ur Kontsortzioak bere herritarren informazio eta sentsibilizazioari lotutako atala du web gunean
(www.gipuzkoakour.com). Bertan, besteak beste, ur-azpiegituren funtzionamendua ezagutzeko informazioa eta bideoak, uraren zikloari
lotutako unitate didaktikoak eta Jolastu Martintxorekin online jokoa biltzen ditu.
• Era berean, Ur Kontsortzioak bere azpiegituretara (urtegiak, EUAk eta HUAk) doako bisita gidatuak egiteko aukera eskaintzen
du.
• Bisitak adin guztietako taldeentzat dira; irakaskuntza arautukoak eta beste edozein motakoak joan daitezke. Bisita horietan erakusten
dena hezkuntza-ingurumen ikuspegitik erakusten da.
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3.1 URA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
• Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren Uraren Ziklo Integralaren Zerbitzuaren Araudiaren Ordenantza (GAO 10.zk. 2012ko urtarrilaren 16koa).

Lurralde mailan
• Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

EAE mailan
• 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.
• Plan Hidrologikoa, Kantauri Eskualdeko Demarkazio Hidrografikoarena, ekainaren 7ko 400/2013 Errege-dekretu bitartez onartua.
• Planifikazio hidrologikoaren bigarren zikloaren gai garrantzitsuen inguruko behin-behineko eskema: 2015-2021. Kantauri Eskualdeko Demarkazio
Hidrografikoa. Estatuaren Eskumenen Esparrua.
• 178/2002 Dekretua, uztailaren 16koa, non herritarren kontsumorako uren kontrol-sistema, zaintza eta kalitatearen inguruko informazioa arautzen
den.
• MAM/1873/2004 ORDENA, ekainaren 2koa, non isurien aitortzarako modelo ofizialak onartzen diren eta 606/2003, maiatzaren 23ko Erregedekretuan aldatzen den, eta abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen Uraren I,IV,V,VI eta VII aurre-tituluak garatzen dituen, Jabari Publiko Hidraulikoaren
Araudia onartzen den, apirilaren 11ko 845/1986 Errege-dekretuan araututako isuri arautuen kontrolerako kanona eta likidazioa garatzen diren.

Estatu mailan
• 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzen duena.
• 4/2007 Errege Lege-Dekretua, apirilaren 13koa, uztailaren 20ko 1/2001 Errege Lege-Dekretuaren bidez onartutako Urei buruzko Legearen testu
bategina aldatzen duena.
• Urriaren 11ko 1341/2007 Errege Dekretua, bainatzeko uren kalitatearen kudeaketari buruzkoa
• 140/2003 Errege Dekretuak, otsailaren 7koak, giza kontsumorako uraren kalitatearen osasun-irizpideak ezartzen dituenak
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3.1 URA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
3.2.3 Udal barruko funtzionamenduan ingurumen jardunbide egokiak (papera, energia eta uraren erabilera, mugikortasuna...) bultzatuz
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3.1 URA
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Oinarri bezala buruturiko diagnostikoa eta azpi-eremuetan ateratako balorazioekin, lehentasuna duten jarduteko eremuen identifikazio bat burutu da.
Ondokoa da, Ekintza Plana gauzatzen hasteko aurre informazioa:
.
Errekaren kutsatzea ekiditeko, hodi biltzailera konektatu gabeko isuriak bertara konekta daitezen bultzatzea.

Izaera lausotuko isuriak zaindu eta kontrolatzea (nekazal eta abeltzain jardueretatik eta errepideen garbiketa bezalako beste zenbait
jardueretatik datozenak).
Baimenik gabeko uren bilketa legezta dadin sustatzea.
Zelai errekan bainu eremua non ipini erabakitzeko garaian, ingurugiro-irizpideak bateratzea (errekaren kalitate ekologikoan eragina
izateko aukera) eta bainu-uren kalitate aproposa ziurtatzeko protokoloa ezartzea.
Uraren kontsumo arduratsua sustatzea beharrezkoa da, ez sektore etxetiarrean soilik, baita gainontzeko sektoreetan ere
(merkataritza, industriala, etab.), neurri desberdinak hartuz: sentsibilizazioa, etxebizitzako biztanleria kopuruaren araberako tarifak
ipintzea, etab.
Interesgarria litzateke ura edangarria izatea beharrezkoa ez den erabileretan, edangarria ez den ura erabiltzeko aukera aztertzea.
Ur Kontsortzioarekin batera, ur-horniketaren kalitate-helburuen betetzearen jarraipen bat egin behar da, baita sareko uren galeraren
murrizketaren ingurukoa ere.
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3.2 HONDAKINAK
Hiri hondakinak sortzea
• OHARRA: Hondakin bilketaren datuak Tolosaldean modu mankomunatuan biltzen direnez, hemen ematen diren datuak Ibarrako
biztanle kopuruaren arabera egindako kalkuluen bidez lortutakoak dira.

☺

• Hondakinen sorrera 2004tik 2010era igotzen joan zen arren azken bi urteetan jaitsi egin da, nabarmen jaitsiz 2012.urtean (1,17
kg/biz/egun). Gainera, datu honen beheranzko bilakaeraz gain, azpimarratzekoa da, Gipuzkoako eta Euskadiko 2012ko batez
bestekoa baino askoz ere baxuagoa dela, 1,32 kg/biz/egun eta 1,37 kg/biz/egun hurrenez hurren.

Iturria: Norberak sortua Tolosaldeako Mankomunitateko eta Ibarrako Udalaren
datuetan oinarrituz

Iturria: Norberak sortua Tolosaldeako Mankomunitateko eta Ibarrako Udalaren
datuetan oinarrituz
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3.2 HONDAKINAK
Hiri hondakinen prebentzioa
• Hiri hondakinen prebentziorako hainbat kanpaina burutu ditu Tolosaldeko Zabor Mankomunitateak, eskualdea osatzen duten
herrietan, adibidez: “Hondakin gutxiago, ongizate gehiago”, “Nola murriztu ditzaket nire hondakinak?, “zurekin edonora”...
• Bestalde, udalak merkatarien Poltsa berrerabilgarriak atera zituen 2013. urtean, merkatariek eguberrietan erosleen artean
banatzeko. Horrez gain, udalerrian antolatzen diren festa desberdinetan hondakin gutxiago sortzeko asmotan, plater eta edalontzi
berrerabilgarriak erosi zituen udalak. Hauen kudeaketa egokia egiteko neurriak ezartzen ari da udala.
• Bigarren eskuko azokak ere ospatzen dira Ibarran nahiz eskualdean. Tolosaldean, mugikortasun astearen barruan, bigarren eskuko
azoka ospatzen da urtero eta Ibarran Misio taldeak 2. eskuko azoka antolatzen du urtean behin.
• Egungo krisi egoera dela eta, interesgarria izango litzateke udalerrian elikagai xahuketaren prebentzioa bultzatuko duten ekimenak
aurrera eramatea (!).
• Tolosako San Blas Garbigunean, Berrarabilgunea jarri zen martxan 2012an. Honen helburua, Tolosaldeako Mankomunitatean bilketa
bidez jasotzen dituen objektuei bigarren erabilera bat ematea da. Horretarako, bi kabina prestatu dira Garbigunean erakusleiho
moduan, tresnak bertatik aukeratu eta hartzeko.
• Ibarran, Gipuzkoan bezala, azken lau urteetan hiri hondakinen sorrera murriztuz joan da (ikus hiri hondakinen sorrera totalaren
eboluzioaren grafikoa). Horrela, 2009-2010 artean %0,1ean murriztu zen sorrera, 2010-2011 artean %2,1ean eta 2011-2012 artean
%4an. Joera hau positibotzat hartzen da, izan ere, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra (GHHKPO) eguneratzen
duen 2008-2016 Aurrerapen Dokumentua Garatzeko Estrategiak (ADGE 2008+4) prebentzio aktiboen politiken bidez, hondakinen
sorrera urtean gutxienik %1ean gutxitzeko helburua dauka, horrela 2012-2016 aldian %4n murrizteko helburua ezarri duelarik. Beraz,
nahiz eta Ibarrak joera egokia daraman, hondakinen sorreraren prebentziorako eta kontsumo ohitura iraunkorragoak
bultzatzeko kanpainak burutzen jarraitzea beharrezkoa ikusten da (!).
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3.2 HONDAKINAK
Hiri hondakinen kudeaketa eta tratamendua
• Herri hondakin bilketaren berreskuratze eboluzioak goranzko joera
nabarmena azaltzen du, 615.505 kg (%33,6) jaso direlarik gaika 2012an
(Tolosaldeako Mankomunitatea).

☺

• Datu hau 2012ko Gipuzkoakoa (%35) eta Euskadikoa (%36) baino
baxuagoa da. Gainera, Eusko Jaurlaritzak II. Esparru Programan
2010erako ezarritako helburura ez da iristen (%35), eta oso urruti
geratzen da Gipuzkoarako, ADGE 2008+4 txostenean, ezarritako
helburutik, izan ere Gipuzkoako udalerrietan 2016rako gaikako
bilketaren %60tik gora lortzea proposatzen da bertan.
• Ezarrita dauden helburuak lortzeko asmoz, eta atez ateko sistema
ezarrita duten gainontzeko udalerriek Gipuzkoarako markatu diren
Iturria: Norberak sortua Tolosaldeako Mankomunitateko eta Ibarrako
helburuak lortzen ari direla ikusirik, Ibarrako udalak ere atez atekoaren
Udalaren datuetan oinarrituz
aldeko apustua egin du. Horregatik, 2014ko apirilean martxan jarri zen
sistema hau udalerrian (!).
• Herri-gunean atez ateko sistemarekin hiri hondakinak astean zehar honela jasotzen dira: ontzi
arinak astean bitan (astelehen eta ostegunetan), papera eta kartoia astean behin (asteazkenetan),
organikoa astean hirutan (astearte, ostiral eta igandetan) eta errefusa astean behin (larunbatetan).
Komertzioetan, astean bitan biltzen da kartoia.
• Landa eremuan berriz, Egialde eta Izaskun auzoetan, ekarpen guneak ezarri dira txartel bidezko
sarrera bidez. Bertan, hondakin bakoitza egoki bildu eta kudeatzeko helburuarekin frakzio
bakoitzerako edukiontziak daude ezarrita.
• Udalerrian gaikako bilketaren sistema aldatzearekin batera, 23 gunetan jarri dira gaikako
edukiontziak, launaka (organikoa, errefusa, kartoia eta ontziak). Eta 2013az geroztik Udal
eraikinetan ere gaikako bilketa egiten da.
• Atez ateko sistema berriarekin, herrian jasotako datu zehatzak emango ditu Mankomunitateak eta
gainera, ontzi marroi bakoitzak identifikatzaile bat izango duenez, familia bakoitzaren datuak
jasotzeko aukera izango da.

Iturria: Enea

• Industrietako eta erakundetako hondakin asimilagarrien (EMIAH) bilketa ere atez ateko
sistema bidez egiten da. Hala ere, dauden beharrak aztertuta, zerbitzua handitzeko eta hobetzeko
aurreikuspena dago. Gaur egun edukiontzi bakoitza identifikatzeko lanetan ari da Mankomunitatea
(txip bidezko identifikazioa), hobekuntza moduan, enpresa bakoitzari kobrantza sistema, sortutako
hondakinen arabera ezartzeko. Bilketa hau boluntarioa da eta ordenantza bidez dago arautua.
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3.2 HONDAKINAK
Hiri hondakinen kudeaketa eta tratamendua
• Aurretik aipatutako sektore desberdinetako hondakinen bilketa zerbitzua eta kudeaketa Tolosaldeako Mankomunitateak egiten du,
eskualdea osatzen duten 28 udalerrietan. Horrez gain, eskualdeko bi garbiguneen (Tolosa eta Anoeta) kudeaketa ere egiten ditu.
• Mankomunitateak atez ateko sistemaren bidez jasotako frakzioez gain, ondorengo frakzioak ere gaika jasotzen ditu: beira, pilak,
ehunak, sukaldeko olioa, hondakin elektriko eta elektronikoak, egurra eta etxeetako hondakin arriskutsuak.
• Beira jasotzeko edukiontzi bereziak daude udalerrian eta Ecovidriok kudeatzen ditu. Oihalak eta ehunkiak udalerrian dauden 4
edukiontzi berezietan biltzen dira eta Oldberri enpresak jasotzen ditu. Pilak, hauek saltzen dituzten komertzioetako ontzi prestatuetan
eta kaleko edukiontzi berezietan jasotzen dira. Eta azkenik, sukaldeko olioa San Blaseko Garbigunera eramateaz gain, 2012. urtetik
aurrera herri-gunean kokatutako 4 edukiontzi berezietan ere jaso daiteke.
• Bestalde, etxeetako tamaina handiko hondakinak (altzariak, koltxoiak, hozkailuak, telebistak…) eta etxeetako hondakin
arriskutsuak (motorreko olio lubrifikatzaileak, bateriak, pinturak…) Garbiguneetan jasotzen dira. Hala ere, lehenak herrietan bertan
jasotzeko zerbitzua eskaintzen du Mankomunitateak, Ibarran ostegunetan jasotzen ditu.
• 2012. urtean jasotako frakzioen gehiengoa papera eta kartoia, beira, egurra eta ontziak dira hurrenez hurren. Papera eta kartoia, beira
eta ontzien gaikako bilketaren joera positiboa azpimarratzekoa da, izan ere azken urteetan goranzko joera azaltzen dute.

Iturria: Norberak sortua Tolosaldeako Mankomunitateko datuetan oinarrituz

• Nahiz eta bilketa sistema egoki ezarrita dagoen udalerrian, oraindik ere badaude kontrolatuta ez dauden isurketak edo kontrolatu
gabeko zabortegiak ere, batez ere landa eremuan (!). Horrelako gertaera egoten denean, Udalak gutuna bidaltzen dio jabeari, egoki
kudeatzea eskatzeko.
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3.2 HONDAKINAK
Hiri hondakinen kudeaketa eta tratamendua
• Frakzio organikoari dagokionez (zabor poltsaren %40 osatzen du gutxi gora-behera), Mankomunitateak 2005. urteaz geroztik
autokonpostajea sustatzeko kanpainak burutu izan ditu lorategia edo baratzea duten familientzako. 2013ko maiatzean Udalak
Mankomunitatearen laguntzarekin landa eremuko etxebizitza guztietarako, hau da, Egialde eta Izaskun auzoetarako,
autokonposta martxan jarri zuen.
• Herri-gunean lorategi edo baratzerik ez duten familientzako ere, konpostajea egiteko aukera emanez, udalak 2013ko ekainean lehen
auzokonpostaje gunea eraiki zuen Azkue auzoan. Orduz geroztik beste 6 gune ere eraiki dira. Guzti honen kudeaketa udalak egiten
du (!).
• Gaur egun 227 familia ari dira konpostajea egiten, 66 autokonpostajean eta 161 auzokonpostajean. Honek udalerriko familien ia
%13,5 suposatzen du.

Iturria: Enea
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3.2 HONDAKINAK
Hiri hondakinei buruzko ordenantzak eta zergak
• Tolosako Mankomunitateak, eskualdea osatzen duten udalerrientzako, etxeko eta merkataritzako hondakinak bildu eta tratatzeko
zerbitzua arautzeko ordenantza orokorra garatu zuen 2013an. Ordenantza honen bidez, Mankomunitateak etxeko eta
merkataritzako hondakin ez-arriskutsuak biltzeko zerbitzua zein baldintzetan emango den arautzen da, baita erabiltzaileak nola
erabiliko dituen ere.

☺

• Bestalde, 2010z geroztik, Tolosaldeko Mankomunitateak, industria eta enpresa guneetan eta beste jarduera batzuetan ere
hondakinak biltzeko zerbitzua arautzeko ordenantza aplikatzen du. Bertan, alde batetik, industria gunetako hiri hondakinen bilketa
zerbitzuarekin bat egiten duten enpresek ordaindu beharreko tasak zehazten dira, eta bestetik, hiri hondakinen bilketa eta horri
lotutako jarduerak arautzen ditu.
• Azkenik, aipatzeko da, konpostajea egiten duten familiei zaborren tasan %30eko hobaria aplikatzen zaiela.

Bestelako hondakinak
ENPRESETAKO HONDAKINAK
• Enpresek aukera dute sortzen dituzten hiri hondakin asimilagarrien bilketarako Mankomunitateak eskaintzen duen zerbitzua
erabiltzeko, lehen aipatu den bezala. Hala ere, hau ez da derrigorrezkoa, eta zerbitzua erabili nahi ez duten enpresak derrigorrezkoa
dute Eusko Jaurlaritzak baimenduta duen kudeatzaile batekin hondakin hauek kudeatzea.
• Ibarran badaude hondakin arriskutsuak sortzen dituzten enpresak, eta behartuta daude beraien hondakinak legearen arabera
kudeatzera. Udalak ez dauka honen inguruko ezagutzarik (!).

NEKAZARITZA HONDAKINAK
• Tolomendi Tolosaldeako Landa Garapeneko Elkartea izanik, mendi, baso eta batez ere, baserriak eta beraiei lotutako larre eta
belardiak babesteaz arduratzen da. Horregatik, nekazaritza jarduerei lotuta sortzen diren plastiko hondakinak jasotzeko zerbitzua
eskaintzen du hilean behin. Bilketa honen kudeaketa egokia izan dadin, Tolomendi eta Udalaren arteko lankidetza dago.
• Animalientzako, baratzetarako… erabiltzen diren botika eta tratamenduetarako produktuak eta ontziak biltzeko gaur egun ez dago
inolako zerbitzurik. Egokiena ez izan arren, Garbigunean jasotzen dira eta hondakin arriskutsu moduan tratatzen dira. Hala ere,
Udala arazo hau konpontzeko irtenbide bat bilatzen ari da produktu hauen saltzaileekin elkarlanean (!).
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3.2 HONDAKINAK
Sentsibilizazioa
• Urtero Tolosaldeako Mankomunitateak komunikazio, sentsibilizazio eta ingurumen hezkuntzako ekintzak antolatzen ditu,
hondakinen murrizketa edo prebentzioa, berrerabilpena, gaikako bilketa eta birziklapenean oinarritutakoak.
• Udalak bere aldetik, jubilatuen elkartean birziklapenari buruzko ikastaroak antolatu zituen 2013. urtean. Herritar guztiei
zuzendutako ikastaroak ere antolatu ziren arlo honetan, baina ez zuten arrakasta handirik izan.

Herritarrek egindako ekarpenak
• Hondakinen frakzio desberdinen bilketa berriarekin ados azaltzen dira orokorrean herritarrak, baita materia organikoaren
kudeaketarekin ere.
• Hondakinen sorrera murrizteko lana egin behar dela azpimarratzen da, berrerabilpena sustatuz.
• Herri-gunean kokatutako baratzeen jabeek, bertan sortutako hondakinak egoki kudeatzeko lanketa egitea proposatzen da.
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3.2 HONDAKINAK
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal/eskualde mailan
Etxe eta merkataritza hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua arautzen duen Ordenantza Orokorra (2013)
Industria eta enpresa guneetan eta beste jarduera batzuetan hondakinak biltzeko zerbitzua arautzen duen ordenantza (2010)

Lurralde mailan
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra (2002-2016)
Aurrerapen Dokumentuaren Garapenerako Estrategia 2008-2016

EAE mailan
Euskadiko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorra. III. idazpurua: Ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua. IV. atalburua:
Hondakinak
Hondakinei eta lur kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legea.
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra (2002-2016).
Eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpen eta kudeaketa erregimen juridikoa arautzen duen 112/2012 Dekretua
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3.2 HONDAKINAK
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
3.7.3 Hondakinen murrizketa eta gaineko bilketaren inguruan herritarrak sentikortzeko ekintzak burutu.
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3.2 HONDAKINAK
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikotik eta azpi-eremuen baloraziotik habiatuz, jardutea lehentasunezko diren eremuen identifikazio bat egin da. Hau da Ekintza
Plana formulatzeko oinarritzat erabiliko den informazioa.

Ezarriko den atez ateko sistemari jarraipen bat egitea eta ordenantzaren betetzea bermatu, sortu daitezken arazoak… ekiditeko.
Ibarrako datuetan oinarrituz sistema berriaren balorazioa egitea eta ezagutzera ematea.
Prebentzioaren arloan lanketak egiten jarraitzea eta elikagaien xahuketari lotutako prebentzioa egitea
Konpostajearen, eta batez ere auzokonpostajearen, jarraipen zehatza eta kudeaketa egokia egitea
Kontrolatu gabeko isurketak eta zabortegiak detektatuta izan eta hauen kudeaketa egokia egitea
Nekazaritza arloan sor daitezken arazoei konponbidea bilatzea
Enpresek hondakin arriskutsuen kudeaketa egoki egin dezaten bultzatu, enpresen koordinazioa bultzatuz eta udal laguntza eskainiz
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
Energia egitura orokorra (2011)
• Iturrika banatutako Ibarrako azken energia kontsumoaren egitura honako hauek osatzen
dute: energia elektrikoa (Iberdrolak kudeatzen du), gas naturala (Naturgas Energía, S.A.k
kudeatzen du), garraio sektoreko erregai likidoak eta petrolioaren gas likidotuak (PGL).
• Egitura energetiko honek erregai fosiletan erabilera handia dakar, eta berotegi-efektuko
gas isurietako ekarpen nabarmena da, baita energia hornikuntzarako kanpoko
menpekotasun handia ere. Interesgarria izango litzateke merkatuan dauden aukera
ezberdinak aztertzea eta energia berriztagarrien alde eta, oro har, burujabetza
energetikoaren aldeko pausuak ematen hastea (!).
• Ibarrako energia kontsumoaren ekarpen handiena garraio sektoretik dator, kontsumo
osoaren %60, eta distantzia handira bizitegiak eta industriak jarraitzen dute, %18 eta %15
hurrenez hurren.
• Gehien erabiltzen den energia iturria erregai likidoak dira, garraioarekin sendoki lotuta
dagoelako. Egitura energetiko honek erregai fosiletako erabilera handia dakar, eta
berotegi-efektuko gas isurien ekarpen nabarmena egiten du, baita energia
hornikuntzarako kanpoko menpekotasun handia ere (!).
• Ondorioz, sektoreka eta iturrika azken kontsumoa aztertzen badugu, garraioak daukan
eraginagatik, erregai likidoen kontsumoa altua dela eta industria eta zerbitzuen sektoreek
eraginda, elektrizitatearen kontsumoa ere garrantzitsua dela ikus daiteke.
ENERGIA KONTSUMOA SEKTOREKA ETA ITURRIAREN ARABERA
(2011)
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eta DGTren datuetan oinarritu
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
Energia egitura orokorra (2004-2011 bilakaera)
• 2004-2011 epealdian udalerriko energia kontsumoa nabarmen
igo da, bai elektrizitateari (%146), bai gasari (%92) dagokiona.

3000
ELEKTRIZITATE ETA GAS KONTSUMOAREN

• Hori dela eta, industria sektorean zehazki energia kontsumoa
murrizteko aukera ezberdinak aztertzea komenigarria izango
litzateke. Ildo horretan, interesgarritzat jotzen da enpresa talde
batekin elkarlanean lan egitea, energia kudeaketan
aurrerapausoak ematen hasteko neurriak hartzen gidatzeko
edo energiaren baterako erosketaren antzeko aukerak
aztertzeko.
• Aldi berean, zerbitzu sektorearekin, eta zehazki, merkataritza
eta ostalaritza sektoreekin ildo honetan ere lan egitea
interesgarritzat jotzen da. Sektore hauetan energia kontsumoa
murrizteko aukera handia dago, eta gainera, herritarrekiko
duten gertutasuna dela eta, sentsibilizaziorako bide on bat izan
daitekeela kontuan hartu behar da. Horretarako, aukera
ezberdinak aztertu daitezke, hala nola, auditoria energetikoak
egitea edo kontagailu adimenduak jartzea energia kontsumoa
neurtzeko eta emaitzen araberako neurri zuzentzaileak hartzen
laguntzeko.

BILAKAERA
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• Kontsumo hazkunde hau sektore guztietan eman da baina
industria sektorean are nabarmenago. 2006an Apatta
poligonoaren sorrerari leporatzen zaio.
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
Etxeko energia kontsumoa
• Etxeko energia kontsumoa (elektrizitatea eta gas naturala) 2011an,
0,26 pbt/bizt. izan zen. Euskadi mailako udalerrien batez bestekoa
baino pixka bat altuagoa da (2011an 0,22 tpb/biztanle. Iturria:
Euskadiko Datu Energetikoak 2011, EVE).

ETXEKO ENERGIA KONTSUMOAREN BILAKAERA
0,4

• Honez gain, 2004-2011 urteen artean etxeko energia kontsumoa
%44an igo da, 0,18 pbt/bizt/urte zen eta (!).
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0,3

• Datu hauek sakonago aztertuta eta energia iturriak bananduta
aztertzen baditugu, elektrizitatearen kontsumoa konstante mantendu
dela ikus dezakegu; gas naturalaren kontsumoa izan da, %84 igo
dena.
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• Hala ere, interesgarria izango litzateke 2012 eta 2013 urteetako
datuak ezagutzea eta etxeko energia kontsumoaren inguruko
azterketa sakonago bat egitea, udalerrian pobrezia energetikoa
pairatzen duten familiak ote dauden jakiteko. Erreferentzi moduan,
Gipuzkoa mailan biztanleriaren %13 egoera honetan dagoela
kalkulatu da.
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Iturria: Norberak sortua, Iberdrola eta Naturgas Energiaren datuetan oinarrituz.
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Iturria: Norberak sortua, Iberdrola eta Naturgas Energiaren datuetan oinarrituz.
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
Energia berriztagarrien ekoizpena
• Ibarrako energia berriztagarrien batez besteko tokiko ekoizpena 32.694 kWh izan zen 2011an, hau da, 7,62 kWh/bizt (Udalmap), .
Kopuru hori urte berean udalerrian kontsumitutako energia elektrikoaren %0,2 sortzearen baliokidea da.
• Euskadi mailan, 2011n tokiko energia berriztagarrien batez besteko ekoizpena 2.005 kWh/bizt izan zen eta berriztagarrien kontsumoa
%6,9 EAEko energia-eskari osoaren aldean (Iturria: Euskadiko energia-datuak, 2011. EVE).
• Euskadiko Energia Estrategiak 2020 urterako azken kontsumoaren %14 kuota finkatzen du energia berriztagarriena eta Europar
Batasaunaren eremuan 2030 urtera begira energia berriztagarrien presentzia %27an finkatzeko eztabaidatzen ari dira une honetan.
Potentzia instalatua (kW/10.000 bizt)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Eguzki energia fotovoltaikoa

0,00

0,00

0,00

12,18

11,51

65,27

65,59

Eolikoa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hidraulikoa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GUZTIRA

0,00

0,00

0,00

12,18

11,51

65,27

65,59

Iturria: Udalmap
Azalera instalatua (m2/10.000 bizt)
2005

Termikoa

2006

0,00

2007

0,00

2008

0,00

2009

0,00

2010

0,00

13,99

2011

14,05

Iturria: Udalmap

• Orokorrean, eta datuak aztertu ondoren, udalerrian energia berriztagarrien ustiapenaren ekarpena minimoa dela esan beharra dago.
Honez gain, ez da udalerriko energia berriztagarrien ekoizpenerako potentzialtasuna ezagutzeko azterketarik egin. Horregatik
beharrezkotzat jotzen da ildo honetan sakontzea, bai maila publikoan baita pribatuan ere, horrela, energia autonomia maila handituz joan
dadin eta berotegi efektuko gas isurien murriztapenean lagundutzeko.
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
Tokiko administrazioaren energia kontsumoaren kudeaketa
• Udalean ez dago energia kudeaketarekin eta energiarekin zer ikusia duten ekintza guztien koordinazioaren arduradunik, ezta
plangintza zehatzik edo udal araudirik (!). Ildo honetan, interesgarritzat jotzen da energiaren plangintzarako egun martxan dauden
maila ezberdinetako ekimenetan parte-hartzea aztertzea, EEEk bultzatzen duen Alkateen Itunerantz zuzenduz ekimenean, besteak
beste.
• Bestalde, ez dago energia kontsumoa kontrolatzeko software edo tresna informatikorik, kontsumoaren segimendua fakturen bitartez
egiten da soilik (!). Eremu honetan ere hobetze marjina dagoela ikusten da, kontsumoaren segimendu zorrotz batek kontsumoaren
aurrezpena ekarriko lukeelako.

Udal ekipamenduen kontsumoa
• Iturrika, Udal instalazioetan energiaren azken kontsumoaren egitura aztertuz gero,
energia elektrikoari dagokionez, 2010. urteko kontsumoa 365.693 kWh-koa izan zen,
eta gas naturalaren kontsumoa berriz, 660.605 kWh-koa (Iturria: Ibarrako Udala, 2010).
• Erabileraren araberako kontsumo energetikoaren banaketak erakusten digu udal
ekipamenduek udal kontsumo osoaren %68 irudikatzen duela; %28 argi publikoari eta
gainerako %4 udal flotari dagokio.
• Iturri energetikoei dagokienez, kontsumo handiena ekipamenduetako gas naturalarekin
lotuta dago, eta argiteria publikoko eta ekipamenduetako elektrizitateak jarraitzen dio.
• Positiboki baloratzen da udal ekipamenduetan energia kontsumoa murrizteko hartu
izan diren neurriak. 2010ean, udal ekipamenduetako bostetan, beroaren produkzio eta
banaketa sistemen hobekuntzak egin ziren: udaletxean, haurtzaindegian, kultur etxean,
kiroldegian eta Uzturpe ikastolan. Azken honetan gainera, 2011. urtean auditoria
energetikoa egin zen eta, horren ondorioz, energia murrizteko zenbait neurri zehaztu
ziren.
• Bestalde, kontuan hartu beharko dira eraikinen ziurtapen energetikoaren apirilak 5eko
235/2013 Errege Dekretuak zehazten dituen eskakizunak. Araudi honen arabera, 250
m2-ko azalera baino gehiago eta publiko asistentzia zabala duten eraikin publikoek
euren aurrealdean ziurtapen energetikoaren etiketa azaldu beharko lukete (araudiak
zehazten dituen epe zehatzetan) (!).

UDALEKO ENERGIA KONTSUMOA (2010)
Udal Flota
4%

Argiztapen
publikoa
28%
Eraikin
publikoak
68%

Iturria: Norberak sortua, Iberdrola eta Naturgas
Energiaren datuetan oinarrituz.
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
Argiteria publikoaren kontsumoa
• 2011an, udal argiteriak 217.464 kWh kontsumitu ditu, 50,7 kWh/bizt., 2010ean kontsumitutako energiaren ia erdia suposatzen
duelarik.
• Udalsarea 21eko udalerrien batez besteko kontsumoarekin konparatuta (178 kWh/bizt.), datu hau oso positiboa dela esan daiteke.
• 2008. urtean argiteria publikoaren ikuskapena egin zen EEE eta Aranzadiren laguntzarekin, energiaren erabilpenaren
eraginkortasuna hobetzeko eta argi-kutsadura murrizteko helburuekin. Ikuskapen horren ondorioz, udalerriko argiterian zenbait
hobekuntza egin dira, horien artean ondoko hauek azpimarratu daitezkeelarik:
– fluxu erreduktoreak jarri dira ahal izan den tokietan

☺

– luminaria ez eraginkorrak kendu eta, egungo araudia bete eta errendimendu hobeak dituzten batzuengatik ordezkatuak izan dira.
• Azpimarratu beharrekoa da ere, fluxu erregulatzaileen funtzionamenduaren akatsak detektatzeko eta, oro har, euren kontrola egiteko,
sistema telematiko bat ezarrita dagoela.
• Gabonetako argiei dagokienez, 2009tik honantz neurri ezberdinak hartzen joan da euren kontsumoa murrizte aldera. Hasiera batean,
auzo ezberdinetan energia gutxiago kontsumitzen duten bonbillak jarri ziren. 2011. urtean, argiteri kopurua murriztea erabaki zen,
saltoki gehiago dituzten kaleetan soilik utziz eta argiak piztuta dauden ordutegia eta iraunaldia ere murriztuz. Honez gain, Uzturpeko
Ikastolako ikasleek apaingarriak egiten dituzte Gabonetan kaleak eta saltokiak modu iraunkorrean apaintzeko.

Udal ibilgailuen kontsumoa
• Udal flotako ibilgailuek erregai fosilak (gasolina edo gasolioa) kontsumitzen dituzte. Egokia izango litzateke, beharrezkotzat jotzen
denean, gaur egungo ibilgailuak, ibilgailu elektriko edo mistoengatik ordezkatzea baimenduko duen erosketa berderako planifikatutako
politika bat izatea, udaleko ibilgailuen esparruan. (!)
• Ez da antolatu udaleko langileei bereziki zuzendutako eraginkortasunez gidatzeko ikastarorik. Soilik, herritar guztiei zuzendutako
eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak antolatu izan dira eskualde mailan. (!)

Energia eraikuntzan
• Udaleko Hirigintza Antolatzeko Plan Orokorra (HAPO) berrikustear dago. Indarrean dagoenak ez du energia eraginkortasunaren eta
energia berriztagarrien inguruko irizpiderik jasotzen. Hala ere, udalak, Eraikuntzako Kode Teknikoak (CTE) eraikuntza berrietarako
ezartzen dituen zehaztapenak aplikatzen ditu.
• Udaletik ez da aurreikusten eraikuntzan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera bultzatuko duen beste inolako
jarduera osagarririk.
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
Energia eta klima aldaketaren inguruko sentsibilizazioa
• Ez da energiaren aurrezpena eta eraginkortasuna bultzatzeko kanpaina edo ekimenik egin ezta klima aldaketaren ingurukorik ere. Bi
arlo hauek azkeneko urteetan hartzen ari diren garrantzia aintzat hartuta, egokia izango litzateke herritarren sentsibilizaziorako
aurrerapausoak ematen hastea. (!)

Udalerriko sektoreen eragina klima aldaketan
• Ibarra 2010ean hasi zen udalerriko eta udaleko berotegi efektuko gasen (BEG) isurketen inbentarioak kalkulatzen, EAEko Tokiko Agenda
21en ebaluazio eta jarraipen Programaren baitan. Hau positibotzat jotzen da, izan ere, modu honetan udalerriak klima aldaketari egiten
dion ekarpenaren neurketa eta jarraipen sistematikoa ezartzeko lehenengo pausuak ematen hasi dela esan baitaiteke.
• Inbentario hauen kalkuluari jarraipena ematea komenigarria izango litzateke, honela, martxan jarritako ekintza berriek klima aldaketaren
murrizketan duten eragina zein den ezagutu ahal izango delarik.
• 2011an udalerriko isuriak guztira 25.996 tCO2b izan ziren. Industria eta lehen sektorea alde batera utzita, isuriak 21.083 tCO2b-koak
ziren, hau da, 4.9 tCO2b/bizt/urte.
• 2010eko datuekin konparatuz, isuriak 1.551 tCO2b-etan igo direla ikusten da, 4,5 tCO2b/bizt/urte-tik 4.9 tCO2b/bizt/urte-ra.
• Hala ere, udalerriko BEG isuriak biztanleko (industria eta lehen sektorea barneratu gabe) antzeko tamaina duten Udalsarea 21eko
udalerriena baino baxuagoa da (5,3 tCO2b/biz/urte 2009.urtean, EAEko 2010/11 Jasangarritasun Txostena), eta ondorioz, emaitza
positibotzat hartzen da.
• Ibarran, isurien erdia garraio sektoreari esleitzen zaizkio. Hala ere, 2010eko datuekin konparatuz, sektore honek sortutako isurien pisu
erlatiboa jaitsi dela azpimarratu daiteke. Garraio sektorearen ondoren, industria eta bizitegiak dira, klima aldaketan eragin gehien duten
sektoreak.
CO2 ISURKETAK SEKTOREKO (2010)

CO2 ISURKETAK SEKTOREKO (2011)

Bizitegiak
9%

Bizitegiak
14%

Zerbitzuak
5%

Zerbitzuak
7%
Hondakinak
9%

Garraioa
61%

Hondakinak
11%
Abeltzaintza
3%

Garraioa
51%

Laborantza
1%

Industria
10%

Iturria: Ibarra.Udalerriko BEG isuri inbentarioa 2011

Abeltzaintza
2%
Industria
16%

Laborantza
1%
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Klima aldaketaren aurkako ekimen espezifikoak
• Tokiko administrazioak ez du klima aldaketaren aurka ekimen espezifikorik aurrera eraman eta ez du eremu honetarako inolako
planifikazio espezifikorik. (!)
• Maila partikularrean ere, udalerriko giza eta ekonomi eragileen aldetik, ez da klima aldaketaren aurkako tresna espezifikorik ezarri edo
garatu. (!)
• Udalerrian orain arte ez da sortutako isuriak konpentsatzeko ekimenik aurrera eraman (!)

Klima aldaketari egokitzea
• Udal administrazioak ez du klima aldaketak udalerrian izan ditzakeen ondorioen ebaluaziorik egin. Fenomeno horren ondorioetara
egokitzeko ere ez du ekintza programa egituraturik Udalak.
• Ikuspegi orokor batekin, klima aldaketak ekar ditzakeen ondorioen aurrean udalerriaren arrisku eta urrakortasunari buruzko ebaluaziorik
ez da egin. Ez dago fenomeno honen ondorioetara egokitzea planifikatzeko egituratutako ekintza programarik ere. Esparru honetan,
kudeaketa tresnen ezarpena hobetu daitekeela kontsideratzen da. (!)
• Zelai errekaren ertzetan hiri lurzoru bezala finkaturiko zenbait zonalde eremu urperagarriak dira eta uholde arrisku maila desberdinetan
sailkatuak daude. Klima aldaketarekin lotutako prezipitazio erregimenaren balizko aldaketak uholde arriskua areagotu lezake. (!)
• Udalak Larrialdi Plan bat dauka baina ez zaio jarraipenik egiten. Komenigarria izango litzateke Plan hori eguneratzea udalerrian gerta
daitezkeen larrialdi egoerei erantzun egokia emateko helburuarekin, horien artean uholdeak aurkitzen direlarik.
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
Ez da eremu honi lotutakoa udal plan ezta araudirik identifikatu.

Lurralde mailan
Gipuzkoako Energia Plana

EAE mailan
• Euskadi 2010 Energia Estrategia. Energia garapen iraunkorrerantz (EEE, 2005)
• Euskadi 2020 Energia Estrategia
• Klima Aldaketarako Udal Ordenantzaren eredua (“Udalerria eta Klima II” Ekitaldearen esparruan egina)
• Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana (2008-2012)
• Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana (2011-2020) (egiten)
• Klima Aldaketaren Euskal legea (egiten)

Estatu mailan
• Eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozedura onesten duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretua
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
3.5.1 EEE-rekin auditoria bat burutu udal instalazioetan nahiz argiteria publikoan eta ondoren, beharrezko neurriak hartzen joan
3.6.1 Energia kontsumoa murrizteko herritarrak sentikortzeko ekintzak burutu (jardunbide egokiak, erosketa iraunkorra, e.a.)
3.6.2 Udal instalazioetan energia berriztagarriak erabiltzeko EEE-rekin hitzarmena sinatu ondoren, beharrezko neurriak hartu
3.6.3 Etxebizitza berrien eraikuntzan energia eraginkortasun eta aurrezte irizpideak barneratu, eraikuntzaren kode teknikoa aplikatuz (batez ere
sustapen publikoetan)
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
HERRITARREK EGINDAKO EKARPENAK
Herritarrak sentsibilizatu beharko lirateke energiaren kontsumoa jaisteko.
Errekaren indarra energia ateratzeko aprobetxatu ahal izango litzateke eta eguzki plaken ezartzeari bultzada eman beharko litzaioke.
Energia berriztagarriak erabiltzeko laguntzak izan beharko lirateke hauek bultzatzeko.
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3.3 ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikotik eta azpi-eremuen baloraziotik habiatuz, jardutea lehentasunezko diren eremuen identifikazio bat egin da. Hau da Ekintza
Plana formulatzeko oinarritzat erabiliko den informazioa.

Udal horniketarako energia enpresa banatzaileen artean dauden aukera ezberdinak aztertu, iturri berriztagarriak erabiltzen
dituztenak lehenetsiz
Energia Kudeaketaren udal plangintza egitea, gauzatu beharreko jarduerei ikuspegi orokor eta estrategikotik begiratuz (“Alkateen
Itunerantz zuzenduz” ekimenari atxikitzeko aukera baloratu)
Udal ekipamenduetako kontsumoaren kontrola eta jarraipena sistematizatzea.
Etxeko energia kontsumoaren azterketan sakontzea eta pobrezia energetikoari buruzko azterketa egitea
Energia berriztagarrien ekoizpena sustatzea, aukera ezberdinak aztertuz eta udalerriak dituen baliabideei ahal den etekin handiena
ateraz (azterketa bat egiteko beharra)
Udal ekipamenduetako eraginkortasun energetikoaren hobekuntzan aurreratzea.
Udal eraikin publikoen ziurtapen energetikoa aurrera eraman energia apirilak 5eko 235/2013 Errege Dekretuaren zehazpenen
arabera.
Energiaren aurrezpena eta arrazoizko erabilera sustatzea sektore guztietan, orokorrean, sentsibilizazioaren bidez eta industrai eta
zerbitzu sektoreekin (merkataritza eta ostalaritza) zehazki lan eginez.
Berotegi Efektuko Gasen inbentarioa kalkulatzen jarraitzea , herritarrei komunikatzea eta igorpenak murrizteko helburuak ezartzea.
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
Atmosferara egindako isuriak
• Tolosaldean airearen kalitatean eragina duen igorpen foku nagusia, ibilgailuen zirkulazioa da:
– Alde batetik, eskualdea zeharkatzen duen N-1 errepideak duen ibilgailu-zirkulazio handia dago. Zirkulazio horren zati handi bat
distantzia ertain eta luzeko zirkulazioa da, eta ibilgailu astunen portzentajea ere altua da. Kontuan izan behar da N-1 errepidea
eskualdeko herri-gune nagusietatik oso gertu igarotzen dela, horien artean Ibarrako hirigunetik, eta horrek eragin handia du airearen
kalitate-mailan.
– Beste aldetik, Ibarran bertan trafiko-intentsitate handia jasaten duen hiriarteko bide-sarea dago, eta ondorioz, atmosferarentzat
kutsadura handiko fokutzat hartzen da. Pasadizoko mugimenduei dagokienez, GI-2130 eta GI-3212 errepideak 6.900 ibilgailuk
gurutzatzen dute hirigunea egunero, %10 ibilgailu astunak dira eta kutsadura, zarata eta arriskua sortzen dituzte (Ibarrako Mugikortasun
Jasangarrirako Plana, 2009).
• Industriari dagokionez, Ibarran ez dago atmosfera kutsatzen duen jarduera handirik. Alde horretatik, paper-fabrikak ziren eskualde
mailan atmosfera kutsadura potentzial handiena zuten enpresak, baina azken urteetan foku horiek sortutako kutsadura asko murriztu da
sektore hau jasaten ari den atzerakada dela eta (iraganean eskualdeak zuenarekin alderatuta). Hainbat enpresek beren jarduera eten dute,
eta beste zenbaitek, isurketa poluitzaileak gutxitzeko neurriak ezarri dituzte.
• Izaera industriala duten isuri foku nabarmengarrienen identifikazioa 2012ko igorpen eta jatorri kutsagarrien Euskal Erregistroan (EPER / EPRTR) dagoen informazioan oinarritu da:
Izena

Udalerria

Jarduera

Fudike

Ibarra

Burdinaren galdaketa

Feralco Iberia

Ibarra-Leaburu

Aluminio sulfato ekoizpena

• Aipatutako bi jarduerak Ingurugiro Integratuaren Baimena dute, eta bertan, enpresa horien atmosferaren foku poluitzaileak identifikatzen dira
eta atmosferara gas isurien mugak ezartzen zaizkie, baita isuri horien aldizkakotasun kontrolak. Hala eta guztiz ere, kontrol horietatik
ondorioztatutako datuak ez direla Udaletxera helarazten aipatu behar da.
• Beste igorpen fokuak hauek dira:
– Etxebizitza eta zerbitzuen sektorea: erregaien kontsumoak (berokuntza sistema, etxeko ur beroa eta sukaldea) eragindako isuriak.
– Herri lanak eta kale garbitzeak.
• Hori guztia dela eta, Ibarrako atmosferara kutsadura foku nagusia herriko ibilbide nagusietatik igarotzen diren ibilgailuen trafikoa
dela ondorioztatzen da (!).
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
Airearen kalitatea
• EAE mailan aire-kalitatearen egoera ezagutzeko adierazle nagusia
aire-kalitatearen indizea da, eta horretarako, Eusko Jaurlaritza
Euskadiko airearen kalitateari buruzko informazioa jasotzen duen
airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sareaz baliatzen da.
Tolosaldeari dagokionez, Tolosan kokatuta dago eskualdeko airekalitatearen neurketa estazio bakarra (Nafarroa etorbidean).

AIRE KALITATE "ONA" edo "ONAGARRIA" URTEAN EDUKI
DUTEN EGUNEN PORTZENTAJEA

100

• Estazio horretan jasotako datuak ez dira Ibarran gerta daitekeena
argitzeko oso esanguratsuak, eta ondorioz, Ibarrako aire-kalitatearen
inguruko datuak ematea ezinezkoa da. (!).

– Atmosferako kutsaduraren Diagnostikoa: eskualdeko airearen
kalitatearen kasuistika ezagutzeko.
– Neurri Zuzentzaileen Proposamena: egungo airearen kalitatea
hobetzeko eta etorkizunean legedia bermatzeko.
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97
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96

%

• Hala ere, estazio horretan 2007 arte jasotako datuak kutsaduraren
existentziaren berri eman zuten, eta gehien bat, partikulek sortua izan
zela erakutsi zutela aipatzea garrantzitsua da. Arrazoi horrengatik
Tolosaldea eskualdeari dagokionez, azken urteotan jasotako airearen
kalitate-maila hobetzeko helburuarekin, Jaurlaritza 2008ko lehen
seihilekoan Tolosaldea eskualdeko Airearen Kalitatearen Ekintza Plana
egiten hasi zen, bi fasetan:
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Iturria: Norberak sortua Eustaten datuetan oinarrituz

• Txosten honetan proposatutako zenbait neurri zuzengarri eskualde mailan ezarri ziren eta grafikoan ikus daitekeen bezala, 2009 urtetik
aurrera aire-kalitatearen indizean hobekuntza nabarmena egon zen (kontuan Tolosan eginiko kontrolak direla). Ibarran ere herriko airekalitatearen hobekuntzan eragina duten zenbait ekintza burutu dira, esaterako:
– TAO duten guneak ezartzea. Gune hauei esker gidariak beren ibilgailu pribatuekin erdiguneetara sar daitezen ekiditen da maila
batean, eta horrela, zirkulazioaren eta isuri kutsakorren murrizketa.
– Eskualdean 7. urtez antolatu dute “Mugikortasun Astea”. 2013. urtean sentsibilizazio kanpaina honen leloa “Aurten Aire Garbia, Hau
da zure mugimendua” izan da. Hainbat ekimenen artean, Ibarran, BIZIKLETA BIRA antolatu zen.
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Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia 2008.
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
Kalitate akustikoa
• Kalitate akustikoan eragina izan dezaketen zarata isurien foku nagusiak ondorengo hauek dira:
•

Ibilgailuen zirkulazioa, Ibarrako kutsadura akustikoaren foku nagusitzat hartzen da (!):

– 2008. urteko Gipuzkoako Foru Aldundiko zarata maparen arabera, N-I errepidea Ibarratik
igarotzean, Ibarrako biztanleriaren ia %14 egunean zehar 55dB (A)etako kutsadura akustikoaren
arriskupean jartzen zuen, eta gauez 50dB (A)etara:
Legun

Larratsald

Lgau

Lden

12,38 %

7,70 %

10,03 %

13,93 %

Zarata Maila dB(A)

Iturria: egunean zehar 55 dB(A) baino gehiago eta gauez 50 dB (A)en arriskua jasaten duten biztanleen % a. N1 Errepideen Sare Foralaren, Zarateren Estrategia-mapa . DFG. 2007

– Ikerlan honen arabera, Ibarrako zoruaren % 5,62 55dB (A) jasateko arriskua zegoen. Mapan
ikus daitekeen bezala, azalera hau Tolosatik gertuen geratzen den herriaren erdigunearen
guneari dagokio, baita Izaskunen dauden ekialdeko magaleko zenbait baserriri.
– Arrisku hori ekiditeko, Tolosako N-I errepidearen 435,200. p.k.-n, Ibarrako zubian, pantaila
akustikoak ipini ziren.
–

Ibarrako Mugikortasun Plan Jasangarriaren idazketan zehar, zarata
neurketak burutu ziren herriko zenbait puntu desberdinetan. Egunean
zehar herri-guneko puntu desberdinetan burututako neurketa
guztiek, gomendatutako balioak gainditzen zituzten eta oso
kezkagarritzat jotzen diren balioetatik gertu zeuden gainera,
puntu guztiek 70 dezibelioak pasatzen baitzituzten (!).

–

Kutsadura akustiko handiena antzeman zen puntua, GI-3212 eta GI2130 errepideen trafikoa erregulatzen duen biribilgunea izan zen, 75
dezibeliotik gora jaso zirelarik. Hala ere, bertan ia etxebizitzarik ez
egoteak, inpaktuaren garrantzia murrizten zuen modu batean.

–

Arazo nagusia gainontzeko puntuetan dago, horietako dezibelioak ere
gomendatutako balio limiteetatik gertu baitzeuden. Limite horiek,
biztanle kopuru handiko guneetan ezartzen dira, zaratak, osasuna eta
bizi-kalitatearekin, eragin zuzena baitu.

NIVEL SONORO
Tolosatik sarrera
Rotonda GI-3212
Haurtzaindegia
Apaterreka
Emeterio Arrese kalea
Udaletxea
Zaldune auzunea
Euskal Herria
Julian Gaiarre kalea

73,7
75,2
74,2
73,7
72,7
72,2
72,2
73,2
73,2
60

65

70

75

dBA
Iturria: Ibarrako gune batzuetan neurtutako zarata-mail. Ibarrako
Mugikortasun Plana. Ibarrako Udala. 2009.
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Iturria: Arrisku gunea N-1 Errepideen Sare
Foralaren, Zarateren Estrategia-mapa . DFG. 2007
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Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia 2008.
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
Kalitate akustikoa
•

Garrantzia gutxiago duten beste kutsadura foku potentzial batzuk:
– Industria-jarduerak: industria-jarduera nagusiak Apatta industrialdean daude, baina horrez gain badaude zarata eragin dezaketen beste
zenbait industria-gune: Leaburuko industrialdea, Leaburuko errepideko industria-gunea, Okobio industrialdea, Calera industria-gunea eta
Belauntzako industrialdea.
– Apatta industrialdean kokatutako enpresek 33 dezibeliotako isuri muga dute. Gainera, industrialde hori bizigune-guneetatik aldenduta dago, eta,
ondorioz, ez da zarata-foku nabarmena.
– Gaueko aisialdiko inguruak: horri buruz kexa asko jaso ez diren arren, Udal-teknikarien iritziz lokal batzuk zarata dela eta enbarazu egiten
dute (tabernak, Gaztetxea…) Beste zarata isuri foku batzuk eraikuntza-lanak, festak, eta jaialdiak dira.

Kalitate akustikoaren kudeaketa
• Gaur egun zarata kudeatzeko Udalak dituen erremintak hurrengoak dira:
• Zarata isuriak arautu eta mugatzen dituzten Udal Ordenantzak:
– Taberna, kafetegi, jatetxe eta antzeko jardueretarako diren establezimendu publikoen kokalekua eta instalazioa arautzeko Udal
Ordenantza.
– Ikuskizun publikoei eta dibertimenduzko jarduerei buruzko Udal ordenantza.
– Ibarrako Udalerrian Kaleko Salmenta arautzen duen Ordenantza.
• Eta lehenago aipatutako Apatta industrialdeko zarata-isurien muga. Hori betetzea, jarduera lizentziak emateko garaian ondo kudeatzen
da.
• Planeamenduko baliabide desberdinetan eta udal administrazioaren beste kudeaketa prozedura batzuetan zarataren
araudiarekiko egokitasun eza nabari da (!).
– Planeamendu urbanistikoan zarataren araudia integratzeari dagokionez, herriaren zonifikazio akustikorik ez dela egin eta kalitate
akustikoaren xedeak ez direla definitu aipatu behar da.
– Kalitate akustikoaren xedeen kudeaketari dagokionez, ezarritako helburuak gainditzen ez diren guneetan zarata-mapak burutzea, ez
dago aurreikusita, ezta hauei loturiko ekintza planen lanketa.
– Gaur egun indarrean dauden ordenantzek ez dituzte zarataren inguruko araudiaren baldintzak aipatzen.
– Ez dago kalitate akustikoaren xedeen betetzearen alde egingo duen prozedura sustatzailerik, ezta zarata igorleei ezarritako isuri 82
mugak betetzea kontrolatzeko eta ziurtatzekorik.
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
Lurzoru kutsatuak
• Gaur egun erabiltzen den Kutsatuta egon daitezkeen Lurzoruen Inbentarioa 2008.urtekoa da. Hurrengo taulan udalerrian
kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak azaltzen dira:
Ibarran

Tolosaldea

0,29 Ha
(udalerriko
azalera
osoaren
%0,06)

126,3 Ha
(Tolosaldeak
o azalera
osoraren
0,39%)

Gipuzkoa
3.541,7 Ha
(Gipuzkoako
azalera osoaren
%1,85)

☺

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

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Kutsatuta egon daitekeen lurzoruen azalera.
Udal iraunkortasun adierazleak (2008)

• Beste eremu geografiko batzuekin alderatuz gero (eskualde,
gipuzkoa, EAE), Ibarrako herriak ez du potentzialki
kutsatutako lekuen inbentario zabalik, kontuan hartu behar
baita, inbentarioan azaltzen diren leku guztiak ez daudela
kutsatuta, baina aldi berean, potentzialki kutsatuta dauden eta
inbentarioan azaltzen ez diren leku gehiago egon daitezkeela.
• Kutsatuta egon daitekeen azaleraren zati handiena aktibo dauden
jarduerei dagokie eta industrialdeetan kokatuta dauden jarduerei.

Iturria: Geoeuskadi. EAEko potentzialki politutako lurzoruen
inbentarioa (IHOBE, 2008)

• Apatta industrialdean dagoen jarduera bat Lurraren Kalitatearen adierazpena jasotzeko prozesuan dago. Beste lekuren batean
Lurraren Kalitate Adierazpenik egiten ari denik ez dirudi, ez dago horren inguruko informaziorik gutxienez.
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
Lurzoruen kalitatearen kudeaketa
• Lurraren Kalitatearen inguruko aldagaia ez dago hirigintza-planeamenduan barneratuta, ezta planeamenduaren kudeaketan ere. (!)
(hirigintza-proiektuak, partzelazio proiektuak, etab.)
• Bestalde, Lurraren Kalitate Aitorpen prozesua ere ez dago hirigintza-diziplinan barneratua (!) (jarduera klasifikatuen lizentziak, lan
lizentziak eta irekiera lizentziak ematea) 1/2005 Legeak adierazten duen balizko desberdinetan (jarduera potentzialki kutsakorrak jasaten
dituzten edo jasan dituzten lurretan jarduera berrien instalazioa edo hedapena, jarduera potentzialki kutsakorrak jasan dituzten jarduera
gabeko lurretan lur-mugitzeak, etab. bai jardueretan baita lanetan ere).

Kutsadura elektromagnetikoa
• Asko eta zabalak dira kutsadura elektromagnetikoa topa daitekeen fokuak; horien artean, etxekotresna elektrikoak, mikrouhin-labeak, ordenagailuak, mugikorrak eta goi-tentsioko lerroak, telefono
mugikorren antenak, etab. bezalako zerbitzu azpi-egiturak, esaterako.
• Normala den bezala, Ibarran uhin elektromagnetiko foku desberdinak topa daitezke, baina gaur
egun, ez da ezaguna Ibarrako biztanleriak uhin elektromagnetikoetara duen esposizio maila,
ezta gomendatutako esposizio mugak betetzen dituzten edo ez. (!). Ikastolan kutsadura
elektromagnetikoaren inguruko lanketa bat egitea dago aurreikusita.
• Foku deigarri bezala, herrian dauden telefono mugikorren 3 estazioak aipatu behar dira.
• Gaur egun, herriko telefono mugikorren antenen instalazioa arautzen duen ordenantza bat
dago, baina ez zaio kasu egiten.
• Kanpo elektromagnetikoetara biztanleriaren esposizioa murrizteko neurriak ere ez dira
hartzen, eta ez da horren inguruko informazio kanpainarik edo sentsibilizazio kanpainarik
aurrera eraman (!).
Iturria: Google Earth
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK (Airearen kalitatea)
Udal/eskualde mailan
• Tolosaldeko eskualdean airearen kalitatearen inguruko Ekintza Plana

Lurralde mailan
• Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

EAE mailan
• 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroaren babeserako orokorra.
• 27ko 78/2011 DEKRETUA, abenduaren 27koa, atmosferarentzat potentzialki kutsakorrak diren jarduerak garatzen diren edo garatu diren
instalazioei buruzkoa.
• ORDENA, 2012ko uztailaren 11koa, Ingurugiro, Lurralde-planifikazio eta Nekazaritza eta Arrantzako Kontseilariaren, non atmosferarentzat
potentzialki kutsakorrak diren jarduerak garatzen diren edo garatu diren instalazioei buruzko, abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren argibide
teknikoak ematen diren.

Estatu mailan
•
•
•
•

833/1975 Dekretua, otsailaren 6koa, non ingurugiroaren babeserako 38/1972 Legea garatzen.
16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa.
34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitatea eta atmosferaren babesari buruzkoa.
100/2011 Errege-dekretua, urtarrilaren 28koa, non atmosferaren jarduera potentzialki kutsagarrien katalogoa eguneratzen den eta bere
erabilerarako oinarrizko xedapenak ezartzen diren.
• 102/2011 Errege-dekretua, urtarrilaren 28koa, airearen kalitatearen hobekuntzari buruzkoa.
• 815/2013 Errege-dekretua, urriaren 18koa, non igorpen industrialen araudia eta uztailaren 1eko Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari
buruzko 16/2002 Legearen hedapena onartzen diren.
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK (Kalitate Akustikoa)
Udal/eskualde mailan
• Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

Lurralde mailan
• Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

EAE mailan
• 3/1998 LEGEA, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroaren babeserako orokorra.
• 213/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomi Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzkoa eta akatsen zuzenketa.

Estatu mailan
• 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratari buruzkoa
• 1513/2005 Errege-dekretua, abenduaren 16koa, non azaroaren 17ko, ingurugiroko zarataren ebaluazio eta kudeaketaren inguruko Zarataren
37/2003 Legea garatzen den.
• 1367/2007 Errege-dekretua, urriaren 19koa, non azaroaren 17ko, zonifikazio akustikoa, kalitate helburua eta isuri akustikoaren inguruko Zarataren
37/2003 Legea garatzen den.
• 1038/2012 Errege-dekretua, uztailaren 6koa, non, zonifikazio akustikoa, kalitate helburua eta isuri akustikoaren inguruko Zarataren azaroaren 17ko
37/2003 Legea garatzen duen 1367/2007 Errege-dekretua aldatzen den.
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK (Lurzoru kutsatuak)
Udal/eskualde mailan
• Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

Lurralde mailan
• Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

EAE mailan
• 165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, atmosferarentzat potentzialki kutsakorrak diren jarduerak garatzen diren edo garatu diren instalazioen
inbentarioa.
• 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, non lurraren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeen agiri-sistema ezartzen den eta erakunde hauek
egin beharreko lurraren kalitatearen inguruko ikerketen eduki maila eta irismena finkatzen.
• 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lur kutsatuen prebentzio eta zuzenketari buruzkoa.
• Euskal Herriko lur kutsatuen inguruko 2007-2012 Plana.
• Lur kutsatuen prebentzio eta zuzenketari buruzko Lege-proiektua.

Estatu mailan
• 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lur kutsatuei buruzkoa. Testu bateratua.
• 9/2005 Errege-dekretua, urtarrilaren 14koa, non lurraren jarduera potentzialki kutsakor eta lur kutsatutzat jotzeko irizpide eta estandarren arteko
erlazioa finkatzen den.
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK (Kutsadura elektromagnetikoa)
Udal/eskualde mailan
• Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

Lurralde mailan
• 72/2012 Erabakia, uhin elektromagnetikoak igortzen dituzten euskarri eta instalazioen erabilpenei buruzkoa.

EAE mailan
• Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

Estatu mailan
• 9/2014 Legea, maiatzaren 9koa, Telekomunikazioei buruzkoa.
• 1066/2001 Errege-dekretua, irailaren 28koa, non herri-eremu radio-elektrikoen babesa, igorpen radio-elektrikoen murrizpena eta igorpen radioelektrikoen aurkako osasun babespen neurriak ezartzen dituen Araudia onartzen den. (eta akatsen zuzenketa)
• CTE/23/2002 Ordena, urtarrilaren 11koa, non radio-komunikazio zerbitzuetako langileek aurkeztu beharreko ikerketa-lan eta ziurtagirien baldintzak
ezartzen diren.
• ITC/749/2010 Ordena, martxoaren 17koa, non radio-komunikazio zerbitzuetako langileek aurkeztu beharreko ikerketa-lan eta ziurtagirien baldintzak
ezartzen diren urtarrilaren 11ko CTE/23/2002 Ordena aldatzen den.
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
• Ez dira identifikatu.
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3.4 INGURUMEN KALITATEA
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikotik eta azpi-eremuen baloraziotik habiatuta, jardutea lehentasunezko diren eremuen identifikazio bat egin da. Hau da Ekintza
Plana formulatzeko oinarritzat erabiliko den informazioa.

Airearen kalitateari dagokionez eta atmosferaren foku kutsatzaile nagusirekin, herriko trafikoarekin duen erlazio zuzena, hori
hobetzeko garaian, mugikortasunaren hobekuntzarako ekintzak eta esparru hau kontuan izango duen hirigintza-planeamendu baten
diseinua ere barne egongo direla kontsideratzen da
Zarataren aldagaia hirigintza-planeamenduarekin bateratzeak (zonifikazio akustikoa gauzatuz eta helburu akustikoak ezarriz) eta
mugikortasunaren hobekuntzak ere eragina izango dute udalerriko zarataren kudeaketaren hobekuntzan. Horrez gain, esparru
honetan hobekuntzak egiteko, zarata igorpen fokuak arautzea eta ezarritako zarata mugak betetzen diren kontrolpean izatea ere
garrantzitsua izango da.
Potentzialki kutsatutako lurrei dagokionez berriz, aintzakotzat hartzen da esparru hori hirigintza-planeamenduarekin bateratzeko
beharra eta lizentziak ematea eta beste tramite administratibo batzuen inguruko arauak zuzentasunez ezartzeko protokoloa aurrera
eramatea.
Azkenik, kutsadura elektromagnetikoari dagokionez, aintzakotzat hartzen da herritarrek kutsadura elektromagnetikora duten
esposizio mailaren inguruko diagnostiko bat egiteko beharra eta pertsona zaurgarrienak eremu hauekiko duten esposizioa
mugatzeko beharrezko neurriak hartu eta sentsibilizazio eta informazio ekintzak burutzea.
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3.5 ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN KUDEAKETA
Arrisku naturalak eta teknologikoak
• Udalerrian intzidentzia gehien daukaten arrisku naturalak uholdeak, higidura eta mendi-hegalen irristatzearenak dira.
• Arrisku naturalen artean garrantzi handiena duena uholdeak dira, udalerrian gertatzen diren maiztasunagatik eta duten eraginagatik. Zelai
ibaiak Ibarratik pasatzean uholde arriskua sortzen du, Ibarrak arro zabala drainatzeko gaitasuna txikia baitu. Ibarran arrisku handiko eremu
bat dago “ARPSI: ES017-GIP-15-2. Tolosa/Ibarra” deritzona. Hurrengo irudian uholde arriskupean dauden eremuak agertzen dira, eta arrisku
horien intentsitatearena.
• Beste aldetik, Ibarra malkartsua eta erliebe gorabeheratsukoa da,
lurraldearen %90, %20tik gorako maldak ditu eta %70, %30etik
gorakoak. Aldapa handia, lodiera urria eta litologia ugaria duten
Arrisku handia
lurzoruek higatzeko arrisku nabaria dute. Faktore natural hauei
Arrisku ertaina
gizakiak haran hondoan (urbanizazioa) eta mendi-mazeletan (basoArrisku txika
ustiapena) garatu duen esku-hartze handia gehitu behar zaie.
• Ibarran gertatu zen garrantzizko azken euri jasa 2011ko azaroan izan
zen. Euri jasa honek eragin zituzten ondorioak hauek izan ziren:
-

-

Lurjausiak udalerriaren eremu askotan. Hauetako batzuk oso
garrantzitsuak izan ziren, Maitabeko baserrian Izaskun
auzoarekin lotzen duen bidean gertatu zirenak, hain zuen ere.
Zelai errekak zenbait horma eta karel erorketa eragin zuen.
Urak zenbait soto eta garaje hartu zituen.

Iturria: Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa . Mapas de Peligrosidad y Riesgo
de Inundación. 2013 urtea.

• Akuiferoen existentziari dagokionez, margez eta kalizez osatutako Karaño
mendiaren H-HE magala, Uzturre mendiarena eta Zelai ibaiaren alubiala,
akuiferoak sortzeko erraztasun altu eta oso altuko zonalde bezala katalogatuak
daudela azpimarratu behar da.
• Irudian ikus daitezke kolore gorri eta lanarajaz akuiferoak sortzeko erraztasun
altu eta oso altuko zonaldeak.
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Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

3.5 ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN KUDEAKETA
• Hurrengo hauek dira Udalerrian intzidentzia gehien daukaten arrisku teknologikoak:
– Arriskutsuak diren gaien garraioa: Udalerrian trafiko gehien dituzten errepideak N-1, GI-2130 eta GI-2130A dira. Trafiko
horren zati garrantzitsua, trafiko astuna da. Hori ziurtatzeko datu berririk ez izan arren, arrazoizkoa da trafiko horren zati
bat errepide bidezko merkantzia arriskutsuen garraioa izango dela pentsatzea, eta horrek arriskua dakar. Azken urteetan,
hala ere, merkantzia arriskutsuak tartean ziren istripurik ez da erregistratu Ibarran.
– Eragin handien duen arrisku teknologikoa industria arriskutsuekin erlazionatuta dauden jarduerak dira: Seveso III
(2012/18/UE Zuzendaritza) sustantzia arriskutsuek eragiten dituzten istripu larrien arriskuen kontrola arautzen du. Ibarran ez dago
Seveso III araudia aplikatzen zaion enpresarik .
– Gainera, produktu kimiko eta erregaien bilketarengatik arrisku egoerak ekar ditzaketen beste jarduerak daude, industrietan egoten
diren gai arriskutsuen biltegiratzeak, etxeko xedea duten erregaien horniketa (hiriguneko bizitegi-blokeetan gaur egun dauden
propano gordailuak, esaterako), edo, haien berri izan ez arren, lokaletan edo herriko garajeetan egon daitezkeen beste zenbait
produktu kimikoen edo erregaien biltegi txikiak, besteak beste.

Arrisku naturala eta teknologikoa kudeatzea
• Ibarrak badu Udal Larrialdi Plan bat, baina horren edukia udal-teknikari eta Ibarrako hiritarrentzat ezezaguna da. Ondorioz, ezin
dugu jakin bere egunerokotasuna eta Udalak ez du ezartzen(!).
• “ARPSI: ES017-GIP-15-2. Tolosa/Ibarra” dagoen uholde arriskuari dagokionez, Kantauri Ekialdeko Konfederazio Hidrografikoak, dagokion
Uholde Arriskuen inguruko Plan baten lanketa egin beharko du. Bertan, prebentzio-neurri eta neurri-leungarriak gehitu beharko dira.
• Oraingoz, Zelai ibaiaren uholde arriskuari erantzuna emateko, eta prebentzio neurri moduan, Eusko Jaurlaritzak ubideen eta erretenen
garbiketa eta mantentze-lan orokorrak egiten ditu. Horrez gain, azken uholdeen ondoren, ibaiaren margenak eta hondatutako bideak
egokitu, konpondu eta eusteko zenbait lan egin ziren. 2015 urterako URAk Zelai ibaiaren ubidearen berreskurapen proiektu bat egitea
dago aurreikusita.
• Autobabes Euskal Arauari dagokionez, Udalak ez ditu arau honen menpe dauden jarduera eta/edo establezimenduak identifikatu,
eta, ondorioz, araua betetzen duten ala ez ezin dugu jakin (!). Gainera, titulartasun ez munizipaleko arau honek esaten duen
bezala, arau honen menpe dauden jarduera eta establezimenduek Autobabes Plana Udaletxean aurkeztu beharra, ez da aurrera
eramaten. (!).
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3.5 ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN KUDEAKETA
Jarduera ekonomikoen ingurumen eraginaren arriskua
• Ibarran pisu gehien daukan sektorea hirugarren sektorea da, establezimendu
kopuruari dagokionez. 2013. urtean Ibarrako hirugarren sektoreak %59 okupatzen
zuen, industriak %20 eta eraikuntzak %16. Sektore hauetatik kutsatzeko arrisku
gehien duten jarduerak industrialak dira.
• 2013. urtean 59 jarduera industrial zeuden, lurzoruaren %2,6 okupatuz. Azalera
horrela zabaltzen da:
Apatta
Erreka

Leaburu
Ind

Calera

Leaburu
Errep.

Okobio

Belauntza
Ind.

Hartutako azalera (Ha)

26,17

0

0,56

0,60

0,25

0,90

Azalera hutsa (Ha)

6,49

2,50

0

0

0

0

Azalera (Ha)

32,66

2,50

0,60

0,25

0,90

0,56

Iturria: Udalplan 2013
Iturria: Udalplan 2013. Jarduera Ekonomikoetarako lurzorua
urdinez dago

• Jarduera gehienak Apatta Erreka industrialdean kokatzen dira. Jarduera nagusiak ingeniaritza mekanikoa, aroztegi eta metalikoko
fabrikazioa.
• Ingurumenaren inpaktu arrisku handien aurkezten duten jarduera industrialak, kutsaduraren, prebentzio eta kontrola integratuaren
16/2002 legea aplikatzen zaienak dira. Hauek dira Ibarran lege hau aplikatzen zaien jarduerak :
Izena

Kokapena

Jarduera

Ingurumen Baimen Bateratua

Feralco

Apatta Ind.

Aluminio sulfato ekoizpena

2010/11/11

Fudike

Apatta Ind.

2011/07/26

Cárnicas Ibarra

Leaburu kalea

Burdin metalen galdaketa
Haragi eta haragi-deribatuen hozkailu-almazena,
zatikatze sala eta hestebeteen fabrikazioa

Ez

Iturria: Norbere lanketa

• Ingurumeneko Baimen Bateratuak ingurumen inpaktuak kontrolatzeko neurriak ezartzen dizkie enpresei.
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3.5 ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN KUDEAKETA
• Bestalde, nekazale-jarduerak, Zelai ibaiaren ertzetan kokatutako negutegiak gehien bat, kutsadura hedatze iturri bezala
ingurumen-inpaktua izan dezakete ongarri eta pestiziden erabileragatik eta hondakinen sorreragatik (!).

• Gainerako jarduera ekonomikoek kutsadura-potentzial baxua dute, bai jarduera motarengatik, bai jardueren tamaina txikiarengatik. Hala
ere, kontutan izan behar da, hauek jarduera industriala garrantzizko kopurua osatzen dutela, eta horregatik, hauen guztien baterako
inpaktua garrantzitsua izan daitekeela. (!)
• Enpresen ingurugiro-kudeaketari dagokionez, datuak dauden azken urtea 2011 da, eta orduan, herriko enpresa bakar batek zuen
Ingurugiro-kudeaketa sistema ziurtatu bat.

Jarduera ekonomikoen kudeaketa
• Jarduera-lizentzien izapide eta irekierak hirigintza-sailean gauzatzen dira, ingurugiro-sailarekin elkarlanean.
• Izapide honi loturiko jardueren gaur egungo kudeaketari dagokionez, bere lanketarako ezarritako protokolorik ez da jarraitzen eta udalak ez
du bere kudeaketa erraztu dezakeen erremintarik.
• Gaur egun zehaztasunez ezagutzen da izapide honekiko Apatta industrialdean kokatuta dauden jardueren egoera: izapide guztia amaitu
duten 42 jarduera daude eta beste 18k izapidea hasi bai, baina ez dute bukatu. Horrez gain, diziplina-neurriak hartu aurreko eskaera egin
zaie zenbait enpresari beraien irekiera-lizentzia osa dezaten.
• Herrian kokatutako gainontzeko jarduerei dagokienez, ez dago jarduera horien inbentario eguneraturik, ezta bere kudeaketarako prozedura
sistematizaturik ere.
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3.5 ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN KUDEAKETA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
• Udal Larrialdi Plana

Lurralde mailan

EAE mailan
• 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra.
• 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, Europako Parlamentu eta Kontzejuaren barne-merkatuaren zerbitzuen inguruko, abenduaren 12ko 2006/123/CE
Zuzendaritzara moldatzeko zenbait legeren aldaketa.
• 16/2002 Legea, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa. 11, 12 eta 29 artikuluak.
• 171/1985 Dekretua, ekainaren 11ekoa, non bizileku hiri-lurrean ezarriko diren jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuetan
erabilgarri diren moldaera orokorreko arau teknikoak onartzen diren.
• 1/1996 Legea, apirilaren 3koa, larrialdien kudeaketari buruzkoa.
• 153/1997 DEKRETUA, 1997ko ekainaren 24koa, «Larrialdiei aurre egiteko bidea - LABI» deritzan Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena
eta larrialdiei aurre egiteko euskal sistemak dituen integrazio- bideak arautzen dituena.
• Euskal Autonomia Erkidegoko Arrisku Sismikorako Larrialdi Plana (EHAA - 2007ko abenduak 10).
• Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Ziozko Larrialdiko Plan Berezia (EHAA - 2000ko otsailak 19).
• Euskal Autonomia Erkidegoko Baso-suteetarako Larrialdi Plana (EHAA - 1998ko martxoak 23).
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3.5 ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN KUDEAKETA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
• Ez dira identifikatu.
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3.5 ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN KUDEAKETA
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Oinarri bezala buruturiko diagnostikoa eta azpi-eremuetan ateratako balorazioekin, lehentasuna duten jarduteko eremuen identifikazio bat burutu da.
Ondokoa da, Ekintza Plana gauzatzen hasteko aurre informazioa:

Emergentzi Plana berreskuratu, indarrean dagoen ala ez baloratu eta, ahal den neurrian, berau aplikatu.
Garrantzitsutzat jotzen da herritarrak informatzea eta sentsibilizatzea arriskuak ekiditeko eta euren aurrean erantzun ahal izateko.
Beharrezkotzat jotzen da udalerriko jarduera guztien kudeaketa egokia egitea.
Landa-eremuetan, eta gaur egun urbanizatuta ez dauden zonetan, berezko uholdegarritasunarekin bateragarriak diren erabilerak
baino ez jorratzea komeni da. Aldiz, dagoeneko urbanizatutako eremuetan eraikinak eta hirigintzako erabilerak mantentzeko neurri
zuzentzaileak hartuko dira.
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3.6 UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA INGURUMEN KUDEAKETA
Erosketa eta kontratazio publiko berdea
• Ibarran erosketa eta kontratazio publiko berdearen arloaren (aurrerantzean EKPB) balorazioa egiteko, Ihobek 2008an argitaratutako
Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Gida Praktikoa lanean jasotzen diren eta ondoren azaltzen diren irizpideen arabera egin da.
• Azpimarragarria da Udaletxeak Ibarran Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea ezartzeko hartu duen konpromisoa.
Konpromiso honi esker, burututako zenbait erosketa eta kontrataziotan, ingurugiro-irizpideak txertatu ahal izan dira. (!)

IRIZPIDEA

DESKRIBAPENA

EZARPEN MAILA
(0–3)

Iraunkortasunarekiko
konpromisoa
Erosketa eta kontratazioa
antolatzeko modua
Erosketa eta kontratazio
publiko berdearen politika
EKPBren Ekintza Plana /
Estrategia

Iraunkortasuna lehentasunezko gaia da arduradun politikoentzat. Sailen arteko lantalde bat arduratzen da
iraunkortasunarekin loturiko gaiak lantzeaz, baina baliabide ekonomiko mugatuak ditu. Iraunkortasuna
erakundearen jarduera batzuetan dago txertatuta.
Ez dago kontrataziorako prozedura estandarizaturik, ezta kontrolik edo ikuskapenik ere. Hainbat erosketetan eta
kontratazioetan ezarri da EKPB: obra eta zerbitzuetan, garbiketan, lorezaintzako produktuen erosketan,
bulegoko material erosketan (paper fsc, ekipamendu informatikoak eta fotokopiagailua).

2. maila: aurreratua

1. maila: oinarrizkoa

EKPB bultzatzeko konpromiso argi dago, baina ez dago ekintza planik. Tolosaldeako udalen Erosketa eta
Kontratazio Berdearen inguruko konpromisoa helarazi zaie herritarrei.

2. maila: aurreratua

Lehenago aipatu bezala, hainbat erosketetan eta kontratazioetan ezarri da EKPB: obra eta zerbitzuetan,
garbiketan, lorezaintzako produktuen erosketan, bulegoko material erosketan (paper fsc, ekipamendu
informatikoak eta fotokopiagailua).

1. maila: oinarrizkoa

Tolosaldea Garatzenek zabaldu dituen Ingurumen irizpideak txertatzen hasteko honako produktu eta zerbitzuak
hautatu dira: papera (bai) eta argitalpenak (zeinek egiten duen arabera), bulego makinak, bulego materiala,
garbiketa produktu eta zerbitzuak eta lorezaintza zerbitzuak.
EKPBri
buruzko prestakuntza ingurumen teknikariak jaso zuen
Erosketez eta kontratazioez

1. maila: oinarrizkoa

arduratzen diren langileen
prestakuntza
Langileei emaniko
informazioa (ohiturak
aldatzeko)

2012. urtean Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Konpromisoaren harira, urrian ohar bat bidali zitzaien
udal langile guztiei Ingurumen departamentutik: dokumentuak inprimatzeko eta argitaratzeko garaian gure esku
dauden neurriak kontuan hartzea: zuri-beltzean inprimatzea eta koloretan soilik ezinbestekoa denean
inprimatzea, orri bakoitzaren bi aldeak erabiltzea, balio ez duten orrien bigarren aldea borradore gisa erabiltzea,
eta abar.

1. maila: oinarrizkoa
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3.6 UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA INGURUMEN KUDEAKETA
Erosketa eta kontratazio publiko berdea
IRIZPIDEA

DESKRIBAPENA

EZARPEN MAILA
(0–3)

Produktuetarako eta/edo
zerbitzuentzat ingurumen
irizpideak
Emaitzak zein adierazleak
neurtzea eta berrikustea
Hornitzaileen katea
kudeatzeko modua

Lehenago aipatu bezala, hainbat erosketetan eta kontratazioetan ezarri da EKPB: obra eta zerbitzuetan,
garbiketan, lorezaintzako produktuen erosketan, bulegoko material erosketan (paper fsc, ekipamendu
informatikoak eta fotokopiagailua).

2. maila: aurreratua

Ez dira EKPB buruzko ekintzekin lor daitezkeen emaitzak neurtu eta ez dago neurketak egiteko adierazlerik
ezarrita.

0 maila

Orokorrean, ez dago hornitzaileekin harremanik. Behin batean, bulegoko material hornitzailearekin hitz egin zen,
produktuak ingurugiro irizpideekin eskaintzeko aukerari buruz.

0 maila

Beste administrazio publiko Eskualde mailako Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen aldeko Konpromisoaren bidez, eskualdeko
udalerriek, Tolosaldea Garatzenek eta Tolomendik erosketa eta kontratazioetan ingurumen irizpideak txertatuko
eta erakunde batzuekin lan
dituzte
egitea eta lankidetzaren

2. maila: Aurreratua

aritzea, sarean bitartez
EKPB sustatzeko
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3.6 UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA INGURUMEN KUDEAKETA
Udal administrazioaren ingurumen kudeaketa
Ingurumena kudeatzeko sistema:
• Ingurumen kudeaketa sistema ziurtatuta duen udal sail edo zerbitzurik ez dago (!).
Energia:
• Hainbat energia-auditoria egin dira energia kontsumoa murrizteko neurriak hartzeko: 2008. urtean argiteria publikoan. 2011. urtean Uzturpe
Ikastolan. Azken urteotan hartu diren neurriak hauek dira :
• Argiterian:
• Gabonetako argiteriaren inguruan: kontsumo baxuko argiak ezarri dira pixkanaka auzoz auzo. 2011. urtean udalak, jartzen zen
argiteriaren kopurua murriztea erabaki zuen, ordutegia eta egun kopurua ere murriztu zirelarik. Horien ordez, Udalka, Uzturpe ikastolako
ikasleek egindako apaingarriak jarri zituen.
• Faroletako argiak: 2009an "Micenas” buruko argiak jarri ziren ondorengo guneetan: San Bartolome plazatik Egiko kurbarantz doan bidean,
Ibai-Gain kalean, San Bartolome plazatik Aranerantz doan bidean, Zelai errekaren alboko eremuan, Uzturre kalean, Emeterio Arrese
kalean, San Inazio kalean eta Apaterreka kalean. “Bola” buruko argiak jarri ziren ondorengo guneetan: Orietapea kalean, San Bartolome
plazan eta kanposantuan. 2010ean “Micenas” buruko argiak jarri ziren ondorengo guneetan: Apatta kalean, Madariaga kalean, Euskal
Herria 24 kalean, Iturburu kalean, Idoiaga kalean eta Euskal Herria 12 kalean. “Aramis” motako argiak jarri ziren Euskal Herria 1-17
kalearen atzealdean. 2012an Zaldune auzoan dauden 11 argiak aldatu ziren eta kontsumo baxuko argiak jarri ziren, era berean, argien
potentzia ere txikituz (150 W-tik 100 W-ra).
• Koadro elektrikoak: 2009an Guridi, Idoiaga, Euskal Herria 12 eta Uzturre kaleko koadro elektrikoak berritu ziren komunikazio sistemarekin,
2010ean Festetako koadroa, San Bartolome plazako armairua fluxu erregulatzailearekin eta komunikazio sistemarekin. Kanposantuko
koadro elektrikoa
• Uzturpe ikastolan, 2009. urtean galdara berria jarri zen, gas naturalekoa eta 2010ean Ikastolako argiak berritu ziren 2. solairuan, energia
aurrezteko.
• Udaletxea: 2010ean beroaren produkzio sistema hobetu zen, erregaiaren erabilera gas naturalera pasatuz. Halaber, balbula termostatikoak jarri
ziren.
• Haurtzaindegia: 2010ean beroa eraikuntza guztian banatzeko zirkuituak egokitu ziren, lehen ez baitzen beroa haurtzaindegiko gela guztietara
iristen.
• Kultur Etxean: 2010ena berokuntzarako zirkuitu berriak ezarri ziren beroa eraikuntza guztian banatzeko, eta horretaz gain, balbula termostatikoak
jarri ziren.
• Polikiroldegian: 2010ean beroaren produkzio sistema hobetu zen eta erregaiaren erabilera gas naturalera pasatu.
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3.6 UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA INGURUMEN KUDEAKETA
Udal administrazioaren ingurumen kudeaketa
Udal bulegoetan kontsumitzen diren materialak:
• Bulegoetan erosten den paperak FSC agiria dauka eta paper birziklatu pakete bat erosi da aldaketa aztertzeko.
• Inpresio tinta kartutxo birziklatuak erosi izan dira baina gaur ez dira erosten inprimagailuetan arazoak ematen zituztelako.
Hondakinak:
• Ondorengo gaikako bilketa egiten da, udal eraikuntza guztietan: papera/kartoia, bilgarri arinak, hondakin organikoak, toner eta tinta kartutxoak,
amaitutako lanparak eta pilak.
• Udal-langileentzat informazio ekintza puntual bat burutu da, materialen kontsumo egokiaren inguruan, hondakinen sorrera.
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3.6 UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA INGURUMEN KUDEAKETA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
• Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

Lurralde mailan
• Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

EAE mailan
• Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren sektore publikoaren kontratazioan irizpide sozialak, ingurumen-irizpideak eta beste politika
publiko batzuk sartzeari buruzko Gobernu Kontseiluaren Erabakia (2008ko apirilak 29).
• Klima Aldaketaren aurka Borrokatzeko 2008-2012 aldirako Euskal Plana.
• Hondakin Ez Arriskutsuak Prebenitzeko eta Kudeatzeko EAEko 2009-2012 aldirako Plana.
• 2011-2014 aldirako Ingurumenaren III. Esparru Programa.
• Ingurumenaren Aldetik Iraunkorra den 2006-2010 aldirako EAEko Kontsumo Plana.
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3.6 UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA INGURUMEN KUDEAKETA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
• Ez dira identifikatu.
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3.6 UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA INGURUMEN KUDEAKETA
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Oinarri bezala buruturiko diagnostiko eta azpi-eremuetan ateratako balorazioekin, lehentasuna duten jarduteko eremuen identifikazioa burutu da.
Ondokoa da, Ekintza Plana gauzatzen hasteko aurre informazioa:

Erosketa eta kontratazio publikoaren plangintza bat edukitzea beharrezkotzat jotzen da, eta, bertan, langileei zuzendutako
trebakuntza eta zehaztutako irizpideen betetze-maila barneratzea.
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4. EKONOMIA ETA GIZARTE GAIAK
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4.1 BIZTANLERIA
Lurralde kokapena eta testuingurua

☺

• Ibarra, beste 27 udalerrirekin batera, Tolosaldea eskualdean dago. Ibarra da eskualdeko hiriburutik (Tolosa) gertuen dagoen udalerria eta
Donostiatik 29 km ingurura dago. Tolosarekin duen elkarreragin handiak baldintzatzen du, neurri handi batean, bere izaera eta egitura.
• Ibarrako biztanleriak Tolosaldean duen pisua ez da eskualdeko biztanle guztien %9ra heltzen, hala ere, bere 4.268 bizilagunekin,
eskualdeko hirugarren herririk populutsuena da, Tolosa (biztanleriaren %40 inguru) eta Billabonaren (%13 inguru) atzetik. Biztanleriadentsitatea berriz oso nabarmena da udalerri honetan (832 biztanle/km2), Gipuzkoakoa baino askoz altuago (373 biztanle/km2).

Biztanleriaren bilakaera
• Ibarrak oso hazkunde demografiko azkarra izan zuen 19601975 aldian, eta bere egungo herri egitura baldintzatu du.
• 80. hamarkadatik hona ordea biztanle kopurua nahikoa
egonkor mantendu da, 120 biztanle inguru baino galdu ez
direlarik (-%2,8). Azken hamar urteotan, gora behera txiki batzuk
izan badira ere, 4.200-4.400 artean kokatu da udalerriko
biztanleria.
• 2003-2007 aldian izandako galeraren ostean, 2007-2010 aldian
errekuperazio txiki bat izan zen, baina hurrengo urteetan,
aurreko hirurtekoan errekuperaturiko biztanle guztiak galdu
zituen berriro ere Ibarrak, gaur egun 4.268 biztanle dituelarik.
• Joera beherakor hau ez dator bat Gipuzkoak oro har izan duen
hazkundearekin; azken hamar urteotan Gipuzkoako biztanle
kopurua %4,3 hazi da. Hazkunde hau are nabarmenagoa izan
da, esaterako Tolosan, non biztanleriak %5 egin duen gora.

BIZTANLERIAREN BILAKAERA
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Migrazio mugimendua
• Arestian aipaturiko biztanleriaren bilakaera eta aldaketa horiek, oro har, barne mugimendu naturalari eta migrazio mugimenduari zor
zaizkio.
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4.1 BIZTANLERIA
a) Mugimendu naturala
• Mugimendu edota hazkunde naturalari dagokionez, herrian
izan den jaiotza kopurua, oro har, heriotza kopuruaren
gainetik mantendu da azterturiko aldi osoan, eta ondoriz,
hazkunde tasa begetatiboa (hau da, jaiotze-tasa gordina
eta heriotza-tasa gordinaren arteko diferentzia) positiboa
izan da, nahiz eta gora behera batzuk izan dituen.

BIZTANLERIAREN MUGIMENDU NATURALA (‰)
16
14
12

11,4

10,8

10

• Jaiotza tasak 2008an hazkunde nabarmena izan zuen, mila
biztanleko ia 15 jaiotzara helduz, baina azken urteotan ‰ 911 artean mantendu da. Dena den, Gipuzkoako batez
bestekoaren gainetik kokatzen da.
• 2012. urtean hazkunde tasa begetatiboa beraz ‰2,3 izan
zen, Gipuzkoan baino altuagoa (‰1,07).
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• Era honetan, heriotza tasa nahiko egonkor mantendu da aldi
osoan (urtero 8-9 heriotza inguru mila biztanleko).

☺
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b) Migrazio mugimendua
• Migrazio mugimenduari dagokionez, barne hazkundearen kasuan ez bezala, hainbat urtetan saldo negatiboak erregistratu dira;
kanpo migrazio saldoa (hau da, EAEz kanpoko beste herri batetik etorri direnak – EAEtik kanpoko beste herri batera joan direnak) aldi
osoan zehar positiboan mantendu bada ere, barne migrazio saldoak (hau da, EAEko beste herri batetik etorri direnak – EAEko beste
herri batera joan direnak) negatiboak izan baitira. Era honetan, migrazio saldo orokorra 2012. urtean -‰0,2 izan da.
• Kanpo migrazio saldoa positiboa izanik, atzerritar biztanleriaren pisuak apurka gora egin du Ibarran. Azken hamarkadan
atzerritar biztanleriaren pisua %1,37 izatetik %5,79 izatera pasa da. Zifra hau Tolosako datuen parekoa da (%5,43), baina Gipuzkoako
batez bestekoaren azpitik kokatzen da oraindik ere (%6,48).
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4.1 BIZTANLERIA
b) Migrazio mugimendua
MIGRAZIO MUGIMENDUAREN BILAKAERA (‰)
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Egitura demografikoa
• Bere egitura demografikoak erakusten duenaren arabera,
Ibarrako biztanleria, oro har, Gipuzkoako batez bestekoa, eta
batez ere, Tolosakoa baino gaztexeagoa da:

HAUR-INDIZEA, ZAHARTZE INDIZEA ETA GAIN-ZAHARTZE
INDIZEA 2012 (%)

☺

25

– Ibarran haur indizea Gipuzkoa eta Tolosako batez
bestekoaren parekoa da, biztanleria osoaren %14,7
inguru 0-14 arteko haurrek osatzen dute.

20

– Zahartze eta Gain-zahartze indizeei dagokienez berriz,
Ibarrako tasak Lurralde Historikokoarenak eta
eskualdeko hiriburukoarenak baino baxuagoak dira.
Gipuzkoan eta Tolosan biztanle guztien %20 inguruk 65
urtetik gora ditu eta Ibarran portzentaje hau %18
inguruan kokatzen da. Gain-zahartze indizearen kasuan
aldea apur bat handixeagoa da (%8 Ibarran eta %10-11
inguru Gipuzkoa eta Tolosan).
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Gain-zahartze indizea

Tolosa
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4.1 BIZTANLERIA
Egitura demografikoa
• Indize hauek azken urtetan izan duten bilakaerari
erreparatzen badiogu, bai haur-indizeak eta bai zahartze
indizeak, joera gorakorra dutela ikus daiteke. Bi kasuetan
hazkundea nahiko motela izan bada ere, badirudi zahartze
indizearen kasuan apur bat azkarragoa izan dela, batez ere
azken 3 urtetan.

HAUR-INDIZEA ETA ZAHARTZE-INDIZEAREN BILAKAERA
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• Era honetan, duela 5 urte bi indize hauen arteko aldea
ehuneko 2 puntukoa bazen, gaur egun jada ia 4 puntukoa
izatera pasatu da, non zahartze indizea gailentzen den.

2012

Zahartze-indizea

• Biztanleriaren
piramide
osoari
erreparatzen badiogu ordea,
ikus
dezakegu datozen urteei begira egoera
alda daitekeela:
– 55-64 urte bitarteko biztanleriak
Ibarran Lurralde Historikoan baino
pisu handiagoa du eta beraz, datozen
5 urtetan 65 urtetik gorako biztanleriak
nabarmenago egingo du gora.
– Bestalde,
15-44
urte
bitarteko
emakumeen pisua (amatasun indizea)
baxuagoa da Ibarran eta beraz jaiotza
tasak
murritzagoak
izatera
hel
daitezke datozen urtetan, batez ere
kontuan hartzen bada 35 urtetik
gorakoek
egun
duten
pisua
gazteagoek dutena baino nabarmen
altuagoa dela.
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4.1 BIZTANLERIA
Biztanleriaren lurralde banaketa

• Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Antolamenduko Sailaren arabera Ibarrako biztanleria bi herri-gune nagusitan banatzen da, bata
eta populutsuena Ibarrako erdigunean eta bestea Izaskun auzoan. INEk eskaintzen dituen datuen arabera, Ibarrako biztanleen %5
baino gutxiago bizi da barreiaturiko auzune edota inguruneetan (195 lagun inguru).

☺
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4.2 GARAPEN EKONOMIKOA
Ekonomiaren egitura eta jarduera-mailaren bilakaera
• Ibarrako enpresa-parkeak beherakadari eustea lortu du
azken hirurtekoan, eta 300 establezimendu inguruan
geratzea lortu du. Krisia hasi zenetik ordea,
establezimendu-kopuruaren galera garbia (23koa)
izan da, hau da, parke osoaren %7,1eko beherakada.
• Ibarran izan den inboluzioa, zertxobait handiagoa bada
ere, Tolosaldea eskualdeko joerarekin (-%6,1) bat
dator. Eskualdeak Gipuzkoako lurraldeak baino
hobeto eutsi dio atzeraldiaren ondorioei (-%14,1).
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ESTABLEZIMENDUEN SALDO GARBIAREN BILAKAERA
(‰ BIZTANLEKO)
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• Establezimendu-kopuruak izan duen bilakaerari dagokionez, urte arteko saldo
garbia, hau da, urtean ireki eta ixten diren establezimenduen arteko aldea,
2006-2008 aldi positiboaren ondoren, negatiboa izaten hasi da Ibarran, eta
azken urte hauetan Gipuzkoako tasaren antzeko zifretan kokatu da (2012an,
mila biztanleko -4 establezimendu inguruan).
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• Enpleguari dagokionez, krisiaren eragina beranduago iritsi zen. Hala, 2008-2009
aldian enplegu-mailak goranzko bidean jarraitzen zuen eta 1.500 lanpostutik
gorako kopuruarekin jo zuen goia.

Gipuzkoa

ENPLEGUEN BILAKAERA 2007-2013

Iturria: Udalmap

• Hala ere, ondorengo enplegu-galera, hau da, 2009tik
aurrerakoa, establezimendu-kopuruarena baino
bortitzagoa izan da. Hain zuzen ere, enplegu-galera
%19,6 izan da udalerrian, Tolosaldean izandakoa (%7,5) eta Gipuzkoan izandakoa (-%9,5) baino
nabarmen altuagoa.
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4.2 GARAPEN EKONOMIKOA
Ekonomiaren egitura eta jarduera-mailaren bilakaera
IBARRAKO ESTABLEZIMENDUAK SEKTOREKA (%)

GIPUZKOAKO ESTABLEZIMENDUAK SEKTOREKA (%)
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• Ibarrako sektore-egiturak edo -profilak, establezimendu-kopuruaren banaketaren arabera deskribatu denak, bere enpresa-ehunak hirugarren
sektoreko establezimendu gutxiago dituela erakusten du. Hala, Gipuzkoan zerbitzuen sektorean kokatutako establezimenduen proportzioa %74
da eta Ibarran, aldiz, ozta-ozta iristen da %60ra.
• Hirugarren sektoreko establezimendu gutxiago izate hori bat dator industriako produkzio-ehunaren protagonismo handiagoarekin (%19,7),
Gipuzkoako lurraldeari dagokion ordezkaritza (%8,1) baino 2,5 bider handiagoa baita. Gainera, eraikuntzak (%15,7) eta nekazaritza-sektoreak
(%5,7), industrian baino neurri apalagoan bada ere, Gipuzkoan baino ordezkaritza handiagoa dute, ehuneko 2,3 puntu gehiago eraikuntzasektorean eta 1,2 puntu gehiago lehen sektorearen kasuan, hain zuzen ere.
• Industria-sektoreak
udal-ekonomian
duen
BALIO ERANTSI GORDINA SEKTOREKA (2010)
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garrantzia agerian geratzen da sortutako
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bestalde, BEGren %52 hartzen du, gutxi gorabehera, eta eraikuntzak %3,3. Lehen sektorea,
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Eraikuntza
Zerbitzu
duena, ez da BEGren %1era iristen.
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Iturria: Udalmap
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4.2 GARAPEN EKONOMIKOA
Ekonomiaren egitura eta jarduera-mailaren bilakaera
• Era honetan, tradizioz Ibarran lehen sektoreak indar handia izan badu ere, egun egoera erabat bestelakoa da. Sektore hau indarra
galduz joan da apurka, eta egun kinka larrian dago, herrian oraindik ere baratzen presentzia nabarmena den arren, eta lurralde historikoko
gainerako udalerriekin alderatuz sektore honen pisua handiagoa izan arren.
• Industria sektoreak aldiz, berebiziko indarra hartu du azken urteotan, Apatta Erreka Industria gunearen presentziari esker. 2005ean,
Apatta sortu baino lehen, Ibarrako industriak sortutako BEG osoaren %10 osatzen zuen ozta-ozta; egun berriz, esan bezala, Udalerrian
sortutako BEGaren %45 inguru sektore honi zor zaio. Gainera industrialde hau zabaltzeko proiektua lantzen ari dira.
• Zerbitzu sektoreak oraindik ere pisu handia duen arren (BEGren %51,6), indarra galduz joan da, 2005ean BEGaren hiru laurdenak baino
gehiago sortzen baitzituen sektore honek.
• Industria sektorean manufaktura-industria da nagusi eta bereziki metalmekanika arloa zeinak bigarren sektoreko establezimendu guztien %63
inguru osatzen duen. Aipatzekoa da era berean, eskualdean tradizionalki
pisu handia izan duen beste sektore bat, Egurra eta paperarekin lotutakoa
(%12 inguru). Tolosaldea Garatzenetik aipatu denez, produktu propioaren
presentzia murritza da eskualdeko enpresetan, azpi-kontratazioan
oinarritzen delarik euren jardunaren zati handi bat. Etorkizunari begira
produktu propioa lantzeko tendentzia bultzatzea da helburuetako bat.

ZERBITZU ENPRESAK JARDUERA MOTAREN ARABERA (2013) (%)
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• Zerbitzu-sektorearen osaerari dagokionez berriz, Merkataritza, garraioa eta ostalaritza sektorea da pisurik handiena duena
(establezimenduen %60 inguru). Zerbitzu profesionalei loturiko adarrak %16,5 hartzen du, herri-administrazioak %8,5 eta finantza-zerbitzuek
eta aseguruek ozta-ozta % 3.
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4.2 GARAPEN EKONOMIKOA
Ekonomiaren egitura eta jarduera-mailaren bilakaera
ESTABLEZIMENDUAK FORMA JURIDIKOAREN ARABERA (%)
2012

8,4

1,7
Pertsona fisiko a
Akzio kako elkartea

26,8

• Enpresa-egiturari dagokionez, esan beharra dago Ibarrako enpresakolektiboaren parte handi bat autonomo gisa ari dela (%58), ia %27
sozietate mugatu gisa eratu dela eta %4 sozietate anonimo gisa.
Egitura hori Gipuzkoako lurraldearen profilaren antzekoa da.
• Enpresen tamaina ere mugatua da eta oso lotuta dago mikroETEen
errealitatearekin. Hala, udalerriko establezimenduen %85k 5
enplegatu baino gutxiago ditu, eta %71k bi langile baino gutxiago.

Elkarte mugatua

58,5

Bestelako elkarteak
Bestelako lege-fo rmak

4,7

• Tamaina txiki hori izateak enpresen arteko lankidetza-estrategiak
eskatzen ditu, enpresen lehiakortasun-maila hobetzeko aukera
emango dutenak enpresa-errealitate globalizatuari aurre egin ahal
izateko (lan horretan ari da hain zuzen ere, besteak beste, Tolosaldea
Garatzen).
10 ENPLEGUTIK GORA DITUZTEN IBARRAKO ENPRESAK
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ESTABLEZIMENDUAK TAMAINAREN ARABERA 2012
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3.- EBAKI LAN,S.L.
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5.- E.D.S. INGENIERIA Y MONTAJES, S.A.
6.- OBEKI ELECTRIC MACHINES, S.L.
7.- VOITH PAPER SERVICES, S.L.
8.- MADRES MERCEDARIAS COMUNIDAD IBARRA DE OROZKO-C.ED.ESP.
9.- ERRE BERRI, S.L.
10.- CARPINTERIA METALICA URTZI S.L.
11.- SEMPERE COMPONENTES, S.L.
12.- MECANIZADOS HARRI, S.L.U.
13.- EXCAVACIONES Y TRANS. ORUEZABAL, S.A.
14.- CARNICAS IBARRA S.L.
15.- IRUDEK 2000,S.L.
16.- ENNERA ENERGY AND MOBILITY; S.L.
17.- HIRUKIDE GAINBERRI HAUR ESKOLA
18.- TALLERES GORRI, S.A.
19.- OBEKI INNOBE AIE
20.- TALLERES DORRI,S.L.
21.- URI-20,S.L.
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4.2 GARAPEN EKONOMIKOA
Nekazaritza – Abeltzaintza eta landa garapena
• Ibarrako nekazaritza-ustiategiak “Ibarrako Piperra”-ren laborantzari uztartuta daude neurri handi batean. Ibarrako piperra bertako produktu
baten barietate balioztatu eta berezitutzat jotzen da, Ibarraren nortasunaren eta bertako kultura- eta gizarte-ondarearen zati dena.
• Euskal Kalitateren Labela lortu zuen 1997ko urrian Ibarrako piperrak. Ordutik, Euskal Herrian ezagutzera emateaz eta merkaturatzeaz gain,
Ibarrako piperrak edota “langostinoak” Estatuko ospe handiko hainbat jatetxetako mahaietan zein Japonia edota Italiakoetan ere dastatzeko
aukera eman da.
• Ildo horretan, Ibarrako HAPOak lurzoru urbanizaezina eremutan banatzea barneratzen du. Proposatutako antolamendu-kategorietan sartu du
nekazaritza, abeltzaintza eta landazabaleko eremua, Balio Estrategiko Handiko lurretan eta Trantsizioko Landa Paisaian banatuta, kontuan
hartuta Balio Estrategiko Handiko azpikategorian ahalmen agrologiko handieneko lurzoruak eta, beraien modernitateagatik,
errentagarritasunagatik edo jasangarritasunagatik, sektorerako estrategikoak diren nekazaritza-ustiapeneko lurrak sartzen direla.
ZENTSATUTAKO USTIATEGIAK ETA AZALERA GUZTIA
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Bestelakoak (txerri, untxi amak..)

19

9

2009

Iturria: Eustat. Jarduera ekonomikoen bilakaera

LUR LANDUEN AZALERA BANAKETA ERABILERAREN ARABERA
2009

• Sektorearen bilakaerari dagokionez, Nekazaritzako erroldan jasotako datuen
arabera, Ibarrak 33 nekazaritza-ustiategi zituen 2009an, 241 Ha-ko azaleran
banatuta, 1999ko erroldan baino 12 ustiategi eta 140 hektarea gutxiago.
• Ustiategi horietako askok (23k hain zuzen) abeltzaintza ere badute.
• Nekazaritzarako erabiltzen den lurzoruak oso azalera mugatua du, 11 Ha
besterik ez, eta neurri handi batean Baratzezaintzari lotuta daudenak. 9 Ha
daude 8 nekazaritza-ustiategitan banatuta barazkiak lantzen dituztenak. Ha
bakarra okupatzen duten 10 ustiategi dira, bestalde, guztira fruta-arbolen
laborantzari lotuta daudenak.

Ustiategi kopurua
Belarrezko laboreak eta famili baratzak

Azalera (Ha)

27

9

Aletarako zereala

3

0

Aletarako lekadunak

4

0

Barazkiak (patata izan ezik)

8

9

Patata

2

0

Fruta-arbolak

10

1

Lur landuak guztira

28

11

Iturria: Eustat , Nekazaritza errolda 2009
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Nekazaritza – Abeltzaintza eta landa garapena
USTIATEGIAK AZIENDA MOTA ETA UNITATEEN ARABERA
2009
Ustiategi kopurua

Unitateak

Ardi-aziendak

15

379

Behi-aziendak

12

288

Zaldi-azienda

9

57

Ahuntz-aziendak

3

23

Bestelakoak (txerri, untxi amak..)

19

9

• Ustiapen-erregimena familiakoa da funtsean. 33 ustiategitatik
31n familia-unitatean oinarrituta egiten da lan.
• Ibarrako nekazaritza-enpleguei dagokienez, 44 lanpostu
daude. Horietatik 38 bat datoz familiako enpleguekin eta 6
besterik ez dira besteren konturako lanpostuak.

USTIATEGIKO URTEKO LAN-UNITATEAK (ULU)
2009
Familia-lana

• Abeltzaintza-esparruan ardi-aziendarekin lotutako ustiategiak
nabarmentzen dira -15 ustiategi eta 379 buru-, ondoren behiaziendarekin lotutakoak -12 ustiategi eta 288 buru- eta zaldiaziendarekin lotutakoak -9 ustiategi eta 57 buru-.

Ustiategi kopurua

ULU

31

38

Soldatapeko eta bazkideen lana

7

6

Guztira

33

44

Iturria: Eustat , Nekazaritza errolda 2009

• Zentzu honetan, arazo nagusia, lehen sektoreko
jardunean errentagarritasun maila nahikoa lortzea da,
gazteek, oro har, ez baitute baserrian lan egiteko interesik
erakusten eta belaunaldien arteko erreleboa gero eta
zailagoa egiten baita, jarduera hau galtzeko arriskuan jarriz.

• Eskualde mailan Landa Garapenaz arduratzen den erakundea Tolomendi, Tolosaldeko Landa Garapenerako Elkartea da, zeinak
zerbitzu ezberdinak eskaintzen dituen: Udaletxeei zuzenduriko zerbitzuak (Landa garapena helburutzat duten proiektuen aholkularitza,
dinamizazioa, diru-laguntzen kudeaketa...); Nekazaritza eta basogintzaren garapenera zuzendutako ekintzak; Ekonomiaren
dibertsifikazioa; landa turismoa; Hezkuntza eta gizarte zerbitzu egokiak ahalbideratu landa eremuetan, zerbitzu zehatzak, etab.
Helburu orokorrak
Landa Inguruko erkidegoak mantendu eta indartu.
Bertako kultura eta bizimodu propioen artapena bultzatu.
Biztanleriaren bizi kalitatea hobetzea.

Helburu sektorialak
Nekazaritza eta basogintzaren garapena bultzatu.
Egungo sare ekonomikoa dibertsifikatu, lana sortzeko landa eremuan.
Landa Turismoa bultzatu.
Landa eremuko biztanleen hezkuntza eta kultura bermatu.
Osasuna eta gizarte zerbitzuen alorrak egokitu eta garatu.
Landa eremuko beharretara egokitutako etxebizitza politika bultzatu.
Azpiegitura orokorrak bermatu.
Lurralde antolamendu egoki bat bultzatu.
Ingurugiroaren babesa garapen iraunkorrarekin.
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Merkataritza
• Ibarrako merkataritza eskaintza egun 63 establezimenduk osatzen dute, horietatik %70 baino gehiago txikizkako merkataritzari
dagozkionak. Establezimendu kopuru hau nahiko egonkor mantendu da 2008-2013 aldian Ibarran, EAE mailan izan duen jaitsiera
nabarmenaren aurrean (-%13,7).

☺

• 2012. urtean Merkataritza Biziberritzeko Plan Berezia (PERCO) burutu zen Ibarran eta sektore honen diagnosi sakon bat burutu zen
(informazio zehatza kontsultatzeko ikus PERCO-aren txostena). Bertan, egindako diagnosiaren arabera hainbat hobekuntza aukera
identifikatu ziren:
o Lokal hutsen aprobetxamendua (33 lokal huts)
o Ibarrako piperraren entzutea aprobetxatu bisitari eta erosleak herrira erakartzeko
o Merkataritza elkartearen berrindartzea eta sektorearen profesionalizazioa
o Gainerako elkarte eta erakundeekin elkarlana bultzatzea
o Enpresa transmisioaren arazoari heltzea
o Gune estali baten ezarpenerako aukerak eta bideragarritasuna aztertu (ostalaritza, aisialdia, merkataritza, turismoa, etab. uztartuz)
• Zentzu honetan aipatzekoa da, Tolosaldea Garatzen agentzian kokatzen dela eskualdeko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa.
Bulego honen lehentasunezko helburua merkataritza-sektorearen profesionaltasuna areagotzea eta sektorearen jarduera ekonomikoa
hobetzeko beharrezkoak diren baldintzak sortzea d,a eta egun, Ibarrako Udala, erakunde honekin elkarlanean ari da PERCO-an
jasotako ekintza zehatz horiek garatzen (Ibarrako Piperrarekin erlazionaturiko logotipoa landu dute, prestakuntza saioak antolatu dituzte,
hainbat lokaletan negozio berriak ezarri dira…)

Turismoa
• Ekipamendu aldetik eskaintza mugatua den arren (ez dago ostatu hartzeko establezimendurik eta 15 edaritegi eta jatetxe baino ez
dago udalerrian), baliabide natural eta erakargarritasun turistiko ezberdinak ditu Ibarrak. Turismo arloan gaur egun arte egin
dituen saiakerak mugatuak izan dira, hala ere (Mendi Ibilbideak, BTT zentroa Izaskundik pasatzen da…).

117

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

4.2 GARAPEN EKONOMIKOA
Turismoa
• Tolosaldea Garatzen agentziako Turismo saila, Tolosaldea turistikoki erakargarriagoa izan dadin, eskualdeko turismo-eragileei
zuzendutako zerbitzua da eta turismo arloko promozio, dinamizazio eta aholkularitzaz arduratzen da.
• Egun, bere jarduna bi arlotan zentratzen da nagusiki: Gastronomia eta Natura
• Zentzu honetan, eskualde mailan turismo arloko proiektu ezberdinak lantzen dira eta horien artean Ibarrarekin lotura izan dezaketenak
ondokoak dira:
o Gastronomia arloan:
-

Gourmet kluba (egun guztira 41 partaide ditu, bat Ibarrakoa da), sektore publiko eta pribatuaren arteko interesen borondatezko
elkartea da, eta TOLOSALDEA eskualdean gastronomiarekin zerikusia duten turismo-zerbitzuen eskaintza guztia antolatu eta
egituratzea, ekitaldiak eta bestelako ekintzak antolatuz turismo-jarduera dinamizatzea, eta turistei kalitatezko zerbitzua
bermatuz gastronomiari lotutako turismo-fluxuak hein handiago baten sustatzea du xede.

-

Era berean, gastronomia arloko ekimen ezberdinak ere antolatzen dira: esperientzia gastronomikoak, tailerrak, paisaia
gastronomikoen identifikazioa (ibilbide tematikoak), gastronomia arloaren inguruko interpretazio zentroak, etab.

o Natura arloan:
-

Mendi ibilbideak, BTT zentroa,

-

Natur eta kultur baliabide ezberdinen gidak, katalogoak

o Sektorearen lehiakortasuna eta profesionalizatzea sustatzeko programak:
-

"Konpromisoa Kalitate Turistikoarekin" (egun bi partaide Ibarrakoak) eta "Q turistikoa"

-

Irisgarritasun Programa, Berrikuntza, IKT-ak turismo arloan, etab.
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Garapen ekonomikorako baliabideak eta politikak
Ibarrako udalak ez du Arlo ekonomikoaren garapenaz eta enplegu arloaz oro har arduratzen den sail propiorik, beraz arlo honetan bailara
osorako erreferentziazko erakundea den Tolosaldea Garatzen agentziak dihardu.
TOLOSALDEA GARATZEN: SAILAK ETA ZERBITZUAK
•

Enpresa Saila: Tolosaldeako enpresen lehiakortasuna sustatzera bideraturiko zerbitzua

•

Ekintzaileen Saila: enpresa ekimen berriei laguntza emateko zerbitzua

•

Enplegu Saila: Lanbideko zentro orientatzailea eta prestakuntza programei buruzko informazio-zerbitzua

•

Turismo Saila: Tolosaldea turistikoki erakargarriagoa egitera zuzenduriko zerbitzua

•

Merkataritza Saila: Merkataritzaren dinamizaziorako bulegoa, eskualdeko merkataritza sustatzera bideraturiko zerbitzua

•

Immigrazio Saila: Tolosaldean bizi diren atzerritarrei buruzko datuak jaso eta kulturartekotasuna sustatzeko zerbitzua

•

Kontsumitzaileen Bulegoa: eskualdeko herritarrek kontsumo arloan dituzten arazoak edo zalantzak argitzeko doako zerbitzua

•

Udal Saila: eskualdeko udal ordezkari eta teknikariei tokiko garapen iraunkorraren alde zuzendutako aholkularitza eta informazio-zerbitzua

Tolosaldea Garatzenek, 8 sail hauen bidez, eskualdeko herri guztiei ematen die zerbitzua, guztien arteko lankidetza bultzatuz. Sail hauetako
gehiengoaren jarduna aurreko atal eta deskribatu da, beraz atal honetan Enpresa eta Ekintzaileen sailari buruz hitz egingo da.
Enpresa Saila
• Tolosaldeako enpresa sarea 700 enpresa baino gehiagok eta 15.000 langile inguruk osatzen dute
• 2008tik aurrera Tolosaldea Garatzenen eskutik LEHIBERRI izeneko Foroa jarri zen martxan (eskualdeko ikastetxeek, enpresek, etab. parte
hartzen dute bertan, 8 enpresekin jarri zen martxan eta egun 56 dira jada) eta 2013an LEHIBERRI ZENTROA ireki zen eskualdeko enpresen
beharrei erantzuteko
• Enpresen lehiakortasuna sustatzeko helburua duen sail honek, ondoko zerbitzuak eskaintzen ditu: Enpresa-diagnosiak; Aholkularitza;
Proiektu eta enpresa berriak lantzeko laguntza; Pertsonal hautaketa; jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren inguruko informazio kudeaketa…
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• Bere jarduna lau arlo ezberdinetara bideratzen du nagusiki:
o

Internazionalizazioa (Misio komertzialak)

o

Barne ekintzailetasuna (Dibertsifikazioa), enpresaren baitan enplegu berriak sortu eta lehendik daudenak mantentzeko bide bezala.
Zentzu honetan, Paper sektorean (honen balio edo ekoizpen kate oso bezala ulertuta), proiektu oso interesgarria lantzen ari dira, “Pulper
Ideiak” izenekoa, non sektore honek eskaintzen dituen aukera ezberdinen inguruko hausnarketa egiten ari diren eskualdeko enpresa
ezberdinen artean. Orain Metal-mekanika sektorean filosofia berarekin beste proiektu bat lantzen ari dira, sektore honetan azpikontratazioak duen pisu handia kontuan hartuta.

o

Enpresen profesionalizaziora bideraturiko prestakuntza Lehiberri Zentroaren bidez: IKT-en erabilera, kudeaketa, etab. Prestakuntza hau,
enpresa txikietako jabe eta gerenteek kudeaketa arloan dituzten hutsuneak betetzera dator neurri handi batean.

o

Lankidetza, eskualdeko enpresen arteko sinergiak bultzatuz

o

Enplegu sailarekin elkarlanean hainbat programa jarri dituzte martxan (ikus xehetasunak Lan Merkatuari dagokion fitxan)

Ekintzaileen Saila
• Tolosaldea Garatzeneko ekintzaileen saila edo autoenplegu saila, enpresa ekimen berriei laguntza emateko diseinatutako zerbitzua da:
Eskualdean beraien enpresa ekimena abian jartzeko behar den informazio eta aholkularitza guztia eskaintzen da. Proiektuak abian jartzeko eta
merkatuan finkatzeko behar dituen aholkularitza teknikoa, prestakuntza, finantzaketa bideak, enpresa haztegia, etab. eskaintzen zaizkie
ekintzaileei:
-

Enpresa berria sortzeko laguntza: Enpresa plana; Egitura juridikoak; Legezko izapideak, etab.

-

Online aholkularitza zalantza guztiak argitzeko

-

Prestakuntza: sustatzaile berrientzat enpresa kudeaketa ikastaroak antolatzen dira, ekintzaileari bere negozioa kudeatzeko behar dituen
ezagutzak emateko helburuarekin.

-

Finantzaketa: enpresa egitasmoa martxan jartzeko behar den finantzaketa lortzen laguntzen da, agentziak finantza entitate desberdinekin
dituen hitzarmenei esker.

-

Diru-laguntzak: atal honetan, oro har, autoenplegua sustatzeko eta enpresa ekimen berriak sortzeko dauden diru-laguntzei buruzko
informazioa eskaintzen da.
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HERRITARREN EKARPENAK
Turismo arloak herrian eta eskualdean duen potentziala
•

Herrian turismoa sustatzea beharrezkotzat jotzen da

•

Alojamendu eskaintzaren inguruko hausnarketa egin beharko litzateke, kontuan hartuta Tolosak ez duela eskaintza oso zabala (eskualdeko
herririk handiena izanik, hotel eskaintza oso murritza da) eta eskualde mailan ere egoera antzekoa dela. Nekazal turismoen inguruko eskaintzari
dagokionez, udalerrian ez dago mota honetako alojamendurik.

•

Ibarrako Piperra erakargarritasun turistiko bezala indartzeko ahaleginak egin. Produktu honen balio katea osatzen duten eragileak (produktoreak,
ekoizleak, banatzaileak, etab.) batu beharko lirateke interes komunak dituztelako eta modu honetan indar gehiago hartuko luketelako

•

Elduaineraino bidegorria egitea interesagarria izango litzateke turismoaren ikuspegitik

•

Izaskun auzoan dagoen aparkaleku publikoa egokitu beharko litzateke, ez bakarrik kotxeentzako, autokarabana edo furgonetentzako ere bai.
Honek, turismo berdea eta natur inguruarekiko lotura bultzatuko luke

Garapen ekonomikorako eta enplegua sortzeko zailtasunak eta aukerak
•

Baratzeei etekin gehiago ateratzeko aukerak aztertzeko beharra aipatzen da. Eta, honekin lotuta, sektore ezberdinen arteko elkarlana sustatzeko
beharra azpimarratzen da: nekazaritza, merkataritza, turismoa, etab.

•

Udalerrian lokal huts ugari daude, horietako asko bertan behera utzi behar izan diren negozioenak. Hau dela eta, bertako merkataritza sustatzeari
garrantzi berezia ematen zaio.

•

Langabezian daudenak herrian lan egitea sustatu beharko litzateke. Ildo honetan, udalerriko langabetuen elkarte edo antzeko bat sortzea
proposatzen da, norberak daukan esperientzia eta ezagutza balorean jarriz.
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LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
Ibarrako Udalerrian kale salmenta arautzen duen ordenantza
Taberna, kafetegi, jatetxe eta antzeko jardueretarako diren establezimendu publikoen kokalekua eta instalazioa arautzeko Udal Ordenantza
Merkataritza Biziberritzeko Plana

Lurralde mailan
Eskualdeko Enplegu Plana
Eskualdeko Turismo Plana (2004koa eguneratzeke)

EAE mailan
7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Merkataritza Jardueraren Legearen bigarren aldaketarena.
AGINDUA, 2010eko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko
177/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntzen zenbatekoak eta eskaerak egiteko eskabide normalizatuak onartzen dituena.
AGINDUA, 2009ko abenduaren 10ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, langile autonomoentzako ezohiko laguntzak iragartzen dituena
AGINDUA, 2009ko azaroaren 25ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan langabezian dauden eta/edo dirusarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko ezohiko laguntzak iragartzen dituena.
Merkataritza ekipamenduetako Lurraldeko Sektore Plana
EcoEuskadi 2020 EAE
Euskal Autonomi Erkidegoaren Laneko Segurtasun eta Osasun Estrategia 2011-2014
Enpleguaren Euskal Estrategia 2011-2014

122

Ibarrako iraunkortasun diagnostikoa 2014 - ENEA eta IKERTALDE

4.2 GARAPEN EKONOMIKOA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
4. BASERRI BIZITZA MANTENDU ETA SUSPERTU, NATURAREN, PAISAIAREN, ONDARE KULTURALAREN ETA HERRI NORTASUNAREN
BABESAREKIN UZTARTUZ
4.2 Baserriaren lehiakortasuna handitzea
4.2.1 Baserriaren etorkizunari buruzko hausnarketa Luzea Altua burutu eta hari lotutako nekazal jarduera iraunarazteko formulazio ezberdinak aztertu
Landa Eremuko Garapen Planaren markoan (Tolomendirekin eta Tolosaldeako nekazal eremuko gainontzeko herri txikiekin batera)
4.2.2 Ibarrako baratzak desagertu ez daitezen aukerak aztertu (tokiko produktuen azoka...)
4.2.5 Baserrien seinaleztapenak jarri
5. HERRIAN INGURUMENARI KALTERIK EGIN GABE LANA BERMATUKO DUEN EKONOMIA BIZIA BULTZATU
5.1 Ekonomiaren sustapena eta dibertsifikazioa bultzatzea
5.1.1 Neurriak hartu tokiko enplegua eta enpresen sorkuntza errazteko
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikoan eta azpieremuen balorazioetan oinarrituta, lehentasunez jardutea eskatzen duten eremuak identifikatzen dira. Horixe da
Ekintza Plana prestatzeko abiapuntuko informazioa.
UDALAREN ESKUMENEKOAK

1.- Herrian dauden Piper-mintegi eta baratzen egoerari eta okupazio-aukerei buruzko azterketa burutu, HAPO berriaren baitan
planteatuko den hiritartze prozesua modu orekatuan eta Ibarraren berezko nortasuna mantenduz gauzatzeko
2.- Lehen sektoreko jarduera ekonomikoaren dibertsifikazioa bultzatu, nekazal turismoa baserrientzat jarduera (edo diru-sarrera
iturri) osagarritzat harturik
3.- Lehen sektorearen jarraipen eta ondorengotza bermatzeko nekazal munduaren arloko sentsibilizazio eta prestakuntza programa
bultzatu (haurretatik hasita eskola-baratzak etab.)
4.- Bertako produktuen kontsumoa bultzatzeko ekimenak martxan jarri sektore ezberdinen arteko elkarlana bultzatuz (eskualdeko
ikastetxeak, taberna, jatetxe eta ostatuak, ekipamendu kolektiboak, etab.), kontsumo taldeak sortuz, etab.
5.- PERCO-aren esparruan buruturiko diagnosiaren arabera Planean jasotako ekintzak martxan jarri (Tolosaldea Garatzenekin
elkarlanean). Besteak beste:
o Lokal hutsen aprobetxamendua
o Ibarrako piperraren entzutea aprobetxatu bisitari eta erosleak herrira erakartzeko
o Merkataritza elkartearen berrindartzea eta sektorearen profesionalizazioa
o Gainerako elkarte eta erakundeekin elkarlana bultzatzea
o Enpresa transmisioaren arazoari heltzea
o Gune estali baten ezarpenerako aukerak eta bideragarritasuna aztertu (ostalaritza, aisialdia, merkataritza, turismoa, etab.
uztartuz)
6.- Turismo arloaren sustapenean lagun dezaketen ekintza eta proiektu ezberdinen bideragarritasuna aztertu:
o Elduainera doan bidegorria
o Izaskun auzoan dagoen aparkaleku publikoaren egokitzapena (turismo arlora bideratu; autokarabanak, mendi irteeretarako
topagunea, etab.)
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
UDALAZ GAINDIKO ESKUMENEKOAK

1.- Tolosaldea Garatzenek abian dituen programa eta zerbitzu ezberdinetan Ibarrako biztanleen parte hartzea areagotzen saiatu
Udaletxearekin elkarlanean. Horretarako Udaletxeak eta TG-ek elklarlanean Ibarran landu daitezkeen proiektu ezberdinen
identifikazioa eta aukeraketa egin beharko lukete. Esate baterako:
- Ibarrako Baratzeen egoeraren azterketa burutu (ekonomikoa zein espaziala) eta hauen jarduera dibertsifikatzeko aukerak
landu (baratza jabeekin elkarlanean)
- Ibarran alojamendu eskaintza areagotzeko dauden aukeren azterketa (ekintzaileen identifikazioa eta orientazioa TG-etik)
- Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu arloetako ondorengotza programa (Udaletik erretiratze adinetik gertu dauden negozio
jabeen identifikazioa, TG-etik ondorengotza prozesu batean sartzeko egokiak diren ekintzaileen identifikazioa, prestakuntza
eta laguntza)
-…
2.- Eskualde mailan lantzen diren turismo arloko proiektuetan Udalaren parte-hartze aktiboa sustatu
o Turismo Mahaiarekin koordinazio mekanismoak landu
o Gourmet kluba (egun partaide bakarra Ibarrakoa), gastronomia arloko ekimen ezberdinak: esperientzia gastronomikoak,
paisaia gastronomikoen identifikazioa, gastronomia arloaren inguruko interpretazio zentroak, etab.
o Landa turismoaren sustapena, iraunkortasun baloreetan oinarrituz (nekazal turismoa aukera bezala)
o Sektorearen lehiakortasuna sustatzeko programak, besteak beste: "Konpromezua Kalitate Turistikoarekin" (egun bi partaide
Ibarrakoak) eta "Q turistikoa", Irisgarritasun Programa, Berrikuntza, IKT-ak turismo arloan, etab.
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4.3 LAN MERKATUA
Langabezia eta bere bilakaera
• Lanbidek eskainitako datuen arabera, Ibarran biztanleria aktiboaren tasa
Tolosaldea eta Gipuzkoako mailen parekoa da, baina EAEkoa baino
apur bat baxuagoa (Ibarran %47,8 eta EAEan %48,1) eta, Tolosa alde
batera utzita, eskualdeko gainerako udalerririk handienen artean
baxuenetarikoa (Billabonan %48,1, Anoetan %49,9, Iruran %56,3,
Asteasun %48,7…).

BIZTANLERIA JARDUERAREKIKO
ERLAZIOAREN ARABERA. 2013 (%)

Biztanleria aktiboa
52,2

47,8

Biztanleria ez aktiboa

• Langabeziari dagokionez aldiz, Ibarra da tasarik altuena
erregistratzen duena (%15,8), EAEko batez bestekoak bakarrik
gainditzen duelarik (%15,9). Gipuzkoa eta Tolosaldeako langabezia tasak
(%13,8) ehuneko 2 puntuan gainditzen ditu. Horrela, eskualdeko udalerri
gehienekin alderatuz galtzen ateratzen da (Tolosa %14,3, Billabona
%15,2, Zizurkil %14,8, Anoeta %14,9, Alegia %15,1, Irura %12,1, Asteasu
%10,9…).

Iturria: Lanbide

LANGABEZIA TASAREN BILAKAERA. 2007-2013 (%)

LANGABEZIA TASEN ARTEKO ALDERAKETA. 2013 (%)
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• Langabezia tasa honen bilakaerari erreparatzen badiogu, aurreko grafikoan ikus daiteke egoera hau ez dela berria, azterturiko epean
Ibarrako langabezia tasa Gipuzkoako batez bestekoaren gainetik kokatzen baita. Dena den, krisia hasi zenetik langabezia tasa
Ibarran bikoiztu egin da eta aldea, lehenaz gain handitu (Ibarran langabezia Gipuzkoako batez bestekoaren gainetik hazi baita).
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4.3 LAN MERKATUA
Langabezia eta bere bilakaera
• Horrela, 2013. urtean Ibarran 323 langabetu zeuden guztira,
2007an, krisia hasi zenean baino 201 lagun gehiago (2,2 aldiz
biderkatu da langabetu kopurua). Gipuzkoa mailan hazkunde
hau apur bat baxuagoa izan da, baina hemen ere langabetu
kopurua bikoiztu egin da.

ERREGISTRATUTAKO LANGABETU KOPURUAREN BILAKAERA.
2007-2013
400

326

323

210

200

• 2012-2013 aldian erregistratu da lehen aldiz langabetu
kopuruaren jaitsiera txiki bat, baina kasu honetan ere Ibarran
izan da jaitsierarik txikiena (-%0,9 soilik, Tolosaldean -%7 izan
den bitartean).
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• Esan beharra dago gainera, Lanbiden eskuragarri dauden azken
datuen arabera, 2014ko otsailean jada 353ra igo dela Ibarrako
langabetu kopurua (2013an baino %9,3 gehiago).

EAEN ERREGISTRATUTAKO LANGABETU KOPURUAREN BILAKAERA
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

∆ 2012-2013

∆ 2007-2013

Ibarra

152

210

254

296

298

326

323

-0,90%

+%112,5 (X2,2)

Tolosa

619

750

948

1.004

1.098

1.307

1.240

-5,10%

+%100,3 (X2,0)

Tolosaldea

1.523

1.928

2.491

2.683

2.779

3.291

3.062

-7,00%

+%101,1 (X2,0)

Gipuzkoa

22.932

30.059

38.494

39.449

41.133

47.688

46.612

-2,30%

+%103,3 (X2,0)

Euskal AE

74.582

100.637

128.201

135.961

145.394

169.078

167.365

-1,00%

+%124,4 (X2,3)

Iturria: Lanbide

Langabeziaren profila
• Jarraian, langabeziaren profila eta honek krisia hasi zenetik izan duen bilakaeraren azterketa burutuko da, ezaugarri edota aldagai
ezberdinen arabera krisiak gehien eragin dien taldeak identifikatuz:
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4.3 LAN MERKATUA
Langabeziaren profila
Sexuaren arabera
ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK SEXUAREN
ARABERA 2007-2013
200

172

151
150
93

100

• Hala ere, gaur egun Ibarran langabetu guztien %53,3
emakumezkoak dira (gizonezkoak baino 21 emakumezko gehiago
daude langabezian).
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Gizonezkoak

SEXUA

• Gizonezkoen taldea izan da langabeziak gehien eragin dion
taldea, 2007az geroztik talde honetako langabetu kopurua 2,6 aldiz
biderkatuz (+%155,9). Emakumezkoen taldean ere langabetu
kopuruak nabarmen egin du gora krisia hasi zenetik, baina bere
hazkundea apalxeagoa izan da.

Adinaren arabera

Emakumezkoak
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2013

% ? 2007-2013

Gizonezkoak

59

151

155,9%

Emakumezkoak

93

172

84,9%
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ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK ADINAREN
ARABERA 2007-2013
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Adinari dagokionez, 25 eta 44 urte bitarteko taldean izan da
langabeziaren hazkunderik handiena 2,7 aldiz biderkatu delarik
(+%165,5).

• 45 urtetik gorakoei ere nabarmen eragin die krisiak eta talde honek
jada langabetu guztien %45 inguru osatzen du. Aipatzekoa da
gainera adin talde honetan bereziki zaila gertatzen dela berriro
merkaturatzea. Horiek horrela, aurrerago ikusi ahal izango den
bezala, luzaroko langabezia tasak nabarmen egin du gora krisia
hasi zenetik.
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4.3 LAN MERKATUA
Langabeziaren profila
Ikasketa mailaren arabera
• Oraindik ere langabetu kopururik handiena ikasketa
mailarik baxuena duten biztanleen artean kontzentratzen da
(DBH edo baxuagoak), ia Ibarrako langabetu guztien %63
osatzen dutelarik. Krisia hasi zenetik talde honetako langabetu
kopurua bikoiztu egin da gainera.

ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK IKASKETA
MAILAREN ARABERA 2007-2013
250

203
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• Kopuruari dagokionez oso talde esanguratsua ez bada ere,
aipatu beharra dago krisiak oso gogor eragin diela ikasketa
mailarik altuena duten pertsonei. Lanbide-heziketa eta
bereziki unibertsitate ikasketak dituztenak izan dira hain zuzen
ere hazkunderik handiena jasan dutenak.
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ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK
SEKTOREAREN ARABERA. 2013
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Iturria: Lanbide

Lehen sektorea

81
Industria

• Sektore ekonomiko ezberdinei erreparatzen badiegu, zerbitzu
sektorea da langabetu kopuru handiena hartzen duena
(langabetu guztien %60 inguru), eta baita krisia hasi zenetik
hazkunderik handiena jasan duena ere (+%127,7; 106 lagun
gehiago). Ez da harritzekoa ordea sektore honek herrian duen
pisua ikusita.

Eraikuntza

189

32

Zerbitzuak
Aurreko lanik gabeak

2007

2013

• Aurrez lan esperientziarik ez duen taldea izan da zerbitzuekin
batera hazkunderik handiena jasan duena (+%128,6).

Lehen sektorea
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Industria
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• Industriak eta eraikuntzak ere hazkunde nabarmena jasan dute,
baina apur bat baxuagoa (+%76 eta +%100 hurrenez hurren).

Eraikuntza
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4.3 LAN MERKATUA
Langabeziaren profila
• Azkenik, langabezia profilaren azterketarekin amaitzeko,
ezin utz daiteke aipatu gabe luzaroko langabetu kopuruak
izan duen bilakaera. Krisiaren aurretik luzaroko
langabetuek 16 eta 64 urte bitarteko biztanleen %2,4 baino
ez zuten osatzen.
Orduz geroztik, portzentaje hau
etengabe joan da hazten, eta gaur egun, %5,2raino igo da,
Gipuzkoako batez bestekoaren gainetik kokatzen delarik
(%4,25).

ERREGISTRATUTAKO LUZAROKO LANGABETUAK (16-64
URTE ARTEKO BIZTANLEEN %)
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Iturria: Udalmap

Kontratazioen bilakaera

• Lan merkatuaren berri ematen digun beste
adierazle bat kontratazio kopurua da.
Ondoko grafikoan ikus daitekeen bezala,
kontratu kopuruak eta kontrataturiko pertsona
kopuruak gora-behera handiak izan ditu
azken urteotan.
• Krisiaren eragina 2008-09 aldian hasi zen
nabaritzen kontratazioetan; 2008an mila
biztanleko ia 160 kontratu sinatu eta 94
pertsona kontratatzetik, hurrengo urtean 65
pertsona eta 99 kontratura jaitsi zen.
• Hurrengo bi urtetan zertxobait igo zen berriro
ere kontratu kopurua, baina ez zen 2008ko
maila berreskuratzera iritsi.

ERREGISTRATUTAKO KONTRATUEN ETA KONTRATATUTAKO PERTSONA
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4.3 LAN MERKATUA
Kontratazioen profila
• 2012. urtean kontratu kopuruak berriro ere behera egin zuen, mila biztanleko 73 pertsona kontratatu eta 111 kontratu sinatzera heldu
ziren (guztira 310 pertsona eta 475 kontratu, hau da pertsona bakoitzeko 1,5 kontratu).

KONTRA TUAK
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100,0
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• Azken urtean buruturiko 475 kontratazioen profilari dagokionez ondokoa
azpimarra daiteke:
o Kontratu guztien ia %60 gizonezkoei egin zaizkie.
o 25 eta 44 urte bitartean kontzentratu da kontratazioen gehiengoa
(%54,3) eta gutxiengoa 45 urtetik gorakoen artean.
o Ikasketa mailari dagokionez, kontraturik gehien DBHko ikasketak edota
baxuagoak dituzten pertsonen artean burutu dira (zentzuzkoa da
ikasketa mailarik baxuena duten pertsonek langabetu guztien ia %60
osatzen dutela kontuan hartzen bada).
o Azkenik, sektoreari dagokionez, zerbitzu sektorea da berriro ere nagusi,
buruturiko kontratu guztien erdiarekin. Industria sektoreak jarraitzen dio
kontratuen heren batekin.

• Bestalde ezin aipatu gabe utzi azken urteotan burutu diren kontratuen %17
inguru baino ez direla mugagabeak izan, krisia hasi zenetik lan-egonkortasuna
nabarmen murriztu delarik. Hala ere, ehuneko hau Gipuzkoako batez
bestekoarekin (%6,9) alderatzen badugu askoz altuagoa da.

Iturria: Lanbide
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4.3 LAN MERKATUA
Enplegu politikak
• Ibarrako udalak ez du Arlo ekonomikoaren garapenaz eta enplegu arloaz oro har arduratzen den sail propiorik, beraz, arlo
honetan bailara osorako erreferentziazko erakundea den Tolosaldea Garatzen agentziak dihardu bere Enplegu Sailaren bitartez.
• Eskualdeko biztanleei eta langabetuei orientazio sozio-profesionalak eskaintzeko helburuarekin sortu zen zerbitzu hau. Ez da lan
orientazioa soilik eskaintzen, identifikatzen diren gizarte behar ezberdinak bideratzeaz ere arduratzen da (sail eta udal ezberdinekin
koordinazioan).
•

Eskaintzen dituen Zerbitzuak: Informazioa, orientazioa eta aholkularitza sozio-profesionala (zerbitzu pertsonala); Lan eskaintza eta
prestakuntza ekintzei buruzko informazioa eta inskripzioa; Arlo ezberdinetako ikastaroak eta prestakuntza (IKTak, selekzio prozesuak,
etab.)

• Enpresa sailak eta enplegu sailak elkarlanean, hainbat programa jarri dituzte martxan. Pertsona langabetuek prestakuntza jasotzen
dute (gero enpresetan kontratatuak izaten direlarik) eta era berean enpresei zerbitzu bat eskaintzen zaie: Ingurugiro ziurtagiriak
lortzeko prestakuntza programa, non langabetuak 350 orduko ikastaro bat jaso ostean eskualdeko enpresa ezberdinetan
kontratatzen ziren 500 orduko praktikak egiteko eta enpresa hauetan ziurtagiriok eskuratzeko. Langabetuei zuzendutako Kanpo
Merkataritza eta Marketing Internazionaleko Programa 650 orduko prestakuntzan, eskualdeko enpresei kasu praktiko bezala
merkatu analisiak egiteko aukera eskaintzen zaie (12-15 merkatu-ikerketa burutu dira guztira).
• Eskualdean bi Enplegu Plan burutu dira 2012an eta 2013an.
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4.3 LAN MERKATUA
HERRITARREN EKARPENAK
Garapen ekonomikorako eta enplegua sortzeko zailtasunak eta aukerak
•

Baratzeei etekin gehiago ateratzeko aukerak aztertzeko beharra aipatzen da, eta, honekin lotuta, sektore ezberdinen arteko elkarlana sustatzeko
beharra azpimarratzen da: nekazaritza, merkataritza, turismoa, etab.

•

Udalerrian lokal huts ugari daude, horietako asko bertan behera utzi behar izan diren negozioenak. Hau dela eta, bertako merkataritza sustatzeari
garrantzi berezia eman behar zaiola aipatzen da.

•

Langabezian daudenak herrian lan egitea sustatu beharko litzateke. Ildo honetan, udalerriko langabetuen elkarte edo antzeko bat sortzea
proposatzen da, norberak daukan esperientzia eta ezagutza balorean jarriz.
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4.3 LAN MERKATUA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
Ez dira identifikatu

Lurralde mailan
Eskualdeko Enplegu Plana

EAE mailan
AGINDUA, 2010eko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, familia eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko
177/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntzen zenbatekoak eta eskaerak egiteko eskabide normalizatuak onartzen dituena.
AGINDUA, 2009ko abenduaren 10ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, langile autonomoentzako ezohiko laguntzak iragartzen dituena.
AGINDUA, 2009ko azaroaren 25ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan langabezian dauden eta/edo dirusarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko ezohiko laguntzak iragartzen dituena.
Euskal Autonomi Erkidegoaren Laneko Segurtasun eta Osasun Estrategia 2011-2014
Enplegurako Euskal Estrategia 2011-2014
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4.3 LAN MERKATUA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
5. HERRIAN INGURUMENARI KALTERIK EGIN GABE LANA BERMATUKO DUEN EKONOMIA BIZIA BULTZATU
5.1 Ekonomiaren sustapena eta dibertsifikazioa bultzatzea
5.1.1 Neurriak hartu tokiko enplegua eta enpresen sorkuntza errazteko
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4.3 LAN MERKATUA
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikoan eta azpi-eremuen balorazioetan oinarrituta, lehentasunez jardutea eskatzen duten eremuak identifikatzen dira. Horixe da
Ekintza Plana prestatzeko abiapuntuko informazioa.
UDALAREN ESKUMENEKOAK

1.- Tolosaldea Garatzen eta Udaleko sail ezberdinen arteko koordinazioa indartu (batez ere gizarte zerbitzuekin), bertan
identifikatzen diren behar ezberdinak dagozkien TG-eko zerbitzu edota sailetara bideratuz (enplegu saila, enpresa saila, immigrazio
saila, etab.). Diagnostiko sozio-profesionalak burutu eta behar den zerbitzuetara bideratzeko protokolo sistema bat ezarri.

2.- Herriko langabetuen arteko foro edota taldea sustatu (esperientziak partekatu, elkarri laguntza eskaini, etab.)

UDALAZ GAINDIKO ESKUMENEKOAK

Tolosaldea Garatzenek abian dituen programa eta zerbitzu ezberdinetan Ibarrako biztanleen parte hartzea areagotzen saiatu
Udaletxearekin elkarlanean. Horretarako Udaletxeak eta TG-ek elkarlanean Ibarran landu daitezkeen proiektu ezberdinen
identifikazioa eta aukeraketa egin beharko lukete. Esate baterako:
- Ibarrako Baratzeen egoeraren azterketa burutu (ekonomikoa zein espaziala) eta hauen jarduera dibertsifikatzeko aukerak
landu (baratzeen jabeekin elkarlanean)
- Ibarran alojamendu eskaintza areagotzeko dauden aukeren azterketa (ekintzaileen identifikazioa eta orientazioa TG-etik)
- Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu arloetako ondorengotza programa (Udaletik erretiratze adinetik gertu dauden negozio
jabeen identifikazioa, TG-etik ondorengotza prozesu batean sartzeko egokiak diren ekintzaileen identifikazioa, prestakuntza
eta laguntza)
-…
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4.4 GARAPEN SOZIALA
Gizarte Egoera
• Atzerritar biztanleriaren pisuak nabarmen egin du gora
Ibarran
azken
hamarkadan.
2003an
atzerritar
biztanleriaren pisua %1,37 izatetik (guztira 60 atzerritar),
2013an %5,79 izatera heldu da (guztira 264 atzerritar). Zifra
hau Tolosako datuen parekoa da (%5,43), baina
Gipuzkoako batez bestekoaren azpitik kokatzen da oraindik
ere (%6,48).

ATZERRITAR BIZTANLERIAREN BILAKAERA
(Atzerritar kopurua)
300
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• Talde honen gehiengoa gizonekoek osatzen dute (ia %60)
eta lan arloan aktiboenak diren adin tarteak nagusi badira
ere (16 eta 64 urte artean ditu Ibarrako biztanleria
atzerritarraren %77 inguruk), 16 urtetik beherakoek ere talde
garrantzitsua osatzen dute (%22).
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Iturria: INE

• Biztanleria atzerritarraren %40 inguru europarrak dira eta %35,6 Europar Batasunekoak. Gainerakoak Afrika (%32; marokoarrak ia bere
osotasunean), eta Ameriketatik (%26,5; Hegoamerikako hainbat herrialdetakoak) datoz gehienbat.
• Kolektibo honek oro har, baliabide
ekonomiko urriagoak izan ohi ditu eta
berezko gizarte-babes mugatuagoa (familia,
lagunartea, etab.). Gizarte zerbitzuen
erabiltzaile-talde nagusia dira eta baita DBE
laguntzen onuradun nagusi ere.

ATZERRITAR BIZTANLERIAREN EZAUGARRIAK (%)
100
80
60

76,5
58,3
41,7

40

22,0

20

1,5

0
Gizonezkoak Emakumezkoak

16 urtetik
beherakoak

16-64 urte
bitartekoak

65 edo urte
gehiagokoak

• Krisi egoera honetan, etorkinen hazkunde
hau biztanleriak arazo bezala hautemateko
arriskua dago, nahiz eta oraindik ez den
bizikidetza arazo esanguratsurik identifikatu.

Iturria: INE
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Gizarte Egoera
• Egun Ibarrako biztanleria Gipuzkoako batez bestekoa baino apur bat gaztexeagoa bada ere, non Zahartze eta Gain-zahartze
indize baxuagoak erregistratzen diren, etorkizunari begira, aurreikuspenak ez dira hain positiboak. Egungo piramidearen egiturari
erreparatuz, amatasun indizeak behera (jaiotza gutxiago erregistratuko liratekeelarik) eta zahartze indizeak berriz gora egin dezaketela
sumatzen da. Honek biztanleriaren zahartze azkarragoa eragingo luke (ikus zehaztasunak biztanleria atalean)
• Biztanleriaren baliabide ekonomikoei dagokienez,
Ibarrako batez besteko errenta pertsonala, eskualdekoa,
eta oro har, lurralde historikokoa baino ia 1.500 euro
baxuagoa da, hau da, %6 gutxiago. Famili errentaren
kasuan aldea zertxobait txikiagoa da %5. Bilakaerari
erreparatzen badiogu ordea, Ibarran positiboagoa izan da
batez besteko famili errentak izan duen hazkundea.
DBE/RGI ko espediente aktiboak 2014ko otsailean
25-29

Guztira
7

30-39

21

40-49

19

50-64

13

65 edo gehiago

18

Ez da adierazten

3

Derrigorrezko ikasketak arte

51

Lanbide Heziketa
Ez da adierazten

9
21

Europar Batasuna

6

Magreb

15

Estatu espainiarrekoak

27

Ez da adierazten

33

Hombre

27

Mujer

53

Ez da adierazten

1

Adin tartea

Ikasketa maila

Jatorrizko geografi eremua

Sexua

GUZTIRA

81
Iturria: Lanbide

FAMILI ERRENTA ETA ERRENTA PERTSONALAREN BATEZ BESTEKOA 2011
(€-tan)
43.963
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15.000
0
Ibarra

2001
2003
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∆ 2001-2011
∆ 2009-2011

Tolosaldea

Ibarra
26.831
31.029
36.393
41.080
41.759
+%55,6
+%1,7

Gipuzkoa

Tolosaldea
29.061
32.110
37.306
43.253
43.963
+%51,3
+%1,6

Gipuzkoa
30.218
32.692
38.704
43.950
43.589
+%44,2
-%0,8

EAE

EAE
30.009
32.609
38.853
42.729
42.192
+%40,6
-%1,3

Iturria: Udalmap

• Dena den, pobrezia mailari dagokionez, Ibarran Diru-sarrerak
Bermatzeko Errenta (DBE) jasotzen dutenen proportzioa (‰19,0)
Gipuzkoan oro har (‰20,1) eta Tolosakoan (‰21,7) baino baxuagoa da.
• Era honetan, 2014ko otsailean 81 DBE espediente aktibo zeuden
guztira.
Eskatzaile hauen profilari dagokionez, gehiengoa
emakumezkoek osatzen dute (%65), ikasketa maila baxua dutenek
(%63) eta adin tarteari dagokionez, 30 eta 49 urte bitartekoek (ia erdia).
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Gizarte Egoera
• Herritarren segurtasunari erreparatuz, aipagarria da
Ibarrako delitu indizea Gipuzkoako batez bestekoaren
azpitik kokatzen dela. Mila biztanleko 25 delitu
erregistratu dira Ibarran eta ia 34 Gipuzkoan.

HAINBAT SEGURTASUN INDIZEREN ALDERAKETA. 2012
45

• Trafiko istripuak ere Gipuzkoako batez bestekoaren
azpitik kokatzen dira Ibarran (3 istripu mila biztanleko,
Gipuzkoako ia 10 istripuren aurrean). Ez ordea
kolpaturiko oinezkoen kopurua, zeinak Gipuzkoako
batez bestekoa bikoiztu baino gehiago egiten duen
2012an (10.000 biztanleko 9 kolpatu Ibarran eta 4
baino ez Gipuzkoan).
• Bai trafiko istripuen kasuan, bai kolpaturiko
oinezkoenean ere, azken urteetako bilakaera
gorakorra izan da gainera Ibarran.

33,57
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25,23
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9,81

9,35
4,32

3,27
0
Delitu indizea (‰)

Trafiko istripuak (‰)
Ibarra

Gipuzkoa

Kolpaturiko oinezkoak
(10.000 biztanleko)
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Gizarte zerbitzuak eta gizarte politika zehatzak
• GIZARTE ETA OSASUN ARLOKO EKIPAMENDU ETA ZERBITZUEI DAGOKIENEZ, oro har, gaur egun dauden beharrei erantzuteko
adinakoa da eskaintza; nahiz eta zerbitzu konkretu batzuk Ibarran bertan ez eskaini, eskualde mailako zerbitzu eskaintza zabala da arlo
honetan.

☺

• Ibarrako osasun zentro publikoaz gain, Tolosaldeako Eskualdeko Ospitale bezala jokatzen duen osasun zentro pribatu/kontzertatua ere
herrian bertan dago (Clínica de la Asunción). Zentro honek, Osakidetzarekin elkarlanean, eskualdeko gaixo kronikoei zerbitzu bereziak
eskaintzen dizkie, 2012tik aurrera Etxeko Ospitaleratze Zerbitzu bat eta hirugarren adinarentzako Egonaldi Ertaineko Ospitaleratze Unitate
bat ere martxan jarri dira.
• Hirugarren adinari bideraturiko beste hainbat ekipamendu ere badira, besteak beste, Jubilatuen Etxea eta Etxebizitza komunitario edo
tutoretzakoak. Aipagarria da ordea, orain artean, zerbitzu honek harrera handirik eduki ez izana, nahiz eta herrian badiren zerbitzu honen
beharra izan dezaketen adineko pertsonak (bakarrik bizi diren oso adineko pertsonak, erdigunetik aparte bizi direnak, etab.).
• Ibarran hirugarren adinarentzat Eguneko Zentro bat eraikitzeko proiektua lantzen hasi zen udala 2010 urtean, baina 2011n bertan behera
geratu zen Tolosan eskualde osoari zerbitzua eskaintzen dion Eguneko Zentro bat eraiki zenean. Gaur egun Eguneko Zentroaren ordez
139
Garagune bat eraikitzeko erabakia hartu da.
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4.4 GARAPEN SOZIALA
Gizarte zerbitzuak eta gizarte politika zehatzak
• Tolosaldeako herri ezberdinetan 5 egoitza eta 2 eguneko zentro daude egun eskualdeko udalerri ezberdinen beharrak estaltzeko.
• Horiez gain, gazteentzat 32 apartamendu hornitzaileak eta larrialdietarako bi etxebizitza ere badaude udalerrian. Azken hauek
polibalenteak dira eta erabilera ezberdinak eman izan zaizkie.

☺

• GIZARTE POLITIKEI DAGOKIENEZ, Plan zehatzik ez badago ere, kolektibo ezberdinen beharrak estaltzera bideraturiko zerbitzu
eta programa ezberdinak daude martxan Ibarrako udalean:
- Hirugarren adinarentzat etxeko-laguntza eta menpekotasun-laguntza programak, etxebizitza komunitario edo tutoretzakoak, etab.
- Gazteei zuzenduriko apartamendu hornitzaileen kudeaketa
- Biztanleria immigranteari zuzenduriko arreta zerbitzua (arreta indibiduala); eskualde mailan harrera programa berezia; itzulpen
zerbitzua; Bizikidetza programaren baitan eta kale hezitzaileekin sentsibilizazio kanpainak anti-zurrumurru tailerrak etab. lantzen
dira…
- Beste hainbat programa: Aniztasun eta Bizikidetza programa, kale hezitzaileak, guraso-eskola, elikagai bankua…
• Berdintasun arloan 2012. urtean diagnosi bat burutu zen udalerriaren egoera aztertuz, ez da ordea honen inguruko Plan zehatzik burutu.
• Krisia krisi, Udalaren Gizarte Zerbitzuetako aurrekontua ez da txikitu, alderantziz baizik, aurten ekarpen handiagoa egin da eta udal dirulaguntza osagarriak mantendu dira (Gizarte Larrialdietarako Laguntzak etab.).
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HERRITARREN EKARPENAK
•

Ibarran gero eta etorkin gehiago dagoela gauza ezaguna da. Orokorrean, ondo integratuta ez daudela aipatzen da eta ildo honetan udalak eta
herritarrek aurrerapausoak eman beharko lituzketela. Emakume etorkinek behar bada integraziorako erraztasun handiagoa izan dezaketela
komentatzen da, beraiek direlako normalean haurrak ikastolara eramateaz arduratzen direnak. Gizonezkoen artean ordea zailagoa egiten da.

•

Atzerritarrak integratzeko eta elkar ezagutzeko ekitaldiak egitea proposatzen da.

•

Etorkin eta bertakoen arteko harremanak bultzatzeko Plan baten beharra mahai gainean jartzen da.

•

Belaunaldi ezberdinetako biztanleen arteko kohesioa sustatzen lagun dezaketen ekimen ezberdinak abiaraztea iradokitzen da. Haur, gazte eta
adineko pertsona autonomo zein menpekoen artean elkarreragin dinamikak sor daitezen.

•

Jasotzen diren diru-laguntzen truke zenbait kasutan kontra-prestazioak ezartzea balora daitekeela adierazten da. Auzolana antolatuz, herritarrei
zuzenduriko zerbitzu komunitarioak burutuz, etab. Honek aldi berean pertsona hauek lan munduan zein gizartean integratzen lagun dezakeela
aipatzen da.

•

Atzerritarrentzako eta bertakoentzako etxe hutsak, udalaren bitartez, ekonomikoki irisgarriago izateko aukera aztertzea proposatzen da.

•

Gazteentzako etxebizitza beharrak asetzeko alokairu soziala bultzatu beharko litzatekeela esaten da.

•

Oinarrizko zerbitzuak adineko jendearentzat gutxi edo exkaxak direla aipatzen da. Kontuan hartu beharrekoa da joera demografikoei jarraiki,
biztanleria gero eta zaharragoa dela.

•

Gaztetxearen kokapena ez dela egokia eta leku aldaketa bat beharko lukeela aipatzen da. Honen inguruan ordea iritzi ezberdinak agertzen dira.

•

Haurrentzako lokal edo zentro bat beharrezkotzat jotzen da, beraien aisialdian denbora pasa eta lan desberdinak lantzeko aukera izateko.

•

Euskal Eskola Publikoaren beharra aipatzen da. Baliabideak ez dituztenak Tolosako eskola publikora joaten badira, Ibarrako Ikastolaren
etorkizuna arriskuan gelditu daiteke.

•

Gizarte zerbitzuak sendotu eta kaleratzeko beharra ikusten da.
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LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
Ezkondu gabeko bikoteen udal erregistroari buruzko araudia

Lurralde mailan

EAE mailan
3/2009 LEGEA, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko legea aldatzekoa.
18/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa.
12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
13/2008 LEGEA, abenduaren 12koa, Familiei Laguntzekoa.
Gizarte Zerbitzu Legea (proiektua)
10/2000 LEGEA, abenduaren 27koa. Gizarte Eskubideen Agiriarena.
Gizarte Zerbitzuetako Plan Estrategikoak (2010-2014).
Erakunde arteko II Gizarteratze Plana 2007-2009
EAEko Drogamenpekotasunari buruzko bost urteko V Plana. 2004-2008
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INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK

1. UDALETXE, ETXEBIZITZA, ETA KULTURA, HIZKUNTZA, KIROLA, AISIA ETA GENERO ZERBITZUAK BERMATU ETA GARATU
1.4. Osasun eta gizarte zerbitzu baldintzen egokitzapena eta garapena
1.4.1. Gaur egun Gizarte Zerbitzuek eskaintzen dituzten zerbitzuak ematen jarraitu, eta herria hazten doan heinean zabalduko direla bermatu
1.4.2. Gizarte zerbitzuen alorrean, herritarrek egun dituzten eta etorkizunean izango dituzten beharren azterketa bat burutu zerbitzuen inguruan
aurreikuspen bat burutu ahal izateko
1.4.3. Anbulatorioko zerbitzuen eskaintza zabaltzeko aukera aztertu, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin koordinatuz
1.4.6 Garagune, ezgaitasun intelektuala duten pertsonentzat Eguneko Zentroa garatu
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikoan eta azpi-eremuen balorazioetan oinarrituta, lehentasunez jardutea eskatzen duten eremuak identifikatzen dira. Horixe da
Ekintza Plana prestatzeko abiapuntuko informazioa.
UDALAREN ESKUMENEKOAK

1.- Biztanleria immigrantearentzat harrera-protokolo bat landu eta etorkinei kolektibo bezala zerbitzu integrala eskaintzeko
bitartekoak jarri
2.- Bertako biztanleriaren artean sentsibilizazio lana burutu, etorkinen presentzia etorkizunean “arazo” bezala hautematea ekiditeko
3.- Etorkinak gizarteratzen eta herrian integratzen lagunduko duten ekimen ezberdinak bultzatu (etorkin eta herritarren arteko foro
edo topagune espazioak, interkulturalitatea landu, etab.)
4.- Berdintasun arloan buruturiko diagnosia oinarri harturik, udal mailako Berdintasun Plana garatu
5.- Garagunea, ezgaitasun intelektuala duten pertsonentzat Eguneko Zentroa Garatu
6.- Egungo gizarte zerbitzuetako ekipamenduen erabilera eta aprobetxamendua optimizatu eta behar izanez gero beste erabilera
batzuk eman (larrialdietarako etxebizitzak, 3. adinekoentzat etxebizitza komunitarioak, etab.)
7.- Hirugarren adinari zuzenduriko orain arteko laguntza eskaintza mantendu (etxez etxeko zerbitzua, menpekotasun
laguntzak,etab.) eta etorkizunari begira aurreikusten den hazkundeari egokiro erantzun ahal izateko bitartekoak ezarri
8.- Belaunaldi ezberdinen arteko foroak edota elkarguneak sustatu
9.- Hirugarren adinaren, eta oro har menpekotasun egoeran dauden pertsonen zaintzarekin erlazionaturiko prestakuntza programa
bat sustatu herritarren eta langabetuen artean
1.- Tolosaldea Garatzenekin elkarlanean Gizarte zerbitzuetan erantzuna ematen zaien pertsonen diagnostiko sozio-profesionalak
burutu (egindako diagnosiaren arabera TG-en enplegu zerbitzura bideratuz)
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4.5 ZERBITZU PUBLIKOAK
HEZKUNTZA
Hezkuntza-eskaintza
• Ibarran hezkuntza-premia estaltzen duen azpiegitura nagusia Uzturpe Ikastolak eta Ibarrako Haurreskolak (Kukumiku) osatutakoa da.
• Uzturpe Ikastola, ikastetxe pribatu kontzertatua da. Bere eraikin nagusia, gainerako eraikinak ez bezala, ez da udal titulartasunekoa
izan orain arte, eta horrek, bere mantenuaren inguruko hainbat arazo sortu izan ditu azken urteetan. Egun Udala eraikin honen
titulartasuna bere gain hartu eta bere mantenuaren inguruko alderdi ezberdinak zehazteko prozesuan murgilduta dabil.
• Bigarren azpiegitura, haurtzaindegi-zerbitzuari lotutako zerbitzu publikoa, 2003. urtearen amaieran jarri zuen martxan udalak udalerrian izandako
eskaera hazkundeari erantzuteko. 2008az geroztik Partzuergoak kudeatzen du.
• Zentzu honetan, Udalak azken urteetan inbertsio esanguratsua egin du eraikin eta lokal ezberdinak eskuratu eta atontzen eta datozen 2-3
urteetarako ez da aurreikusten inbertsio handirik egitea, aurrekontuak ere murriztu egin baitira.
• Udaletik Txontxo Udal Ludoteka ere dinamizatzen da. Bere kudeaketarako kanpo enpresa bat kontratatzen da eta azken urteetan Uzturpe
Ikastolari esleitu zaio zerbitzu honen kudeaketa. Ludoteka honen leku aldaketak, zeina erdigunetik Azkue auzora eraman zen, bere zerbitzuen
erabilera oso modu esanguratsuan murriztea ekarri zuen. Aldaketa hau gauzatu arte, eguneroko zerbitzuaz gain (astelehenetik ostiralera)
Gabonetan, Aste Santuan eta Udan zerbitzu bereziak eskaintzen zituen Ludotekak, gaur egun, zerbitzu bereziak baino ez dira eskaintzen,
eguneroko zerbitzua bertan behera utzi delarik. Udalak, Ludoteka zerbitzuaren inguruko herritarren iritziak eta balorazioak jasotzeko inkesta bat
jarri du martxan bere web-gunean. Adierazi duenez, oraingoz, kexa puntual batzuk salbu, ez da biztanleen eskaerarik jaso zerbitzuok areagotzeko.
• Haurtzaindegia inauguratu ondoren, 2004-2005 ikasturtean, 76 haurrek ekin zioten hezkuntza-ibilbideari Ibarrako Haurreskolan eta, paraleloki,
esparru pribatuan 197 ikasle matrikulatu ziren ikasturte horretan.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Guztira

Bilakaera
2004-2012

179

198

188

273

292

325

338

359

376

393

425

+%55,7

Haur hezkuntza

34

47

52

142

153

181

178

180

187

178

183

+%28,9

Lehen hezkuntza

75

82

77

73

79

81

99

123

138

168

186

+%154,8

Bigarren hezkuntza

70

69

59

58

60

63

61

56

51

47

56

-%3,4

Publikoa

--

--

--

76

76

82

82

37

46

31

26

-%65,8

Pribatua

179

198

188

197

216

243

256

332

330

362

399

+%102,5
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• Bilakaerari dagokionez, lehen ikasturteetan
haurtzaindegian matrikulatutako haurkopuruak zertxobait gora egin zuen arren,
2008an 82 ikasle izatera iritsita, ikasturte
horretatik aurrera, beheranzko joera izan
da 2011-2012 ikasturtera arte, 26 ikasle
soilik matrikulatu baitziren. Kopuru hori
hasierakoaren heren bat da, gutxi
gorabehera.

• Krisiak eragin handia izan dezake joera beherakor honetan; gurasoak langabezian geratu izanagatik, familien baliabide murrizketagatik,
haurrak aitona-amonek zaintzen dituztelako, etab. Zentzu honetan, Udalak guraso talde batengandik eskaera bat jaso du haur-gune edo
antzeko bat ezartzeko, euren kabuz haurrak zaindu nahi dituzten gurasoek gune propioa izan dezaten. Udala honen bideragarritasuna eta145
aukera ezberdinak aztertzen ari da.
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4.5 ZERBITZU PUBLIKOAK
HEZKUNTZA
Hezkuntza-eskaintza

☺

• Ikastolako ikasle-kopuruak, bestalde, gorakada etengabea eta
nabarmena izan du 2008tik aurrera; azken hamarkadan, zehazki,
bikoiztu baino gehiago egin du ikasle-kopurua, 2001-2002
ikasturteko 179 ikasletik azken ikasturteko 400 ikaslera pasatuz.

ARAUBIDE OROKORREKO IRAKASKUNTZAN MATRIKULATUTAKO
IKASLEEN BILAKAERA
500

• Denak batuta, hau da, Ibarrako hezkuntza-eskaintza publikoa eta
pribatua batuta, 2011-2012 ikasturtean 425 haur zeuden
matrikulatuta, milurteko hasieran matrikulatutako 183 haurrekin
konparatuta, alde handia adierazten duena.

400
273

300

• Mailaka, gaur egun udalerrian dagoen hezkuntza-eskaintzak
bigarren hezkuntzako mailetarainoko estaldura du. Arlo horretan,
2011-2012 ikasturteari dagokionez, lehen hezkuntzako ikaslekopurua da kolektibo esanguratsuena, haur hezkuntzak ikasleen
%43,1 hartzen baitu, eta bigarren hezkuntzak %13,2.
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MATRIKULATUTAKO IKASLERIA HEZKUNTZA
MAILAREN ARABERA. 11/12 IKASTURTEA

•

Hezkuntza-edukiei dagokienez, esan behar da eleaniztasuna haur
hezkuntzan hasten dela –euskara eta ingelesa 4 urtetik hasita-. Lehen
hezkuntzan –6 urtetik 12ra– gaztelania gehitzen zaio hizkuntza-mapari eta
modu aktiboan lantzen dira zenbait alderdi, esaterako, logika matematikoa,
ingurunearekiko lotura, adiskideak eta harremanak, balio sozialak, euskal
kultura, Txanela.net eta Idazketa Sortzailea proiektuak.

•

Azkenik, Bigarren Hezkuntzari dagokionez, orientazio akademiko,
pertsonal eta profesionala du, eta IKTak lantzen ditu –blogak eta wikiak,
ostadar.net-, eta baita ikasketa-estrategiak eta bizikidetzako balioak ere.

Bigarren
hezkuntza
13,2%

Haur hezkuntza
43,1%

Lehen
h ezkuntza
43,8%

Iturria: Eustat. Eskola jardueraren estatistika
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Hezkuntza-eskaria
•

Eskari-arloan, 0 eta 18 urte arteko haur eta gazteen kuantifikazioaren bitartez, Ibarrak, 2013rako, 775 ikasleko kolektibo potentziala duela
kalkulatu da (2011-2013 azken hirurtekoan ia batere aldatu ez den eskari potentziala).

•

Hala ere, adinaren arabera, haur hezkuntzako bigarren zikloko (3-5 urte) eta lehen hezkuntzako (6-11 urte) mailetako haur- eta gaztekopuruan %2,8ko eta %7,8ko hazkundea izan da, hurrenez hurren, 2012 eta 2013 urteen artean; kopuru absolututan 17 ikasle potentzial
gehiago dira lehen kasuan eta 12 ikasle gehiago bigarrenean.

•

Derrigorrezko bigarren hezkuntzako eskari
potentzialak, bestalde, %5,3 egin du behera
2012-2013 ikasturtean, eta haur hezkuntzako
lehen zikloko eskari potentzialak aldaketarik
gabe jarraitu du. Azkenik, derrigorrezko
hezkuntza ondorengo (17-18 urte) eskari
potentzialak nabarmen egin du behera 20122013 ikasturtean (-%20,9).

ESKOLARA JOATEKO ADINEAN DAUDEN BIZTANLEAK (UNIBERTSITATE IKASKETAK IZAN EZIK)
2011

2012

2013

Bilakaera 12 -13

Guztira
Haur Hezkuntza Lehen zikloa (0-2 urte)

778
155

779
136

775
136

-% 0,5
=

Haur Hezkuntza Bigarren zikloa (3-5 urte)

130

143

147

+% 2,8

Lehen Hezkuntza (6 - 11 urte)

250

243

262

+% 7,8

Derrigorrezko bigarren hezkunta (12 - 16 urte)

156

171

162

-% 5,3

Derrigorrezko hezkuntza ondorengoa (17 - 18 urte)

87

86

68

-% 20,9

Iturria: INE. Biztanleriaren udal errolda

Eskaintza – eskaria balantzea
• 2012an udalerriko hezkuntza-ekipamenduetan izandako matrikulazio-kopurua
(edo eskaintza) eskari potentzialarekin alderatuta, defizit globala 268koa dela
ikusten da, hiru hezkuntza-mailetan saldoa negatiboa delarik: Haur Hezkuntzan
(-96), Lehen Hezkuntzan (-57), eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (-115).
• Matrikula kopurua plaza kopuruarekin guztiz bat ez badator ere, datu hau
udalerriko hezkuntza eskaintzak eskariaren zein proportzio estaltzen duen
ezagutzeko garaian adierazgarria da. Era honetan, HHn estaldura maila %66 da,
LHn %77 eta DBHn %33.
• HHn, aurrez adierazi bezala, 0-3 urte arteko haur asko ez dira eskolatzen plaza
libreak egonda ere (udal haurtzaindegian esaterako plaza batzuk hutsik daude).
LHn eta batez ere DBHn ikasleen proportzio esanguratsu batek Ibarratik kanpo
ikasten du, gehiengoak Tolosan, non eskaintza publiko zein pribatua zabalagoa
den eta gertutasunak eta garraio publikoak ikasleak bertaratzea errazten duen.
•

HEZKUNTZA-ESKAINTZA ETA ESKARI POTENTZIALAREN
ARTEKO BALANTZEA
2012 Eskari
2012
Estaldura
Diferentzia
potentziala Matrikulazioa
(%tan)
Haur Hezkuntza
(0 - 5 urte)
Lehen Hezkuntza
(6 - 11 urte)
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza (12 - 16 urte)
Guztira

279

183

-96

%65,6

243

186

-57

%76,5

171

56

-115

%32,7

693

425

-268

%61,3

Iturria: INE. Biztanleriaren udal errolda

Oro har, faktore hauek kontuan hartuta, ez da defizit esanguratsurik sumatzen, nahiz eta herritar batzuek Ibarran ikastetxe publiko bat ez 147
egotea negatibotzat jotzen duten.
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Biztanleriaren hezkuntza-maila
• Ibarrako biztanleriaren hezkuntza-maila, Gipuzkoan
eta, oro har, EAEn dutena baino nabarmen baxuagoa
da. Izan ere, biztanleen ia erdiak (%47,2) ez du
bigarren mailako ikasketarik, Gipuzkoan eta EAEn
proportzio hori %38-39 den bitartean. Ikasketarik
gabeko pertsonen ordezkaritzak bikoiztu egiten ditu ia
Gipuzkoako eta EAEko kopuruak (%5,8 vs. %3).
• Gainera, ildo horretan, erdi- eta goi-mailako heziketamaila duten herritarren ordezkaritza txikiagoa da:
Ibarran
unibertsitate-ikasketak
edo
goragoko
mailakoak dituzten herritarren proportzioa %10,5 da,
Gipuzkoako %15 eta hortik hurbil dagoen EAEko %16
batez bestekoaren aurrean. Gainera, erdi-mailako edo
goi-mailako ikasketak dituzten herritarren kopurua
(%7,2), Gipuzkoako eta EAEko batez bestekoa baino
ehuneko puntu bat beherago dago.
• Erdi-mailako eta unibertsitateko ikasketen ordezkaritza
txikiagoaren ondorioz, lanbide-heziketako ordezkaritza
handiagoa da (%20), lurraldeko eta autonomiaerkidegoko %17ren aurrean.

BIZTANLERIAREN HEZIKETA MAILA.2011

Euskal AE

3,2%

35,4%

16,5%

20,9%

8,3% 15,8%

Ikasketarik gabeak
Eskolaurrea eta lehen
mailakoak
Lanbide-heziketakoak

Gipuzkoa

3,1%

35,3%

17,6%

20,7%

8,1% 15,1%
Bigarren mailakoak
Erdi-/goi-mailakoak

Ibarra

5,8%

0%

41,4%

20%

20,0%

40%

60%

15,1% 7,2%10,5%

80%

Goi-mailakoak

100%

Iturria: Eustat. Biztanleria eta etxebizitzen errolda. 2011

• Bestalde, bigarren mailako ikasketak dituztenen
kolektiboa (%15,1) Gipuzkoako eta EAEko batez
bestekoa baino %5 beherago dago.
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Euskalduntze maila
• Ibarra oso herri euskalduna da, kopurutan adierazita, 10 biztanletik 8k euskara ezagutzen dute, %65,1 euskalduna da eta %15,7 ia
euskalduna. Euskaldunen proportzio hori gainera, handiagoa da Gipuzkoako batez bestekoarekin alderatuta (%53,3), eta are eta handiagoa
Euskal Autonomia Erkidegokoarekin alderatuta (%37,2).

☺

• Eskualdeko testuinguruarekin alderatzen badugu, ordea, Ibarrako euskaldunen kolektiboa Tolosaldeakoa baino %6 txikiagoa da (%71).
2001

2006

2011

Euskaldunak

%68,5

%65,8

%65,1

Ia-Euskaldunak

%16,5

%17,9

%15,7

Erdaldunak

%15,1

%16,3

%19,2

GUZTIRA

%100,0

%100,0

%100,0

BIZTANLERIAREN EUSKARA MAILA. 2011
Erdaldunak;
19,2%

IaEuskaldunak;
15,7%

Iturria: Eustat. Biztanleria eta etxebizitzen errolda. 2011
Euskaldunak;
65,1%

• Bilakaerari dagokionez, 2001-2006 aldian euskaldunen pisua ehuneko 3
puntuan jaitsi da (%68,5 izatetik %65,1 izatera pasatuz) eta ia euskaldunen
kopurua %8,3 hazi 2001-2006 aldian. Erdaldunen kopurua, bestalde, ia %8
hazi da.

Euskararen erabilera
• Euskaldunen kolektiboak presentzia handiagoa duen arren, gaztelaniaren erabilera nagusi da etxeetan (%46) euskaraz hitz egiten dutenen
aurrean (ia %40). Beste %13, bestalde, bi hizkuntzatan aritzen dira, eta migrazio-fenomenoari lotuta, beste %1,7k gaztelania eta/edo euskara
ez den beste hizkuntzaren bat erabiltzen du.
• Azken hamarkada honetan, gaztelania etxeetan gehiago sartzeko joera, historian zehar Ibarrako etxeetan euskarak izan duen presentzia
handiagoarekin talka egiten duen errealitatea izan da. 2001ean gaztelaniaz hitz egiten zuten pertsonak %39 bazen, gaur egun %46 da.
Hazkunde hau, euskaraz hitz egiten zuen kolektiboaren eta bereziki gaztelaniaz eta/edo euskaraz hitz egiten zuenaren kaltetan gertatu da azken hamarkadan, hurrenez hurren, ia ehuneko 3 eta 6 puntu murriztu dira bi kolektibootako hiztunak-. Azkenik, atzerriko biztanle-kopuruaren
hazkundearekin bat etorriz, etxean beste hizkuntzaren bat erabiltzen dutenen kolektiboa ehuneko puntu 1 baino zerbait gehiago hazi da.
149
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Euskararen erabilera
ETXEAN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA. 2011
Besteren bat;
1,7%
Biak ; 12,3%

Euskara;
39,9%

2001

2006

2011

Euskara

42,6%

40,3%

39,9%

Gaztelera

38,6%

42,8%

46,0%

Biak

18,2%

16,2%

12,3%

Besteren bat

0,6%

0,7%

1,7%

GUZTIRA

100,0%

100,0%

100,0%

Iturria: Eustat. Biztanleria eta etxebizitzen errolda. 2011

Gaztelera;
46,0%

• Deskribaturiko hizkuntza-profil hori desberdina da Tolosaldeako egoerarekin
alderatuta, izan ere, eskualdean, etxean euskara darabilen kolektiboa da
nagusi %46,5, erdarara jotzen dutenen aurrean (%38,4). Hala eta guztiz ere,
Gipuzkoarekin (%26) eta EAErekin (%13,7) alderatuta, Ibarrako euskal
hiztunen kolektiboa nabarmen handiagoa da.

Iturria: Eustat. Biztanleria eta etxebizitzen errolda. 2011

Euskara Udal-jardueran
• Udal langileen artean euskararen ezagutza maila oso altua da eta erabilerari dagokionean ere, arlo formalean behintzat, oso
esanguratsua da. Komunikazio ez formalean ordea oraindik ere gaztelera nagusitzen da.
• Egun udaletxeko langile guztiak elebidunak dira eta udal jardunean, lan hizkuntza zein komunikazio-hizkuntza formal bezala euskara
nagusitzen dela esan daiteke.
• Euskara hutsean lan egiteko apustua egin du Udalak eta azken urteotan esfortzu handia egin da euskarazko produkzioa areagotzeko, beraz,
udal barruan gazteleratik euskarara pasatzeko egiten den itzulpen kopurua esanguratsuki murriztu da. Honek aldi berean zuzenketa lanak
burutzea, zalantzak argitzea, etab. eskatzen du, alde batetik murrizten den lana bestetik konpentsatzea eskatzen duelarik.
• Prestakuntza bidezko birziklatzea beharrezkotzat jotzen da Udalaren erabateko euskalduntze prozesu honetan. Dena den, oso positibotzat
150
jotzen dira emandako aurrerapausoak eta denboraren poderioz udal langileak ere autonomia handiagoa eskuratuz doaz.
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Udal politikak
• Egun euskara arloan indarrean dauden Planak, Barne Erabilera Plana (BEP) eta Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) dira.
• Lehenengo BEPa 2002. urtean burutu zen eta 2005. urtean eguneratu zen lehen aldiz. Urte horretan bertan lehen EBPNa gauzatu zen eta
plan honen baitan txertatu zen BEP ere. 2008. urtean berritu ziren azken aldiz bi plan hauek. Joan den urtean tokatzen zen plana berritzea,
baina Udala UEMA-Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean barneratzeko asmotan zebilenez, prozesu honek eskatzen zuen diagnosia
aprobetxatuz plana eguneratzeko erabakia hartu zen. Prozesu hau atzeratu egin zen ordea, ez da oraindik diagnosirik burutu eta beraz
aurreko plana luzatzea erabaki zen (oraindik ere plan hau dago indarrean).
• 2014. urtean Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren lanketari ekitea aurreikusita dago, zeinak aurreko EBPN eta BEP ordezkatuko dituen.
• Plan berri honen baitan, lehentasuna eman nahi zaio, besteak beste, etorkinen eta bikote gazteen euskalduntzeari. Lan mundua da orain
artean ia jorratu ez den beste arlo bat (merkataritza arloko kanpaina batzuk salbu).
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Kultura- ekipamenduak

☺

• Ibarrako kultura ekipamendu nagusia “Benito Izagirre” kultur etxea da, zeinak liburutegia, tailerrak, bilera gelak, erabilera anitzeko aretoa...
barne hartzen dituen. Horietaz gain, Ibarrak baditu beste hainbat ekipamendu ere kultura eta gazteria arloan herriko eskaerei erantzuteko.
Horien artean aipagarrienak:
GAZTERIA
KULTURA
-

Kzgunea
Ibai-Gaineko dantza lokala
Musika taldeentzat entseguetarako lokalak
Azkueko dantza lokala
Loatzo musika eskola

-

Gaztetxea
Txiribitu Astialdi taldeko lokala
Txontxo Ludoteka
Kale hezitzaileen lokala
Ludoteka zaharra
Gazteentzako etxebizitza dotazionalak

• Musika-heziketaren esparruan, Ibarran Loatzo Musika Eskola dago, Mankomunitatetik kudeatzen dena eta honako helburu nagusi hauek dituena:
musika ikasi nahi dutenei beren herrietan aukera hori eskaintzea; herri txikiek biziki iraun dezaten, herriko kultura-giroan esku hartzea.
• Ibarrak kultura arloan duen ekipamendu eta jarduera eskaintza nahiko zabala da, udalerriaren tamaina eta Tolosarekiko gertutasuna
kontuan hartzen badira. Herritarren artean ere, oro har, nahikotzat jotzen da eskaintza hau, hala ere, zenbait ekitaldi jendetsutarako erabilera
anitzeko areto egokitu baten beharra hauteman izan da herrian (aurreko Agenda 21eko Planean ere behar hau sumatu zen).

Kultura- ekipamenduen erabilera
• Udal liburutegiari dagokionez, 2013. urtean 1.003 dokumentu (liburu, aldizkari, DVD, Cd, Cd-Rom,) berri sartu ziren eta guztira 26.233 ale
zituen urte bukaeran. Urte horretan bertan 12.649 mailegu egin ziren (biztanle bakoitzeko 2,99), gehiengoa inprimakiak (%60) eta DVDak
(%35). Inprimakien maileguak azken ureetan igoera nabarmena jasan duen bitartean, DVD, CD, eta abarren maileguak behera egin du.

☺

• Haurren atalean mailegu gehiago egin da helduenean baino (nahiz eta helduek mailegu gehiago egin). Euskaraz 3.254 liburu hartu dira, 3.905
espainieraz eta 252 beste hizkuntza batzuetan (batez ere ingelesez). Euskarazko liburuen mailegua jaitsi egin da eta espainiera eta
ingelesezkoena igo, baina oso portzentaje txikian. Helduen sailean, 417 euskarazko liburu mailegatu dira. Beste guztiak (2.837) haurren
sailekoak dira.
• Maileguak egiteko 1.288 irakurle txartel daude (Ibarrako biztanleriaren %30,4), 2012. urtean baino 64 gehiago. Liburutegiko zerbitzuen
erabiltzaileak (ez pertsona ezberdinak) 12.792 izan dira, 2012an baino 284 erabiltzaile gehiago. Zifra hauek Ibartar bakoitza urtean zehar
liburutegian 3 aldiz izan dela suposatzen dute. 2013an liburutegiak inoiz izan duen erabiltzaile kopuru handiena izan du.
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Kultura- ekipamenduen erabilera

☺

• 2013-2014 ikasturtean, kultur lantegien esparruan, 6 ikastaro burutu ziren 58 parte hartzailerekin (%78 emakumezkoak), 38 Ibarrakoak ziren
eta gainerakoak inguruko herrietakoak. Kurtso amaieran, hiru astez, ikasturtean zehar egindako lanen erakusketa antolatzen da kultur
etxean.
• Kultur arloan gainera, herriko eta auzoetako festez aparte, urte osoan zehar udalak berak eta herriko eragile eta elkarteek antolaturiko
jarduera ezberdinak burutzen dira.
• Jarduera horren eta herritarren parte hartzearen erakusgarri dira Ibarrako Kultur Etxearen inguruko 2013ko ondoko zifrak:
- Kultur Etxeko areto nagusian buruturiko ekintza sozio kulturaletan 2.929 lagunek hartu zuten parte
- Bestelako jardueretarako areto nagusiak 3.412 erabiltzaile izan zituen, 2012an baino 632 gutxiago, baina 2011an baino 478
gehiago.
- Taldeentzako gelen erabilera 2013an izan da handiena, 715 erabiltzailerekin, 2012an baino 78 eta 2011an baino 205 gehiago.
ARETO NAGUSIA ETA TALDEENTZAKO GELEN ERABILERA HILEZ HIL

ARETO NAGUSIAN BURUTURIKO EKINTZA SOZIO
KULTURALAK ETA PARTE-HARTZAILEAK
Non
XIII. KULTUR ASTEA
PAZKO ASTEA
TXIRIBITUREN 20.URTEURRENA
IPUIN KONTALARI SAIOAK
HERRIKO TALDEEN EMANALDIAK
ERAKUSKETAK
HITZALDIAK, PROIEKZIOAK,
AURKEZPENAK…
BESTELAKO SAIOAK

Egunak/
Emanaldiak
3
4
2
5
2
107

Partehartzaileak
215
350
115
275
165
1.071

13

498

3

240

Noiz
URTARRILA
OTSAILA
MARTXOA
APIRILA
MAIATZA
EKAINA
UZTAILA
IRAILA
URRIA
AZAROA
ABENDUA

Areto nagusia
Egunak
Erabiltzaileak
7
285
5
125
6
225
13
968
22
225
20
247
1
90
26
320
16
220
37
695
14
467

Taldeentzako gelak
Egunak
Erabiltzaileak
13
115
16
56
6
43
11
91
12
93
8
64
--3
28
10
85
15
93
8
57
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Kirol-ekipamenduak
• Kirol-instalazioei dagokienez, Belabieta Kiroldegia da ekipamendu nagusia. Bertan daude:

☺

– Kiroldegiko pista: areto futbola, eskubaloia, boleibola, saskibaloia, gimnastika erritmikoa.
– Pilotalekua: pilotarekin zerikusia duten jarduerez gain, patinajea eta hockey-a ere egiten dira bertan.
– Fitness Aerobic eta Bulder gelak
– Kanpoaldeko eskalada-horma
– Gorputz tratamendurako gela: solarium bertikala, sauna lehorra, bainu turkiarra eta jacuzzia
• Ekipamendu horrek askotariko jarduerak eskaintzen ditu: aerobica helduentzat, mantentze fisikoa helduentzat, gimnastika 3.
adinekoentzat, yoga, spinninga, gimnastika erritmikoa, pilota
• Kirol arloan Udalak honako ekipamendu hauek ere baditu:
– Emeterio Arrese: aire zabaleko pilotalekua eta kirol-pista ditu
– Jesus Guridi pilotalekua: sabairik gabeko pilotalekua da. Teniserako pista ere badu
– Uzturpe Ikastola: kirol-eremu irekia da, saskibaloian, boleibolean, eskubaloian eta areto futbolean aritzeko pistak eta
lasterketa zuzenak egiteko eremua ditu

Kirol-ekipamenduen erabilera
• Erabilera edota parte-hartzeari dagokionez, Kirolbegik eskainitako datuen arabera, jorraturiko 3 arloetan parte hartze mailak bilakaera
ezberdina izan du:

•

-

Eskola kirolean, 2010-11 ikasturtean 279 lizentzia eta 82 kirolari izan ziren, aurreko ikasturteetan baino gehiago

-

Kirol Federatuan, ikasturte horretan 3 modalitatetan baino ez zen parte hartu (Txirrindularitza, Herri kirolak eta Neguko kirolak), non 3
klubetan 39 lizentzia luzatu ziren guztira. 2006-07 ikasturtean aldiz, 6 modalitatetan parte hartu zuten 8 klubek, 92 lizentziarekin.

-

Amaitzeko, Udal kirolari dagokionez, abonatu kopuruak beheranzko joera hartu du, 2006 urtean 990 abonatu zeuden, biztanleriaren
%23 inguru eta 2010 urterako abonatu kopurua 725era jaitsi zen, biztanleriaren %17.

Parte-hartze edo erabileraren murrizketa honetan eragina nagusiki bi faktorek izan dutela esan daiteke, batetik, krisi egoerak, eta bestetik,
Tolosako kirol eskaintza zabal eta anitzagoak Ibarrakoari egiten dion lehiak.
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Herritarren kultur eta kirol dinamika
•

Ibarrako gizarte, kultur eta kirol elkarte-sarea zabala da (28 elkarte) eta aktiboki parte-hartzen du jarduera eta ekimen ezberdinen
antolaketa eta kudeaketan udalarekin elkarlanean. Herritarren parte hartzea ere, arestian aipaturiko datuek erakusten duten moduan
esanguratsua da.

•

Aipatzekoa da ordea, gazteek oro har, gutxi parte hartzen dutela herriko kultur dinamikan. Gazte lokal ugari dago herrian eta honek
gazteak herri girotik isolatzea dakar zenbaitetan. Udala egun gazte lokal hauen inguruko ikerketa bat burutzen ari da euren
funtzionamendua arautzeko eta sor ditzaketen arazoak ekiditeko.

•

Kultur zein kirol ekipamendu eta jarduerez ari garelarik, badirudi, oro har, herritarren artean eskaintza nahikotzat jotzen dela,
nahiz eta Tolosako eskaintza zabalarekin inoiz ezingo duen lehiatu, eta bera,z haranzko ihesa ekiditen zaila izango den. Tolosarekiko
gertutasunak gainera, udalerriko eskaintza osatzeko aukera ematen die ibartarrei, herrian bertan egon daitezkeen hutsuneak estaliz.

Kultura-ondarea eta arkeologia-eremuak
• Ibarra udalerrian Azkue baserria dago, XVIII. mendeko eraikina. Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Nagusian Monumentu kategoriarekin
dago jasota.

☺

• Udalerri honetako Balizko Arkeologia guneak honako hauek dira, 9 elementu guztira: Etxezarretako San Bartolome eliza eta Izaskungo
baseliza, Ugarte, Zubiaurre, Iristizabal, Bizkardo, Azkue, Etxezarreta baserria, eta Azkue Zaharra burdinola. Zona, orube edo eraikin
horietan aurkitutako zenbait aztarna garrantzitsu aztertuta, bertan arkeologia-aztarnategi bat dagoela esan daiteke.
• Gainera, Kultura Intereseko Ondasun Higiezinen zerrenda luzea dago udalerrian, horien artean batzuk Euskadiko Monumentu izendatzeko
proposatuak, Villa Berri (hirigunea), Zubitxo zubia (Ibarra), San Bartolome eliza (hirigunea), eta beste batzuk udal mailan babesteko
izendatuak, besteak beste: Bizkardo etxea (Ardindegi), Izaskungo Andre Mariaren ermita (Izaskun), Errota Txulo errota, Etxezarreta baserria
(Egialde), Arane baserria (hirigunea), Don Peru baserria, Montes baserria, Zume baserria, Txontxo baserria, Udaletxeko pilotalekua (Herriko
Plaza), Udaletxea, Bolatoki Parkea (hirigunea), Jesús Guridi pilotalekua, Parkea pilotalekua (hirigunea), Anbulatorioa (hirigunea), Euskal
Herria 18 etxea, Euskal Herria 19 etxea, Euskal Herria 46 etxea, Piano Etxe (Euskal Herria 49 etxea), etab.
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4.5 ZERBITZU PUBLIKOAK
HERRITARREN EKARPENAK
Euskara
•

Euskararen erabileraren inguruko kezka mahai gainean jartzen da. Nahiz eta Ibartarrek euskararen ezagutza-maila altua izan, kalean gaztelera
asko entzuten da.

•

Euskara bultzatzeko topaguneak sortzea egokitzat jotzen da.

•

Euskara ikasi ahal izateko ordutegi malgua eta baliabide ekonomikoak erraztea eskatzen da.

Kultura eta kirola
•

Udalerriko elkarte kopurua oso altua dela aipatzen da eta urtean zehar hainbat jarduera antolatzen direla. Jarduera hauek guztiak antolatzeko
orduan herritar askok, boluntarioak beti, parte hartzen dute

•

Erabilera anitzeko gune bat beharrezkotzat jotzen da, estalia, eta mota ezberdinetako kultur ekintzak egiteko aukera ematen duena

•

Tolosak konpetentzia handia egiten dio Ibarrari kirol eskaintzan eta ibartar asko Tolosara joaten dira kirola egitera, honek udal kiroldegiko bazkide
kopuruan eragin negatiboa duelarik
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4.5 ZERBITZU PUBLIKOAK
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
Ibarrako Udalean eta Udalerrian Euskararen Erabilera Sustatu eta Normalizatzeko Arauak ematen dituen udal ordenantza
Ikuskizun publikoei eta dibertimenduzko jarduerei buruzko udal ordenantza

Lurralde mailan

EAE mailan
Kirolaren Euskal Plana
Kulturaren Euskal Plana
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia
Euskara Sustatzeko Ekintza Plana
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4.5 ZERBITZU PUBLIKOAK
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
1. UDALETXE, ETXEBIZITZA, ETA KULTURA, HIZKUNTZA, KIROLA, AISIA ETA GENERO ZERBITZUAK BERMATU ETA GARATU
1.5. Udalerriko beharretara egokitutako aisialdi, kultur eta kirol zerbitzuak eskaintzea
1.5.5. Kultur ekipamenduak bilatu eta egokitu

1.6. Udalerrian euskararen erabilera mantentzea eta behar den guneetan indartzea
1.6.1. Euskararen Plana garatu eta eguneroko Laburra Altua bizitzako jarduera ezberdinetan euskararen erabilera sustatu
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4.5 ZERBITZU PUBLIKOAK
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikoan eta azpi-eremuen balorazioetan oinarrituta, lehentasunez jardutea eskatzen duten eremuak identifikatzen dira. Horixe da
Ekintza Plana prestatzeko abiapuntuko informazioa
UDALAREN ESKUMENEKOAK

1.- Udalaren titulartasunekoak diren eraikin ezberdinen mantenu eta egokitzapena ziurtatu, une bakoitzean dauden baliabideen
arabera. Ikastolako eraikinaren kasuan esaterako, bere mantenua eta egokitzapen mailakatua ziurtatzeko oinarrizko erregulazioa
definitzea beharrezkoa izango da
2.- Haur-gune bat ezartzeko aukera eta bideragarritasun azterketa burutu (herritar talde batek egindako eskariari erantzunez, garai
batean Ludoteka zegoen eraikina erabiltzeko dauden aukerak aztertu)
3.- Euskara Sustatzeko Ekintza Plana garatu, zeinak aurreko EBPN eta Barne Erabilera Plana ordezkatuko dituen
Plan honetan lehentasunezko alor izan daitezke, besteak beste:
- Herritarren artean:
o Bikote gazteen artean euskararen erabilera areagotzea (aldi berean haurrek ere euskara ikas eta erabil dezaten ziurtatu)
o Etorkinentzat hizkuntza arlora bideraturiko harrera protokolo bat ezartzea
o Oro har, euskaraz dakiten biztanleen artean euskararen erabilera sustatuko duten ekintzak garatzea
- Ekonomia sarean:
o Ahal den neurrian lan munduan euskararen erabilera sustatzea (Euskara planak)
o Merkataritza arloan euskaren erabilera sustatzen jarraitzea
- Udal langileen artean:
o Udal langileei zuzenduriko prestakuntza eta birziklapena burutzea
o Orain arte egindako bideari eutsiz, euskarazko produkzioa (idatzizkoa) handitzen jarraitzea
o Apurka, euskara sail ezberdinetan zeharkako baliabide bezala txertatzeko pausuak ematen hastea
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4.5 ZERBITZU PUBLIKOAK
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
UDALAREN ESKUMENEKOAK

4.- Herriko kultur eta kirol elkarte ezberdinekin lankidetza indartu, antolaturiko ekimen ezberdinetan euskararen erabilera sustatzeko
5.- Ondare kultural historiko eta arkitektoniko izendaturiko eraikin eta ondasunen zaintza eta trataera egokia bermatu HAPOaren
baitan
6.- Udalerrian erabilera anitzeko areto egokitu bat (egun daudenak baino edukiera handiagoa duena) kokatzeko dauden aukeren
bideragarritasun azterketa
7.- Kultur programazioan herritarren inplikazioa eta parte hartzea areagotu, berariazko eskaerei erantzun eta ekarpenak egiteko
mekanismoak arindu (web bidez) eta sustatu (zozketak, etab.)
8.- Gazteak herritar dinamikara erakarri eta kultur zein kirol ekintzen antolakuntzan gehiago inplika daitezen bultzatu (lokalen
inguruan burutzen ari den ikerketa aprobetxatuz kontsulta-taldeak antolatu, ekarpenak egiteko mekanismo erakargarriak
ahalbideratu -sare sozialak-, …)
9.- Gazte lokalen araudia landu
10.- Kirol joera berrien etengabeko jarraipena egin, Ibarrako kirol eskaintza joera berri hauen araberakoa izan dadin, eta ekintza
berritzaileak edota bereizgarriak antolatzen saiatu Tolosako kirol eskaintzak egiten dion lehia murrizte aldera.
11.- Kirol arlora bideraturiko zerbitzu sozio-sanitarioak eskaini herriko osasun zentroarekin elkarlanean (gaixotasun larriak izan
dituzten pertsonen errehabilitazioa, bihotzekoa izan duten gaixoekin lana, zahartze aktiboko jarduerak,etab.)
UDALAZ GAINDIKO ESKUMENEKOAK
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4.6 ETXEBIZITZA
Etxebizitza parkearen bilakaera eta ezaugarriak
• Ibarrako etxebizitza kopuruak azken 20 urteotan etengabe gora
egin badu ere, hazkunde hau geldituz doa eta, oro har, eskualdean
eta lurralde historikoan baino txikiagoa izan da.
• Era honetan, 2011 urtean Ibarran 1.845 familia-etxebizitza zeuden, 20
urte lehenago baino 366 etxebizitza gehiago (%25). 2006-2011 aldian
hazkundea jada ez da oso esanguratsua, 18 etxebizitza gehiago soilik
daude (ez da %1era iristen).
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• Gipuzkoan 1991-2011 aldian etxebizitza kopuruaren hazkundea %36
izan zen eta Tolosaldean berriz ia %39. 2006-2011 aldiko hazkundeak
ere Ibarrakoak baino handiagoak izan dira nabarmen, %3,9 eta %5,6
hurrenez hurren.
ETXEBIZITZA TIPOLOGIAREN ARABERA

☺

ETXEBIZITZA KOPURUAREN BILAKAERA

1991

1996

2001

2006

2011

Iturria: Eustat , Biztanleria eta etxebizitzen errolda

• Etxebizitzen tipologiari dagokionez, hiru maila bereizi dira:
etxebizitza nagusiak (parke osoaren ia %87), bigarren
etxebizitzak, urtean zehar aldi batzuetan hutsik egon
daitezkeenak (oso kopuru txikia; 35 guztira) eta azkenik
okupatu gabeko etxebizitzak edota etxebizitza hutsak.

Okupatu gabeko etxeb.

Iturria: Eustat , Biztanleria eta etxebizitzen errolda

ETXEBIZITZA HUTSEN PISUA. KONPARAKETA

• Etxebizitza hutsen pisua Ibarran lurralde historikoan eta
batez ere eskualdean baino baxuagoa da eta 2001-2011 aldian
joera beherakorra izan du, etxebizitza hutsen kopurua %8,8
murriztu delarik (20 etxebizitza huts gutxiago guztira).

20

• 2011 urtean, beraz, Ibarran 206 etxebizitza huts zeuden,
etxebizitza parke osoaren %11,2. Proportzio hau, Gipuzkoako
batez bestekoa (%12,8), eskualdekoa (%16,8) eta bereziki
Tolosakoa (%17,5) baino baxuagoa da.
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Iturria: Eustat , Biztanleria eta etxebizitzen errolda
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4.6 ETXEBIZITZA
Etxebizitza parkearen bilakaera eta ezaugarriak

☺

ETXEBIZITZA PARKEAREN EZAUGARRIAK 2011

• Ibarrako etxebizitza parkea, oro har, lurralde
historikoko batez bestekoa baino gazteagoa da.
• 50 urtetik gorako antzinatasuna duten etxebizitzen
kopuruak parke osoaren %13 baino ez du osatzen.
Portzentaje hau Gipuzkoan ehuneko 10 puntu
altuagoa da eta Tolosan %28,5eraino iristen da.
• Ibarran batez besteko antzinatasuna 38,9 urtekoa da
eta Tolosan esaterako 45,9koa.

Ibarra

Tolosa

Gipuzkoa

EAE

50 urtetik gorako antzinatasuna duten
etxebizitzak (%)

13,2

28,5

23,0

22,5

Batez besteko antzinatasuna (urteak)

38,9

45,9

40,3

39,7

Batezbesteko azalera (m2)

84,2

89,1

86,9

86,9

Etxebizitzen erosotasun-indizea (*)

71,1

71,5

72,3

72,0

Iturria: Eustat eta Udalmap

• Etxebizitzen batez besteko azalerari dagokionez,
Ibarrako etxebizitzen tamaina (84,2 m2) Gipuzkoa eta
EAEko etxebizitzen batez besteko tamaina (86,9 m2)
baino apur bat txikiagoa da.

(*) Erosotasun indizearen balorea, etxebizitzetan beharrezkotzat jotzen den ezaugarri multzo baten
arabera, instalazio edo zerbitzu bakoitzari ezartzen zaion puntuazioen baturarekin lortzen da.
Etxebizitzak indize baxua duela esaten da 50 puntura iristen ez denean, 50 eta 75 balore artean
dagoenean erosotasun ertaina duela esaten da eta 75 puntutik gora erosoa dela esan daiteke.

• Azkenik, aipatzekoa da konfort-indizeari dagokionez, Ibarrako etxebizitzek, oro har, erosotasun maila ertaina dutela (71,1 puntu). Dena den,
zaharkiturik edota egoera kaxkarrean dauden hainbat eraikin ere identifikatu ditu Udalak (besteak beste Elduaran, Argindegi 2, Euskalerria 57-59,
Gurutzeaga, Elizaurre.

Etxebizitza eraikuntza
AZKEN 5 URTEETAN ETXEBIZITZA BERRIAK EGITEKO EMANDAKO
BAIMENAK (‰ BIZTANLE)
30
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2009
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2011

2012

• Ondoko grafikoan, bosturtekoz bosturteko etxebizitza
berriak egiteko emandako baimen kopuruaren bilakaera
aztertzen da. Bertan argi sumatzen da azken urteetan
etxebizitza eraikuntzak izandako gainbehera, arestian
aipaturiko etxebizitza kopuruaren bilakaerarekin bat
datorrena.
• Aipagarria da gainera, azken urteotan Etxebidek ez duela
Ibarran etxebizitza babesturik amaitu eta Udaletik arlo
honetan egin diren promozioak ere mugatuak izan direla.
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4.6 ETXEBIZITZA
Etxebizitza beharra eta eskaria eta hauen arteko balantzea
• Etxebiden izena emandako eskatzaileen kopuruak behera
egin du azken urteotan. 2006 urtean 230 eskatzaile izatetik
(mila biztanleko 53,6), 2011 urtean 179 izatera pasatu zen (mila
biztanleko 41,7). Jaitsiera honek 2011 urtean guztira 51 eskaera
gutxiago egotea suposatu du.
• Jaitsiera hau eragin ahal izan duten arrazoien artean daude,
besteak beste, krisia bera eta Ibarrako eskatzaileei gainerako
udalerrietan esleitu ahal izan zaizkien etxebizitza babestuak,
azken urteetan Ibarran etxebizitza babestu kopuru oso mugatua
esleitu baita.
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Iturria: Sustapen Ministerioa. Higiezinen salerosketa. Estatistika Buletina.
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• Etxebizitzen
salerosketa eragiketak,
udalerriko
etxebizitza merkatuaren egoeraren adierazle dira.
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Iturria: Udalmap
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ETXEBIZITZA SALEROSKETAREN BILAKAERA
(Salerosketa kopurua)

40
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• Ibarrako etxebizitza babestuen eskari maila (‰41,7 etxebizitza)
Gipuzkoako batez bestekoaren parekoa da, baina Tolosaldeakoa
baino nabarmen altuagoa (‰26,0).

60

☺

BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN ESKARIA
(‰BIZTANLE)

2012

• Era honetan, 2004 urteaz geroztik Ibarran izandako
etxebizitza salerosketen bilakaerak gora behera
batzuk izan dituela ikus daiteke ondoko grafikoan.
2004a izan zen hain zuzen ere Ibarran etxebizitza
gehien
saldu
zen
urtea
(51
salerosketa
eragiketarekin). 2004-2007 urteen artean beherakada
bat izan zen, baina urte horretatik aurrera, krisiarekin
batera, iritsi zen jaitsierarik nabarmenena (2009 urtean
7 salerosketa bakarrik izan ziren).
• 2010-2011 aldian salerosketa kopurua 2006-2007
aldikoen parean kokatu zen berriro ere, baina 2012
urtean 14 salerosketa baino ez zen izan.
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4.6 ETXEBIZITZA
Etxebizitza beharra eta eskaria eta hauen arteko balantzea
ETXEBIZITZA SALEROSKETEN EZAUGARRIAK

• Azken urteotan Ibarran salerositako etxebizitzen
ezaugarriei dagokienez, ondokoa esan daiteke:

Salerositako
etxebizitzak
guztira

Etxebizitza
librea

Babesturiko
etxebizitza

Etxebizitza
berriak

Bigarreneskuko
etxebizitzak

o Buruturiko ia eragiketa guztiak etxebizitza
libreei dagozkienak dira, 2011 eta 2012 urteetan
soilik salerosi dira babesturiko etxebizitzak eta
guztira 5 izan dira.
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22

2007

32

32
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30

o Era
berean,
salerositako
etxebizitzen
gehiengoa bigarren eskuko etxebizitzak dira.
Etxebizitza berrien salerosketa esanguratsua izan
zen soilik 2004 urtean eta 2011an, non eragiketen
%40 inguru suposatu zuen, 19 eta 14 etxebizitza
berrirekin hurrenez hurren.
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Iturria: Sustapen Ministerioa. Higiezinen salerosketa. Estatistika Buletina.

Etxebizitza politika
IBARRARAKO AURREIKUSITAKO GEHIENEZKO ETXEBIZITZA KOPURUA

Hiri-lurra
1 Eremua: Gurutzeaga
2 Eremua: Elduaran
3 Eremua: Argindegi 2
Lur-urbanizagarria
1 Sektorea: Arane
2 Sektorea: Montes
3 Sektorea: Iguategi
4 Sektorea: Errekondone/Ezeicenea
5 Sektorea: Eskuzarren/Malkorrane
GUZTIRA

Dauden
etxebizitzak
7
3
2
2
22
0
1
1
6
14
29

BOE
11
11
0
0
219
61
59
34
22
43
230

Etxebizitza berriak
Tasatuak
Libreak
0
30
0
18
0
10
0
2
83
125
26
24
22
35
12
19
8
22
15
25
83
155

Iturria: Ibarrako Udala

Guztira
41
29
10
2
427
111
116
65
52
83
467

Etxebizitzak
guztira
48
32
12
4
449
111
117
66
58
97
497

• Ibarrako Udal Planeamendurako Arau
Subsidiarioak 1991koak dira. Geroztik
hainbat saiakera egin dira Planeamendu
berria lantzeko, baina arrazoi ezberdinak
direla medio ez dira aurrera eraman.
• HAPOaren azken lanketa prozesua 20052008 aldian burutu zen eta bertan,
hurrengo 8-10 urteetan 467 etxebizitza
berri eraikitzea aurreikusten zen, horien
artean 230 babestuak (ia erdia) eta 83
tasatuak.
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4.6 ETXEBIZITZA
Etxebizitza politika
• Ibarrako HAPOak eskain dezaken gehienezko etxebizitza kopurua ordea Lurralde Antolamenduko Gidalerroak (LAG/DOT) eta
Tolosaldeako Lurraldearen Zatikako Planak (LAP/PTP) mugatzen dute eta hauen arabera:
o
o

•

LAG/DOT-k orain arte gehienez 847 etxebizitza planteatzen zituen Ibarrarako; 2010-2017 plangintza-epealdirako ordea 325
etxebizitza baino ez dira planteatzen, proposaturiko irizpide berrien arabera.
LAP/PTP-k Tolosa eta Ibarraren artean 2.400 etxebizitza eraikitzea aurreikusten zuen 2005 urtean; 2010-2018 eperako Tolosa
eta Ibarraren artean 718 etxebizitza behar dituztela aipatzen da (hasierako onarpenaren zain).

Une honetan 2013-2021 Ibarrako Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) lantzeko prozesuan murgildurik dago Ibarrako
Udala eta bertan, indarrean dauden arau eta planek esaten dutena kontuan hartzeaz gain, Ibarrako etxebizitza behar errealen azterketa
egitea beharrezkoa ikusten da.
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4.6 ETXEBIZITZA
HERRITARREN EKARPENAK

•

Zergatik hazi behar du udalerriak? Kezka hau azaltzen dute bertaratutakoek, ez dute ulertzen zergatik eraiki behar den beti etxebizitza gehiago.
Herri izaera eta nekazal izaera mantentzea beharrezkoa dela aipatzen da. Nekazal izaera hori mantentzeko herri baratzeak bertan geratu beharko
luketela esaten da. Landa eremuaren babesa bermatu beharko litzatekeela esaten da.

•

Tolosarekiko menpekotasuna da beraien ustetan garapena oztopatzen duena. Tolosa eta Ibarra bateratzeak kontraesan handiak sortzen dituela
azpimarratzen da.

•

Etxebizitza politika sozialaren beharra ikusten da. Gazteentzako etxebizitza beharrak asetzeko alokairu soziala bultzatu beharko litzatekeela
esaten da.

•

Atzerritarrentzako eta bertakoentzako etxe hutsak, udalaren bitartez, ekonomikoki irisgarriago izateko aukera aztertzea proposatzen da.
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4.6 ETXEBIZITZA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
Ibarrako Udal Planeamendurako Arau Subsidiarioak
Ibarrako hiri antolamenduko arauen aldaketa, hiritartu ezin daitekeen lurzoruari dagokiona (GHI-191/03-P04-A)
Ibarrako udalerriko etxebizitza tasatuen udal ordenantza
Ibarrako etxebizitzen irisgarritasuna sustatzeko ordenantza
Etxebizitza-eraikinetan balkoiak ixteko ordenantza arautzailea

Lurralde mailan
Lurralde Antolamenduko Gidalerroak
Tolosaldeako eremu funtzionaleko Lurralde Zatikako Plana

EAE mailan
• Etxebizitza Legearen aurreproiektua
• 2/2006 LEGEA, ekainaren 30ekoa, lurzorua eta hirigintza
• Bizitegietarako etxebizitzetan Inspekzio Teknikoa erregulatzen duen Dekretua (kontsulta fasean)
• 39/2008, martxoak 4ko Dekretua, babes publikoa duten etxebizitzen erregimen juridikoari buruzkoa eta etxebizitza eta lurzoruari dagokienez finantza
neurriak
• 316/2002, abenduak 30eko dekretua ”Etxebizitza Hutsa Programa” bultzatzen duena
• 2011ko azaroaren 23ko Agindua, etxebizitza lehenera ekartzeko finantza neurrien eraldaketari buruzkoa (ITE eta efizientzia energetikoa)
• 2010eko urriak 6ko Agindua, Etxebizitza, Obra Publikoa eta Garraioak kontseilariaren eskutik, etxebizitza erosteko finantza neurriak. (EHBO 203
zenb., 2010ko urriaren 21ekoa)
• 2010eko uztailaren 21eko Agindua, Etxebizitza, Ora Publiko eta Garraioak kontseilariaren eskutik, EAEko administrazio orokorreko lurzoru jabetza
lortzeko baldintzak ezartzen direnak, hauetan BOE zehatz batzuk eskubidez eraikita daudenak. EHBO 146 zenb., 2010eko uztailaren 30ekoa)
• 2008ko irailaren 8ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Kontseilariaren eskutik, BOEra irisgarritasuna izateko ponderatutako urteko dirusarreren eguneratzeari buruz (EHBO 170zenb., 2008ko irailaren 8koa)
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4.6 ETXEBIZITZA
LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
EAE mailan
• 2006ko urriak 4ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Kontseilariaren aginduz genero indarkeria jasaten duten emakumeentzat etxebizitza
esku hartze neurri positiboari buruz (EHBO 195zenb., 2006ko urriak 11koa)
• 2006ko abenduaren 29ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako kontseilariaren eskutik,etxebizitza birgaitzeko finantza neurriei buruzkoa (EHBO
18 zenb., 2007ko urtarrilaren 25ekoa
• AGINDUA, 2006ko abenduaren 29koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, lehentasunez erregimen orokorreko zein erregimen bereziko
babes ofizialeko etxebizitzak sustatzera bideratutako lurzoru ondare publikoak osatzeko lurzorua kostu bidez eskuratzeari dagozkion lurzoruaren
inguruko finantza neurriei buruzkoa
• 2003ko apirilaren 22ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako kontseilariaren eskutik, “Etxebizitza Hutsa Programa”-ko jabetza prozedura eta
zesioari buruzkoa (EHBO 96 zenb., 2003ko maiatzaren 19koa)
• 2002ko abenduak 30eko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaiak Kontseilariaren eskutik, etxebizitzaren beharrerako egoerak
• 2002ko abenduak 30eko Agindua, Babes ofizialeko etxebizitzarako laguntzei eta alokairua bultzatzeko neurriei buruzkoa
• Etxebizitza Plan Gidatzailea eta hirigintza lehenera ekartzea 2010-2013
• Etxebizitzak birgaitzeko eta hirigintza lehenera ekartzeko EAEko Plan Estrategikoa 2010-2013
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4.6 ETXEBIZITZA
INDARREAN DAUDEN AURREKO PLANEKO EKINTZAK
1. UDALETXE, ETXEBIZITZA, ETA KULTURA, HIZKUNTZA, KIROLA, AISIA ETA GENERO ZERBITZUAK BERMATU ETA GARATU
1.1. Etxebizitza politika iraunkor baten garapena
1.1.1. Etxebizitza berrien beharra aztertu herritarren parte hartzearekin Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berria idazteko garaian emaitzak kontuan
har daitezen.
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4.6 ETXEBIZITZA
EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikoan eta azpi-eremuen balorazioetan oinarrituta, lehentasunez jardutea eskatzen duten eremuak identifikatzen dira. Horixe da
Ekintza Plana prestatzeko abiapuntuko informazioa.
UDALAREN ESKUMENEKOAK

1.- HAPO berriaren baitan egingo den plangintzarako herritarren etxebizitza behar errealak identifikatu eta aztertu (etxebizitza
eskaria eta bere ezaugarriei buruzko ikerketa)
2.- Zaharkiturik edota egoera kaxkarrean dauden eraikinen birgaitzea ahalbideratu (Elduaran, Argindegi 2, Euskalerria 57-59,
Gurutzeaga, Elizaurre… besteak beste)
3.- Etxebizitza eta lokal hutsak merkaturatzeko aukera ezberdinak aztertu
4.- Alokairu soziala sustatu, beharrik handiena duten biztanle taldetara heltzeko
5.- Etxebizitza arloan dauden laguntza eta aukera ezberdinei buruzko informazioa eta aholkularitza eskaini herritarrei (etxebizitzak
birgaitzeko laguntzak, kalifikazio energetikoei buruzko arauak, etxebizitza alokairuan jarri edo hartzeko laguntza eta programak,
etab.)

UDALAZ GAINDIKO ESKUMENEKOAK

Ez dira identifikatu
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