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HONDARRIBIKO EREDU SOZIOEKONOMIKOARI BURUZKO 
HAUSNARKETAK IRAUNKORTASUNAREN IKUSPEGITIK 

 
 
1. DEMOGRAFIA-DINAMIKA OSO POSITIBOA 
 

• 1991-2004 aldian, Hondarribia %18 baino gehiago hazi da urtean, eta, dagoeneko, 
16.000 biztanleko kopurua gainditu du. 2007ko datuak aintzat hartuz, 16.364 biztanle 
bizi ziren Hondarribian; ondorioz, bertako populazio-dentsitatea altu samarra da 
(568,2 biz./km2), Gipuzkoako lurralde historikoarekin alderatuta (340,1 biz/Km2, 
2001ean). 

 
Hori dela-eta, Hondarribia izan da, Irun eta Zarautzekin batera, 2000-2004 aldian 

biztanlerian hazkunde gehien izan duen 10.000 biztanletik gorako udalerria, Gipuzkoan. 
 

Auzoka aztertuz gero, 2006 urtean, populazioa Akartegi eta Gornutz auzoetan pilatzen 
dira (%16), Soroeta eta ingurua (%10), Mendelu (%10), Portua (%9) eta Alde Zaharra (%9). 
Bestalde, populazio gutxien duten auzoak Jaizubia, Gibeleta eta Zubieta (%5) dira, Portua eta 
hondartzako kai-muturraren artean dagoen zonaldearekin batera.  
 

• Hondarribiko biztanleria gero eta zaharragoa da; baina, hala ere, Gipuzkoako lurralde 
historikoaren eta EAEren azpitik dago, apur bat.  

 
Biztanleria adin-taldeka banatuz ikus daitekeenez, Hondarribiko biztanleria-egitura ez da 

Gipuzkoako lurralde historikoko gainerako udalerrietakoa bezain zaharra. Dena den, azken 25 
urteetan, 65 urtetik gorako biztanleak %50 ugaldu dira (Gipuzkoan, %73) eta 19 urtetik 
beherakoak, berriz, ia erdira gutxitu dira (Gipuzkoan %47). Beraz, biztanleriaren zahartzea 
agerikoa da. 
 

• Hazkunde begetatiboa asko indartu da, eta atzerritarren immigrazioak, berriz, 
hazkunde geldoa izan du. 

 
Biztanle-kopuruaren bilakaeraren jatorriak bi dira: hazkunde begetatiboa eta migrazio-

saldoa. Lehenengoari dagokionez, urtetik urtera joera positiboari eutsi dio eta etengabe haziz 
joan da; batez ere, 2001etik. Horri dagokionez, Hondarribiko jaiotze-tasa Gipuzkoako eta 
EAEko batez bestekoa baino apur bat handiagoa da; heriotza-tasa, aldiz, txikiagoa. 
 

Migrazio-mugimenduei dagokienez, 2007an, 825 etorkin atzerritar bizi ziren Hondarribian; 
zehazki, erroldatutako biztanleriaren %5. Hondarribian erroldatutako etorkin kopurua haziz 
joan da urtetik urtera 
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1. IKASKETA MAILA ALTUA ETA EUSKARAREN ERABILERA ERTAINA- BAXUA 

FAMILIARTEKO ETA LAGUNEKIKO HARREMANETAN 
 

• Hondarribiko biztanleriaren ikasketa-maila Gipuzkoako eta EAEko batez bestekoaren 
gainetik dago.  

Izan ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoan eta EAEn, analfabetoen eta ikasketa-gabeko 
pertsonen kopurua biztanleria osoaren %5 da; Hondarribian, berriz, ehuneko horrek behera 
egiten du, zehazki, %1,5era jaitsi arte. Era berean, goi-erdi mailako eta goi-mailako 
ikasketak dituen biztanleriaren ehunekoa %20 da EAEn eta Gipuzkoako LLHHan, eta 
Hondarribian, ostera, altuagoa da: %26,2.  
 

• Haur Hezkuntza zikloan hezkuntza-eskaera handia da. 

07-08 ikasturtean, irakaskuntza ez unibertsitarioan matrikulatuta zegoen ikasle-kopurua 
2.373ra iritsi zen. Datu horiek 99/00 ikasturteari zegozkienekin alderatuz gero (2.104 
matrikulazio), matrikulazio guztien kopuruan hazkunde nabarmena gertatu dela ikus daiteke, 
zehazki %12,78koa. 
 

Gertaera hori oso adierazgarria da, hezkuntza-ekipamenduen eskaintza ugaltzen ari diren 
biztanleria-beharretara egokitzeari dagokionez. 
 

• Euskaldun-kopuru handia; horrek, ordea, ez du adierazi nahi euskararen erabilera 
normalizatua denik 

Hondarribiko euskaldunen ehunekoa Gipuzkoako lurralde historikoko eta EAEko batez 
bestekoa baino askoz ere handiagoa da, %60,5 euskaldun, hain zuzen; hala ere, horrek ez du 
esan nahi eguneroko bizitzako hainbat esparrutan hizkuntzaren erabilera normalizatua denik.  
 

Euskara erregimen orokorreko hezkuntza ez unibertsitarioetan erabiltzeari dagokionez, 
Haur eta Lehen Hezkuntzan ez dago inor A eta X ereduetan matrikulatuta; D ereduan, berriz, 
matrikulatutako ikasleen %52 daude, eta, B ereduan, %48. Aldiz, irakastereduak berak ez du 
adierazten euskara harreman pertsonaletan normal erabiltzen denik. Hau da, 12 eta 17 urte 
bitarteko gazteen %25ek soilik erabiltzen du euskara hizkuntza nagusi bezala lagunekin 
izaten dituzten harremanetan; aldiz, familia arteko harremanetan, ehuneko horrek gora 
egiten du (%33,6). 
 

Udalaren aldetik urteetan zehar hainbat ekimen abiarazi dira euskararen erabilera 
sustatze aldera; euskararen biziberritze plana, “Hondarribia euskaraz” eta udalerriko zenbait 
elkarte eta entitateekin sinatutako hitzarmenak esate baterako. 
 
 
2. BIZTANLERIA LANDUNAREN HAZKUNDE GARRANTZITSUA 
 

• Biztanleria egoiliarra eta landuna Gipuzkoako LLHHan baino erritmo azkarragoan ari da 
hazten; batez ere, zerbitzuen sektorean. 
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Hondarribiko biztanleria egoiliarra eta landuna 6.640 pertsonak osatzen zuten 2001ean. 
Kopuru hori 1991 urtekoarekin alderatuz gero, biztanle landunen kopuruak %32,4ko 
hazkundea izan zuen, eta hazkunde hori, gainera, Gipuzkoako LLHHan izandakoa (%24,1) 
baino askoz ere handiagoa izan zen; neurri batean, biztanlerian izandako hazkundeak eragin 
zuen igoera hori. Hondarribiko biztanleria aktiboa 2003an 8.039 zen, %77,1ko jarduera tasa 
batekin (Bidasoa-Txingudiko eta Gipuzkoako LLHHko batez bestekoaren gainetik, %69,5 eta 
%72,0 hurrenez hurren).  
 

Sektoreka banatuz gero, Zerbitzuak sektorea da ugariena (%66,3), eta, atzetik, industria 
(%20,6) eta lehen sektorea (%7) ditu. Hondarribian, bestalde, honako beste puntu hauek ere 
azpimarratu behar dira: 
 

- Lanbideen arabera egindako azterketaren arabera, Gipuzkoako LLHHkoko eta EAEko 
kopuruekin alderatuz, biztanleria landunen ehunekoa altuagoa da gerentzia- eta 
teknikari-postuetan eta lehen sektorean (arrantzaren eraginez). 

- Biztanleria landun eta egoiliarraren bilakaerak zerbitzuen sektorera bideratutako 
joera orokorra erakusten du. Hala, 1996-2001 aldian, zerbitzuetan lan egiten zuten 
pertsonen ehunekoa lau puntu igo zen.  

- Hala ere, lehen sektorean lan egiten duen biztanleriaren ehunekoak altua izaten 
jarraitzen du Hondarribian (%7), Gipuzkoako LLHHko eta EAEkoa baino ia lau bider 
handiagoa izanik (%1,7 eta %1,8, hurrenez hurren). Hori, funtsean, arrantzaren 
garrantzian oinarritzen da, Hondarribiko biztanleria landunaren %5,6k jarduera 
horretan egiten baitu lan. 

 
• Langabezia-tasak onargarriak dira, baina herritarrengan kezka sortzen du. 2004-2006 

epean beherantza egin du. 

2005eko abenduan, Hondarribiko langabezia-tasa %7,8 zen, EAEkoa baino txikiagoa eta 
Gipuzkoako LLHHkoa baino apur bat handiagoa (%8,5 eta %7,5, hurrenez hurren). Hala ere, 
langabezia kezka-iturri da Hondarribian, 2005 urtean Txingudiko Udaltalde 21en proiektuaren 
baitan Herritarren Hautemate-inkestako emaitzen arabera; izan ere, herritarrek “enplegu-
aukerak” eta horien “kalitatea” baloratu zituzten gutxien, etxebizitza batean sartzeko 
aukerarekin eta herritarrei eragiten dieten erabaki-hartzeetan parte hartzeko aukerekin 
batera.  

 
Datu berriagoei erreparatuz, 2006an urtean Hondarribian 584 langabetu zeuden eta 

langabezia tasa %7,7koa izan zen (erregistratutako langabetuen zenbatekoa -INEMen 
erregistratutako langabetu-kopurua, 16 eta 64 urte arteko 1.000 biztanle bakoitzeko-  
%52,41ekoa izan zen). 2007 urteari dagokionez, Hondarribian 560 langabetu zeuden eta 
langabezia tasa %7,4koa izan zen.  
 
 
3. HONDARRIBIA: INDUSTRIA-EHUNAREN BILAKAERA URRIA ETA 

LANESKUA KANPORATZEN DUEN UDALERRIA 
 

• Arrantza-jarduera garrantzitsua da oso, baina egoera korapilatsuan dago. 

Hondarribiko flota 30 ontzik eta 321 tripulatzailek osatzen zuten, 2004an; dena den, 
azken urteetan asko jaitsi da ontzi- eta tripulatzaile-kopurua (2005 urtean 25 ontzi eta 291 
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tripulatzaileetara jaitsi zen kopurua eta 2006an, 26 ontzi eta 284 tripulatzaile zeuden 
udalerriko arrantza jardueran).   
 

• Industria-ehunaren bilakaera urria. 

Hondarribian 55 industria-establezimendu zeuden 2004an, eta horietan 187 langilek 
egiten zuten lan, guztira. Industria-enpresen kopuru txiki hori “papera, edizioa eta arte 
grafikoak”, “metalurgia eta metalezko produktuak” eta “garraio-materialak” jardueretan 
oinarritzen da, batez ere, eta hiru jarduera horien artean, establezimendu guztien % 55 
osatzen dute. 2006 urtean 53 establezimendu zeuden Hondarribian, 213 langilerekin. Hau da, 
2004an baino establezimendu gutxiago zeuden baina lan gehiago eskaintzen zuten.  “Papera, 
edizioa eta arte grafikoak” jarduerak dute establezimendu-kopuru gehien, eta, ondoren, 
“garraio-materialak” eta “metalurgia eta metalezko produktuak” jarduerak daude. 
 
 

• Eraikuntzaren garrantzia handia. 

Eraikuntzari dagokionez, Hondarribian 155 establezimendu zeuden 2004an eraikuntza-
sektorean, eta horiek 308 langileri ematen zieten lana; beraz, argi ikusten da sektore horrek 
udalerrian duen garrantzia. 2006 urtean 266 pertsonei lan ematen zioten 169 establezimendu 
zeuden. Beraz, nahiz eta establezimendu kopurua handitu, eskainitako lana %13,6 jaitsi da.   
 
 

• Zerbitzuak sektorearen bilakaera handiagoa, batez ere, turismoan eta ostalaritzan. 

Hondarribian 864 establezimendu zeuden 2004 urtean zerbitzuak sektorean, eta horietan 
2.654 langilek egiten zuten lan, guztira. “Merkataritza eta konponketa” jarduerak, berriz, 
establezimendu eta enplegu gehien ditu: zehazki, guztizkoaren %29,1 eta %19,3, hurrenez 
hurren. Aipatutako jarduera horren atzetik, “Alokatzeak, higiezinak eta enpresentzako 
zerbitzuak” eta “Ostalaritza” jarduerak daude, eta horiek establezimendu guztien %20,1 eta 
%14,5 osatzen dute. Bestalde, udalerriko establezimendu guztietatik %81,03a zerbitzuen 
sektoreari zegokion (2004an %80,45 eta 2005ean %80,94 zegokion, hurrenez hurren, 
zerbitzuen sektoreari). Beraz, 2004 urtetik 2006ra Hondarribiko jarduera ekonomikoetara 
zuzendutako establezimenduetatik zerbitzuen sektoreari dagokion portzentaia hazi egin da.  
 

Udalerriko merkataritza-eskaintza, bestalde, txikia dela esan daiteke, nahiz eta 
merkataritzak udalerriko ekoizpen-egituran bere garrantzia izan. Ondorioz, merkataritza-
dentsitatearen indizea lurraldeko batez bestekoa (70,6) baino baxuagoa da; era berean, 
Espainiako Ekonomia Urtekariko datuen arabera, Hondarribiak du inguruko herrien artean 
merkataritza-indize txikiena. 2006 urtean merkataritza-dentsitatea 13,73 
establezimendu/1.000 biztanlekoa zen. 
 

Tokiko iraunkortasunaren ikuspuntutik kezkagarria da merkataritza eskaintza urriak 
eskaintza zabalagoa duten beste udalerri batzuetara joateko eragiten duen mugikortasuna; 
izan ere, Iruneko merkataritzak eta Txingudi Merkataritza Parkeak sortzen duten erakarpena 
dela-eta, motordun ibilgailu asko mugitzen dira. Ildo honetan azpimarratu behar da Higer 
merkatarien elkartean, Bidasoa bizirik agentziak eta Hondarribiko udalak hitzarmen bat sinatu 
dutela herriko merkataritza suspertze aldera eta udalak 2008an Hondarribiko merkataritzaren 
diagnosia (“Merkagune”) eta merkataritza suspertzeko neurriak jasoko dituen ikerketa bat 
egitea aurreikusten duela.  
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• Hondarribia turismo-gune garrantzitsu bezala.  

Turismoa Hondarribia udalerriari zuzenean lotuta dagoen ezaugarria da. Turismoan, ospe 
handia du Hondarribiak, eta jarduera horren kudeaketan garrantzi handiko agenteek hartzen 
dute parte. Horregatik da Hondarribia Gipuzkoako LLHHko eta euskal kostaldeko turismo-
gune nagusietako bat; hori, gainera, garbi gelditzen da udako hilabeteetan, Hondarribiko 
biztanleria bikoiztu egiten baita. 2006 urtean, Ostalaritza eta zaharberritze establezimenduak 
144 ziren. Hauetatik %53,5a tabernak ziren, %41,7a jatetxeak eta %4,9a kafetegiak.   

 
 

Horri jarraiki, Espainiako Ekonomia Urtekarian agertzen denaren arabera, inguruko herrien 
artean Hondarribia da turismo-indize handiena duen udalerria, eta, Gipuzkoako beste 
turismo-gune garrantzitsu batzuekin alderatuz gero (esaterako, Zarautz eta Zumaia), askoz 
ere indize handiagoa du. 

 
• Hondarribia: lo-hiria. 

Iraunkortasunaren ikuspegitik, galdera bikoitz honi erantzun ahal izatea azpimarratu 
behar da: Non lan egiten du eta non bizi da Hondarribian bizi den eta lan egiten duen 
jendeak? Hain zuzen, Hondarribian bizi diren 10 langiletik 7k udalerritik kanpo egiten du lan. 
Gainera, establezimenduen, enpleguaren eta biztanleria landunaren eta egoiliarraren kopurua 
%20 baino gehiago hazi zen, 1996-2001 aldian; aldiz, herrian bertan lan egiten duten 
biztanleak %3,6 batean soilik ugaritu ziren. Beraz, Hondarribia lo-hiri gisa indartzen ari dela 
esan daiteke.  
 

Datuak kontuan hartuta, Hondarribiko biztanleriaren %70ak, gutxi gorabehera, udalerritik 
kanpo lan egiten duela esan daiteke, eta Hondarribian sortutako lanaren %30 Hondarribikoak 
ez diren pertsonek betetzen dutela.  
 
 
4. EKIPAMENDU HORNIDURA ONARGARRIA, BAINA HUTSUNE BATZUEKIN  
 

• Adin txikienetako hezkuntza-ekipamenduetan aurreikusitako premiari buruzko kezka. 

Hondarribiko hezkuntza-eskaintzan, hezkuntza ez unibertsitarioko etapa guztiak daude, 
goi-mailako Lanbide Heziketa izan ezik. 
 

Guztira 2.373 ikasle daude 2007-2008 ikasturtean hezkuntza ez unibertsitarioko 
udalerriko hezkuntza zentroetan matrikulatuta, eta eskaera hori handitzen ari da, Haur 
Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako mailatik hasita. Horrek hainbat arrazoi izan ditzake, 
baina, batez ere, hazkunde begetatiboa, egoiliar-kopuruaren hazkundea nahiz inguruko 
herrietatik datorren ikasle-kopuru handia azpimarratu behar dira. 

 
Etorkizuneko hezkuntza ekipamenduei dagokionez 2008 urtean Loraitzeko haurtzaindegia 

eraikitzeko lanekin hasiko da Hondarribiko udala eta 2009-2010 ikasturterako eraikina 
amaituta eta martxan egotea aurreikusten da (105 plaza inguru eskainiko dira 0-3 urte 
bitarteko haurrentzat).  
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• Kultura-ekipamenduetan hutsuneak, baina kultura-jardueren eskaintza garrantzitsua 
eta osoa 

Hondarribian, polikiroldegiaz eta Zuloaga Etxeaz gain, ez dago erakunderen batek 
prestatutako ekitaldiak egiteko leku egokirik. Egun, barruti itxi batean egin behar diren sona 
handiko ekitaldiak udal polikiroldegian antolatzen dira, halako ekitaldiak aurrera eramateko 
kiroldegiak dituen ezaugarri egokiengatik. Hori dela-eta, udalak kultura ekipamendu 
ezberdinak martxan jartzea aurreikusten du epe motz eta ertainera, hala nola; Musika 
Eskolarekin eraikin berria (kultur topaketa gunea erei zango duena), Marinako auditorium-a 
eta Hondarribiko Historiaren Interpretazio Zentroa.  
 

Kultur jardueren eskaintza garrantzitsua da; hala ere, aurrez aipatutako arrazoia dela-eta, 
ekitaldi ia guztiak udaran egiten dira (estalperik gabe), metereologia-baldintzen aitzakiaz. 
 

• Kirol-ekipamenduen eskaintza bikaina. 

Hondarribiko bizi-kalitatea kontuan hartuta, udalerriko indar-gune garrantzitsuenetako bat 
bertan dauden kirol-ekipamenduen eskaintza zabala da. 
 

Gainera, eskaintzan hainbat ikastaro eta modalitate guztietako gimnasia-eskolak sartzen 
dira, eta kiroldegian bertan izaten da. Horri dagokionez, saturazio apur bat nabari da, 
dagoeneko Hondarribian bizi diren 5.500 bazkide baitaude (biztanleria osoaren %34); eta 
horiei, gainera, beste 700 bazkide gehitu behar zaizkie, Irungoak eta Iparraldekoak, hain 
zuzen. 

 
Auzoetako kirol ekipamenduei dagokionez, 2009rako Amute auzoko kirol zonaldearen 

birmodaketa aurrera eramatea aurreikusten du udalak.  
 

• Osasun azpiegitura desegokia 

Hondarribian osasun-zentro bakarra dago, eta, bertan, medikuntza orokorraren premia 
guztiak asetzen dituzte. Egun dagoen osasun ekipamendua ez da nahikoa udalerrian dauden 
beharrei erantzuteko orduan.  
 

“Euskal Osasun Sistema Publikoaren Azpiegitura eta Ekipamenduak Modernizatu eta 
Egokitzeko Plana 2007-2012”ak eta udalak berak Hondarribiko Itsas Etxean aurkitzen den 
Osasun Zentroa hobetzeko eta eraikina handitzeko inbertsioak aurreikusten ditu.  
 
Bestalde, Bidasoa Ospitalaren instalakuntzak handitzea aurreikusten da (42 ohe berri) baita 
kontsultara zuzenduta dagoen eremua handitzea eta egokitzea (1.550.000€ eta 630.000€ 
hurrenez-hurren).  
 

• Gizarte-zerbitzuen eskaeren hazkunde garrantzitsua  

2006an, guztira 666 espediente ireki ziren Gizarte Zerbitzuen Departamentuan; beraz, 
2004ko datuekin alderatuz, %0,7ko igoera izan zen. 
 

Bestalde, zaharren egoitzetan 34 pertsona sartu ziren 2006an, zeinetatik 15 gizonezkoak 
eta 19 emakumezko ziren. Hain zuzen, Bidasoa-Txingudi eskualdeak du Gizarte Zerbitzuko 
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egoitza-sarearen estaldura txikiena, EAE guztian. Eskualde-mailan, beraz, egoitza-lekuen 
defizitaz hitz egin daiteke. 
 

Azken urteetan, iraupenerako estalduraren prestazioak murriztu egin dira, etengabe. Hain 
zuzen, 2006an, 123 familia onuradun izan ziren; hau da, 2004ko kopuruekin alderatuz, 
%32,4ko murrizketa gertatu zen. Hori dela-eta, beharrezkotzat jo da gizarte-alokairuari 
lotutako premiei (azken aldian, ugaltzen ari direnak) arreta jartzea. Aipatu behar da une 
honetan 100 bat familiar hondarribiar dela etxeko laguntzen onuradun eta gizarte larrialdiko 
laguntzei dagokionez, 100 dira ere familia unitate onuradunak. 
 

• Etxebizitza-merkatuaren hedapen handia, eta bigarren etxea duten pertsonen ehuneko 
garrantzitsua. 

2007an, 7.840 etxebizitza zeuden guztira Hondarribian; horietatik %75,9 okupatuta 
zeuden eta gainerako %24,1a hutsik. Eustaten arabera, 2001ean, etxebizitzen %23 bigarren 
etxeak ziren. Zenbaki horiek, beraz, argi erakusten dute etxebizitza-kopuru handi bat 
bigarren etxeak direla; batez ere, udaran betetzen direnak.  
 

Beste elementu garrantzitsua etxebizitzetako okupazio-mota da. Esaterako, etxebizitza 
bakoitzean bi pertsona bizi dira, batez beste, eta Hondarribian okupatuta dauden etxe horien 
%70ean 3 pertsona edo gutxiago bizi dira. 
 

Azkenik, ezin da ahaztu hainbat arrazoi direla-eta pertsona eta familia batzuek sostengu 
eta laguntzak behar izaten dituztela (unean unekoak nahiz aldian behingoak), beren etxean 
baldintza duinetan bizitzen jarraitu ahal izateko. Hain zuzen, Udalak ematen dituen Gizarte-
behar Larrietarako Laguntzen ehuneko garrantzitsu bat etxebizitza-gastuak ordaintzeko 
erabiltzen dira. Beraz, oso garrantzitsutzat jo da gizarte-laguntzako etxebizitzen politika 
indartsu bat aurrera eramatea, batez ere, alokairuarena. 
 

• Asoziazionismoaren eta herritarren parte-hartzearen maila txiki samarra udal-
politikan. 

Era askotako elkarteen kopuru garrantzitsua dagoen arren, Herritarren Hautemate-
inkestaren bidez bildutako erantzunei erreparatuz, %60k ez du horrelako talde bakar batean 
ere parte hartzen. 
 

Bestalde, Herritarren Hautemate-inkestan, herriari eragiten dieten erabakiak hartzeko 
prozesuetan parte hartzeko aukerek bigarren balorazio txarrena jaso dute, herritarren 
asebetetze orokorraren mailaren arabera; hain zuzen, “enplegu-aukerak” alderdiak soilik 
atera du balorazio txarragoa. Balorazio hori okerragoa da, inkestatutako pertsonak 
gazteagoak diren heinean. Zehazki, 18-29 urte bitarteko biztanle-multzoak 4 puntutik 2 eman 
dizkio balorazioan.   
 
 Udalak herritarren partaidetza sustatze aldera martxan jarritako ekintzei dagokionez, 
laburbilduz, honakoak aipa ditzakegu: 
 

- Euskararen Aholku Batzordea: bertan, hainbat elkarte, talde, ikastetxe eta Udal 
Euskaltegiko ordezkariek, euskara-zinegotziak eta euskara-teknikariak hartzen dute 
parte.  
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- Prebentzio Komunitarioko Plana: udalerriko gizarte eta hezkuntza eragile 
desberdinak parte hartu zuten aurreko planaren eraketan eta plan berrian ere parte 
hartuko dutela aurreikusten da 

 
- Alkatetzatik Hondarribiko auzo elkarte ezberdinetan egiten diren aldebiko bilerak. 

Horietan, alkateak Udaletxeak aurreikusten dituen epe motz, ertain eta luzerako 
proiektuak azaltzeaz gain, elkarteetako kideen galderak erantzuteko aukera ematen 
du. Honela, elkarteen proposamenak entzun eta jasotzen ditu eta auzo bakoitzean 
eragin zuzena izango duten egitasmoez hitz egiten da.  
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HONDARRIBIKO EREDU SOZIOEKONOMIKOARI BURUZKO SINTESIA  
IRAUNKORTASUNAREN IKUSPEGITIK 

 
40ko hamarkadatik, biztanleria etengabe hazi da 

• Inguruko herri gehienetan ez bezala, Hondarribian biztanleriak gora egin du urtero, 40ko hamarkadatik. Hain zuzen, 
2001-2004 aldian, Hondarribia 40ko hamarkadatik hazi den antzeko erritmoan hazi da (+%15 hamarkada bakoitzean). 
2004 urtetik aurrera ere biztanleria handitzen joan da 2007 urtean 16.364 biztanle izatera iritsi arte. 2001-2007 
epealdian Hondarribia 8,60%ko ehunekoan hazi da.  

•  Hazkunde horren arrazoiak funtsean bi dira: 

 Hazkunde begetatibo positiboa. 
 Migrazio-saldoaren igoera. 

Biztanleria zahartzearen sintomak 

• Azken 25 urteetan, ordea, 65 urtetik gorako biztanleak %50 igo dira, eta 19 urtetik beherako biztanleak, berriz, ia 
erdira jaitsi dira; joera hori orokorra da Gipuzkoan eta EAEn.  

Hezkuntza eskaeraren hazkundea 

• 07-08 ikasturtean, irakaskuntza ez unibertsitarioan matrikulatutako ikasle-kopurua 2.737ra igo zen. 

• 2007/2008 ikasturtean %12,78ko igoera eman zen matrikulazioetan 1999/2000 ikasturteko matrikulazioekin alderatuz 
gero.  

• Gertaera hori oso adierazgarria da, hezkuntza-ekipamenduen eskaintza ugaltzen ari diren biztanleria-beharretara 
egokitzeari dagokionez. 

Euskararen ezagutze maila altua, baina hizkuntzaren erabilera ertain-baxua 



                                   
 

Hondarribiko Tokiko Agenda 21en diagnosiaren ondorio nagusiak              11 

• Euskaldun-kopuru handia dago Hondarribian baina horrekez du adierazi nahi euskararen erabilera normalizatua denik 
hainbat esparrutan.  

• Hondarribiko euskaldunen ehunekoa Gipuzkoako lurralde historikoko eta EAEko batez bestekoa baino askoz ere 
handiagoa da, %60,5 euskaldun, hain zuzen; hala ere, horrek ez du esan nahi hizkuntzaren erabilera altua denik, 
aitzitik, ertaina-baxua dela baiezta daiteke.  

• Udalaren aldetik hainbat ekimen abiarazi dira euskararen erabilera sustatze aldera; euskararen biziberritze plan, 
“Hondarribia” aldizkariaren argitalpena, “Hondarribia euskaraz” eta udalerriko zenbait elkarte eta entitateekin sinatutako 
hitzarmenak esate baterako.  

Okupazioa vs langabezia 

• 1991 eta 2001 artean, lanean dagoen biztanlerai egoiliarra %32,4 hazi da; igoera hori Gipuzkoan izandakoa baino askoz 
ere handiagoa da (%24,1). 

• Langabezia-tasari dagokionez, 2005eko abenduan %7,8 izan zen; EAEko tasa baino baxuagoa eta Gipuzkoakoa baino 
apur bat handiagoa (%8,5 eta %7,5, hurrenez hurren). 2006 urtean erregistratutako langabetuak %52,41 ziren 
(INEMen izena emanda dauden 16 eta 64 urte bitarteko langabetuak 1.000 biztanleko).  

• Hondarribiko langabearen profila honako hau da: 45-54 urte bitarteko emakumea, Bigarren Hezkuntzako 1. etapako 
ikasketa-maila duena, zerbitzuetan lan egin duena eta kualifikaziorik gabeko lan-taldean sartzen dena. 

Zerbitzuak, udalerriko ekonomia-jarduera nagusia 

• Zerbitzuak dira nagusi udalerriko ekonomia-jardueran, lanean dagoen biztanleriaren %66,3k jarduera horretan egiten 
baitu lan; atzetik, industria (%20,6), eraikuntza (%6,1) eta lehen sektorea (%7) ditu. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako sektorea moteltzen ari da, etengabe, eta jarduera baztertu bihurtzeko bidean da: 
profesional-kopurua behara doa pixkanaka, eta gero eta gehiago dira jarduera horretan jarduten duten langile mistoak; 
hau da, baserriko lanaz gain, industrian edo zerbitzuetan egiten dute lan. 

• Arrantzak garrantzi handia du Hondarribian, bai okupazioari dagokionez, bai jarduerari dagokionez. Hain zuzen, %7k 
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egiten du lan lehen sektorean, eta horietatik %5,6k arrantzarekin lotutako lanetan dihardu. 

• Industria metalurgian oinarritzen da, batez ere; baina, hala ere, udalerrian ez du presentzia handirik. 

• Hondarribiko zerbitzuetan lan egiten duten biztanleak EAEkoak baino 4 puntu gorago daude; zehazki, merkataritza eta 
konponketarekin, hezkuntzarekin, eta logistika eta garraioarekin lotutako jarduerak dira nagusi udalerriko ekonomian. 

Merkataritza-sektorea, dinamismo gutxi? 
• Hondarribiko merkataritza-dentsitatearen indizearen arabera, 54 establezimendu daude 1.000 biztanleko; kopuru hori, 

Lurraldeko batez bestekoa baino askoz ere txikiagoa da (70,6). 2006 urtean, merkataritza-dentsitatea 13,73 
establezimendu/1.000 biztanleko zen.  

• Hiri-inguruko merkataritza-gune handiak aurrera doaz, eta horrek, aisialdiarekin eta erosketekin lotutako arrazoiak 
direla-eta, mugikortasuna handitzea dakar. 

• Hondarribiko merkataritza sustatzeko asmoz, aurki herriko merkataritzaren inguruko diagnosia eta merkataritza 
suspertzeko neurriak proposatuko dituen ikerketa gauzatuko da.  

Hondarribia erreferentziazko turismo- eta aisialdi-gunea 
• Ostatu hartzeko azpiegitura garrantzitsuak. 

• Lurraldearen eta hirigunearen paisaia- eta hiri-kalitate bikaina, eta, horrez gain, turismoarekin eta aisialdiarekin 
lotutako erabilerak garatzeko azpiegitura handiak. 

• Inguruko herrien artean, Hondarribia da turismo-indize handiena duen udalerrietako bat.  

Non lan egiten du/bizi da Hondarribian bizi den/lan egiten duen jendea? 
• Hondarribian bizi diren 10 langiletik ia 7k udalerritik kanpo egiten du lan.  

• Establezimenduen, enpleguaren eta lanean dagoen biztanleria egoiliarraren kopurua %20 hazi zen, 1996-2001 aldian; 
aldiz, udalerrian bertan lan egiten duten biztanleak %3,6 soilik igo ziren. Beraz, Hondarribia lo-hiri gisa indartzen ari 
dela esan daiteke.  

• Era beran, Hondarriban sortutako enpleguaren %30 udalerrikoak ez diren pertsonek betetzen dute. Bestetik, 
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Hondarribian lan egiten duten pertsonen %70a Hondarribian bizi ez diren pertsonek osatzen dute. 

Ekipamendu-horniduren inguruko argilunak 
• Adin txikienetarako hezkuntza-ekipamenduen beharra aurreikusi dela-eta, arretaz jokatu behar da. Haurtzaindegi berri 

baten proiektua dago (2009/2010 ikasturterako martxan egongo dela aurreikusita dago).  

• Kultura-ekipamenduan hutsuneak daude, nahiz eta kultura-jardueren eskaintza garrantzitsua eta osoa izan. Ildo 
honetan, epe motz eta ertainera udalak hainbat kultur proiektu eta ekipamendu abiaraziko ditu.  

• Kirol-ekipamenduen eskaintza bikaina, hobetzen jarraitzeko asmoarekin.  

• Egun dagoen osasun ekipamendua ez da nahikoa udalerrian dauden beharrei erantzuteko orduan. Hori dela eta, 
anbulategia handitzeko oinarrizko proiektua idatzi da. “Euskal Osasun Sistema Publikoaren Azpiegitura eta 
Ekipamenduak Modernizatu eta Egokitzeko Plana 2007-2012”ak Hondarribiako Osasun Zentroa hobetzeko inbertsioak 
aurreikusten ditu.  

• Gizarte-zerbitzuen eskaeren eta itxaron zerrenden igoera garrantzitsua, udalerrian. Eskualdeari dagokionez, adineko 
pertsonentzako egoitzetan leku gutxiegi daude. 

• Etxebizitza-merkatuaren hedapen indartsua eta bigarren etxebiziten ehuneko garrantzitsua. 

Asoziazionismo-maila txikia eta erabaki-hartzeetan parte hartzeko aukera urriak 
• Hainbat tipologiatako elkarte-kopuru handia dagoen arren, hautemate-inkestaren bitartez lortutako erantzunen %60k ez 

du parte hartzen inolako elkartetan. 

• Bestalde, herriari eragiten dioten erabaki-hartzeetan parte hartzeko aukerei dagokienez, herritarren asebetetze-mailan 
bigarren balorazio txarrena jaso du; “enplegu-aukerek” soilik jaso dute balorazio okerragoa. Balorazio hori, gainera, 
txarragoa da inkestatutakoen adinak behera egiten duen heinean; hain zuzen, 18-29 urte bitarteko gazteen artean, 4tik 
2 puntu lortu ditu.   

 



  
  
  
                             
 

HONDARRIBIKO LURRALDE-ANTOLAMENDUARI BURUZKO 
HAUSNARKETAK, IRAUNKORTASUNAREN IKUSPEGITIK 

 
 
1. HONDARRIBIKO HIRI-EREDUAREN BILAKAERA 
 
 
1.1. XIX. Mendeko bigarren erditik aurrera, hiria zabalduz joan zen, hirira 

iristeko bideak hobetzearen eta aisialdirako eta uda-garaiko gunetzat 
espezializatzearen ondorioz; horiek izan dira, hain zuzen, udalerriak 
gerora izan duen bilakaeraren ezaugarri   

 
Hondarribiko hiri-bilakaerak ez zuen aldaketa handirik eragin hiriaren jatorrizko 

nukleoan, XIX. Mendeko bigarren erdira arte; hain zuzen, aldaketa horien eragile 
nagusia egun ditugun azpiegituretako elementu handien eraikuntza izan zen (A-8 eta 
aireportua izan ezik, XX. Mendean eraiki baitziren). Garai hartan sozio-ekonomiako 
harreman-sistema berria osatu zen Bidasoa Beherean, eta Hondarribia estatuko uda-
garaiko gune eta Irungo jolasaldi- eta aisialdi-eremu bihurtu zen; hala ere, arrantza-
jarduerari ere eutsi egin zion. 
 

Hondarribiko hirigintza-eraldaketa oso nabarmena izan zen 1900. urtean; padura 
asko eta asko lehortu da ordutik. Portuan jada betegarriz egindako zabalgunea ikus 
zitekeen, bai eta udatiarrentzako eraikinen eraikuntza ere. Zehazki, 1914an, 5.400 
biztanle bizi ziren bertan, eta egungo hiriguneko eremu nagusiaren oinarrizko 
trazadurak dagoeneko finkatuta zeuden; hirigunea Portura mugitu zen, eta, Alde 
Zaharrean, berriz, eraikuntza publiko garrantzitsuenak gelditu ziren. 
 
 
1.2. 1915-1955 aldian, hazkunde hori moteldu egin zen. Etxebizitza batean 

sartzeko sustapen publikoko lehenengo ekimenak 
 

Hala ere, 1915-1955 aldian, geldialdi txiki bat egin zen hiri-bilakaeran; zehazki, 
1955ean, 8.000 biztanle zeuden udalerrian. Bereziki, egungo Sabino Arana etorbidea 
eta Amuteraino doan “Errepide berria” (1933) zabaldu zituztela azpimarratu behar da, 
bai eta babes-porturako estuarioan egin zituzten esku-hartzeak ere. Bizitegi-kokalekuak 
ez zituzten asko garatu, eta, gainera, aldi horren azken zatian, nabaria izan zen 
Madrileko eragina eraikitze-diseinuan. Ordea, Arrantzaleen Herria eraikitzen ere hasi 
ziren, eta horrela hasiera eman zioten herritarrentzako etxebizitzak sustatzeari. Garai 
hartan, dagoeneko nabariak ziren etxebizitza batean sartzeko zailtasunak; arazo hori, 
hain zuzen, XIX. Mendearen erdialdetik hiri-bilakaera baldintzatu zuen sozio-
ekonomiako espezializazioaren ondorio zuzena izan zen. 
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1.3. 1956tik, hirigintzan eraldaketa handia gertatu zen; zehazki, plangintza-

tresna oso hedakorrak onartu zituzten, baina, aldi berean, ez ziren oso 
eraginkorrak antolamendurako. 

 
1956tik aurrera, nabaria izan zen Hondarribiko hirigintza-eraldaketa, neurri 

handi batean, estatuan indartutako joeraren eraginez; izan ere, nazioarteko 
isolamenduaren amaierak eta Lurzoruaren Legearen onarpenak horretarako bidea eman 
zuten. Aldi horretan, zenbait plangintza-tresna sortu zituzten, eta, horien bidez, eskura 
jarri ziren ordutik egindako aldaketa handiak egiteko behar ziren eremu eta irizpideak. 
 

Ondorioz, 1960rako, jada egina zen Hondarribiko lehen plangintza-proiektua, 
eta, hori oinarri hartuta, hainbat esku-hartze egin ahal izan ziren (baina, neurri handi 
batean, plangintza errespetatu gabe). Esku-hartze horiek, hain zuzen, garrantzi oso 
handia izan dute udalerriko hiri-bilakaeran (besteak beste: Amuteko, Alde Zaharreko, 
Azken Portuko eta Campiñako plan partzialak). Bigarren fasean (1967-1969), 
Iterlimenen, Butroi pasealekuan eta Damarrin dauden poligonoetako planak onartu 
zituzten.  
 

1972ko Plangintza Orokor berria (esku-hartze horiek ere bere baitan hartzen 
zituena) hedapeneko ekonomia-egoera baten isla da, eta, bertan, herriko irisgarritasuna 
asko hobetu zen, Jaitzubiko errepidea eraiki baitzen. Plan berri hartan, 7.000 etxe berri 
aurreikusi ziren (11.000 aurrez zeudenak kontatuz gero), eta horietako gehienak 
ekonomia-maila altuko eta dentsitate ertaineko edo baxuko merkaturako ziren; gainera, 
paisaia-kalitate ezin hobeko lurretan kokatuta. Planak XIX. Mendetik izandako hiri-
bilakaeraren eredua indartu zuen, eta funtzionalki Irunen mendean zegoen uda-garaiko 
herri txiki bat izatetik estandar altuko bizitegi handi (hau da, Donostiako metropoli-
arearen maila berekoa) izatera pasa nahi zen, inplizituki. Plan horretan, industriari ez 
zitzaion garrantzia handirik eman, eta elkarren artean loturarik ez zuten bakar batzuk 
ezarri ziren. Bestalde, ia ez zegoen komunitate-ekipamendurik, ez eta eremu librerik 
ere; ordea, kokaleku-dentsitate txikiak gabezia hori arindu egiten zuen. 
 

1956-1995 aldian gertatutako hiri-eraldaketa honako jarduketa garrantzitsu hauetan 
ikus daiteke: 
 

- Babes-porturako errepidea egitea, ibaia bideratzea, hondartza egitea eta atzeko 
aldean betegarriak sartzea. 

- Aireportua eraikitzea (1955 eta 1961), eta Amuteren eta hirigunearen arteko 
errepide berria egitea. 

- N-1 errepideko sarbide berria Jaitzubian (1963); gerora iparraldeko saihesbidea 
eraiki zuten, eta, ondorioz, N-1 errepidean sartu zen. 

- 60ko urteetan, eraikuntzako esku-hartze handiak egin zituzten Josu Langile eta 
Planetas taldeek: Campiñan, Guadalupen eta Cerveralesen herritarrentzat egindako 
esku-hartzeak, uda-garairako apartamendu-blokeak (Bizkundi, Goxoki, Ondarregi), 
Puntaleako Zabalgunea eta industria-pabiloien multzoak. 

- 1977tik 1995era bitartean, bizitegien esku-hartzeak egin zituzten: Jaizkibel 
urbanizazioan, Mendelun, Zumardian, Alde Zaharrean, Herriberan, Farorako 
errepidean, Iterlimen-Lurgorrin eta Campiñan.  
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- Babes-portuko kai-muturra eta Kai Berriko atrakatze-kaia. 
 

Lurralde-egituraketan eta –okupazioan duen garrantzia dela-eta, estuarioan 
egindako aldaketak eta etxebizitzako zenbait esku-hartze azpimarratu behar dira, 
Campiñan eta landa-eremuan egindakoak, esaterako.  
 

Estuarioko eta itsasertzeko uretan hiri-lurrak egiteari dagokionez, jarduketek kosta-
lerroaren erabateko aldaketa eragin zuten, eta, garai batean bezala, padura asko eta 
asko lehortu ziren.  
 

Etxebizitzak egiteari dagokionez, Campiñako eraikuntzak azpimarratu behar dira, bai 
horien garrantziagatik (56 Ha-ko hedadura, eta 2.000 etxebizitza baimendu), bai 
kudeaketa-moduagatik; azken horren eraginez, hiri- eta mugikortasun-arazoak sortu 
dira. Ez ziren zehaztutako kudeaketa-mekanismoak ezarri, ez eta urbanizazioko eta lur-
lagapeneko betebeharrak bete; ondorioz, loturarik gabeko tipologia eta trazadura 
bultzatu zen. 1960ko eta 1972ko plangintzaren eraginkortasuna urria izan zen, eta, 
gainera, indarrean dauden Arau Subsidiarioetan aitortzen den bezala, plangintzaren 
benetako gauzapena ekimen pribatuen eskuetan gelditu zen; horregatik, Hondarribiko 
egungo hiri-antolaketan arazoak izan dira. Horri dagokionez, sustatzaileei mugak 
jartzean izandako dentsitate txikiak, sor zitezkeen ondorioak gutxitu ditu neurri batean, 
bestela nahasmen handia sor baitzezakeen. 
 

Landa-eremuan, bestalde, Jaizkibel urbanizazioaren gauzapenak eta familia 
bakarreko etxebizitzen kopuru altuak (bereziki, Arkollan eta Jaitzubian) garrantzia izan 
dute Hondarribiko ezaugarri den bilakaera-ereduan: sakabanatua eta dentsitate 
txikikoa. 
 
 
1.4. Indarrean dauden Arau Subsidiarioen (1995) diagnostikoa: bizitegi-

espezializazioa, espekulazio-merkatua eta baliabide gutxiago dituzten 
herritarrek udalerria uztea 

 
Egungo Arau Subsidiarioetan jasotako diagnostikoaren arabera, 1995eko egoera, 

oro har, egun ere aplika zitekeen.  
 

Hondarribian nabaria da bertako lurralde- eta hiri-ezaugarriek eragindako 
funtzio-espezializazioa; hau da, arrantza-jardueraz gain, turismo- eta aisialdi-zerbitzuek 
soilik dute garrantzia. Udalerria bizitegietan espezializatu izana arazo da etxebizitzak 
eskuratzeko; izan ere, horien eskaintza erdi- eta goi-mailako baliabideak dituzten 
eskualdeko eta metropoli-areako biztanleriarentzat da, batez ere. Egoera hori indartu 
egin da 70eko hamarkadatik; izan ere, hemen bigarren etxebizitza zuten Euskadi 
kanpoko biztanleen ordez bertako biztanleak daude, eta, ondorioz, espekulazio-merkatu 
indartsu bihurtu da, Arau Subsidiarioen arabera. 
 

Prozesu horren eraginez, baliabide gutxi dituzten herritar askok eta askok 
udalerria utzi eta Irunera edo inguruko beste udalerrietara joan behar izan dute, 
etxebizitza eta lana lortzera. Gainera, garraio publikoaren eraginkortasun-faltak eta 
udalerriaren posizio periferikoak zail egiten dute udalerrian bizitzea eta, aldi berean, 
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lana egitea. Egindako eraikuntzak garrantzitsuak izan arren, eraikitako etxebizitzen zati 
handi batean kanpotarrak bizi dira, Arau Subsidiarioen diagnosian agertzen denez.  
 

Industria-jarduerei dagokionez, industria txikiak lekuz aldatzea eta sortzea, eta 
tokiko merkataritza-zerbitzuak bultzatzea izan da asmoa. 
 
 
 
 
 
2. HIRI LURREN ERABILERAK 
 
 
2.1. Batez ere, bizitegi-lurzorutzat erabiltzen dira; gehienak dentsitate 

txikikoak dira, eta alde handia daukate jatorrizko hirigunearekin. 
 

Arau Subsidiarioetan zehaztutakoari jarraiki, Hondarribiko hiri-eremua zabala da, 
eta 551,6 Ha betetzen ditu; hau da, udalerriaren %17,9. Lurzoru horietan bizitegiak 
eraikitzen dituzte, batez ere; zehazki, 373,4 Ha (%12,1). Lurraldea okupatzen duten 
bizitegien ezaugarri nagusia horien dentsitate txikia da; ezaugarri hori, hain zuzen, ez 
dator bat jatorrizko hirigunearekin eta lehenengo zabalguneekin.  
 

− Horrela, 223,4 Ha eraikuntza bakanen eremuei dagozkie; horietan, 407 
etxebizitza aurreikusi ziren Arau Subsidiarioak aplikatu ondoren, eta hiri-
lurren %59,5 betetzen dute. Gainerako dentsitatea honako hau da: 1,7 
etxebizitza hektarea bakoitzeko. Horrez gain, lurzoru urbaniza ezinean 
sakabanatuta dauden beste 330 etxebizitza kontuan hartu behar dira. 
− Beste 66,4 Ha Garapen txikiko eremuei dagozkie; horiek azaleraren 
%17,9 eta etxebizitzen %19,2 betetzen dute, eta batez besteko dentsitatea 
honako hau da: 21 etxebizitza hektarea bakoitzeko. 
− Eraikuntza libreak, bestalde, 63,7 Ha (hiri-lurren %17,1) betetzen ditu; 
udalerriko etxebizitza gehienak (%46,5) horrelakoak dira, eta batez besteko 
dentsitatea 57,3 etxebizitza hektarea bakoitzeko da.  
− Etxebizitza eremu zaharrak dauden eremuek (13,7 Ha) eta Zabalguneak 
(6,1 Ha), bestalde, azalera txikiagoak okupatzen dituzte; zehazki, hiri-lurren 
%5,4. Hala ere, bertan dago etxebizitzen %29,2, honako dentsitate hauek 
baitituzte, hurrenez hurren: 83,9 eta 168,6 etxebizitza hektarea bakoitzean. 

 
Kopuruak gehituz gero ikus daitekeenez, azken hiru tipologia horietan (hiri-lurren 

%22,4 betetzen dutenak) udalerriko etxebizitzen %75,6 sartzen da.   
 
Lurrazal-eremuak eta etxebizitzak, tipologien arabera 
 

TIPOLOGIA Azalera 
(Ha) 

% 
Azalera Etxebizitzak % 

Etxebizitzak 
Etxebizitzak
/Ha 

Etxebizitza eremu 
zaharrak 

13,7 3,7 1.219 15,5 83,9 

Zabalgunea 6,4 1,7 1.073 13,7 168,6 
Eraikuntza librea 63,7 17,1 3.653 46,5 57,3 
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Garapen txikiko 
eraikuntza 

66,7 17,9 1.508 19,2 21,0 

Eraikuntza bakanak 222,3 59,5 407 5,2 1,7 
GUZTIRA 373,3 100,0 7.860 100,0 21,1 

Iturria: Hondarribiko Plangintzako Arau Subsidiarioak, 1995. Arauen indarraldia amaitzen 
denerako aurreikusitako kopuruak. 
 
 

Iraunkortasunari buruzko eskuliburuetan agertzen denaren arabera, 75 
etxebizitza hektarea bakoitzeko dentsitate positiboa da (adierazle hori gutxi 
gorabeherakoa da, kasu bakoitzean hainbat eta hainbat faktore berezik eragiten 
baitute); Hondarribiko dentsitatea, berriz, 21,1 da, eta, eraikuntza bakanen eremuak 
aintzat hartzen ez direnean, 49,7. Erreferentziatzat hartutako dentsitatea baino 
handiagoa duten kasuetan saturazio-egoera dagoela esaten da, eta txikiagoa 
dutenetan, berriz, hedapeneko erabilera egiten dela eta lurra behar baino gehiago 
kontsumitzen dela; azken horrek, gainera, zerbitzuen kostua handitu eta garraio 
publikoen erabilera oztopatzen du, erabiltzaile-kopuru txikia dela-eta. 
 
 
2.2. Indarrean dagoen plangintzari buruzko diagnostikotik ondorioztatutako 

helburuak: garapena lurralde-edukieraren eta herritarren premien 
mendean jartzea. Hazkundea mugatzea 

 
1997an onartutako Arau Subsidiarioetan, lurraldearen edukiera objektiboak eta 

bertako herritarren premiek baldintzatutako bizitegiak garatzea izan zen helburu; eta, 
horrez gain, turismo-jardueraren hazkunde selektiboagoa bultzatu zuten, lurralde-
balioak gehiago errespetatzen zituena eta funtzionalki orekatuagoa zena. Hala ere, 
hazkundea gogor bultzatu zen, eta, 8 urterako, 2.197 etxebizitza aurreikusi ziren; 
ondorioz, etxebizitza-parkea handitu eta 8.150 etxebizitzaraino iritsi zen, eta, era 
berean, biztanleak ere 16.500 izatera pasatu ziren (udan, berriz, 30.000ra iristen 
ziren).  
 

− Hiri-bilakaera aipatutako kopurura eta epe luzera mugatzea erabaki zen, 
eta, gainera, aurretiko politikatzat jo zen; izan ere, bilakaera horri esker, 
Hondarribiko udalerriaren hazkunde begetatiboaren premiei erantzun, 
ekologia- eta paisaia-balio handia duten eremuak urbanizazio-prozesutik 
babestu eta hirigunearen gehiegizko hazkundea geldi zitezkeen. 

 
− Orduko hiri-eremuko eta horren inguru hurbileko hiri-bilakaera mugatu zen, 
salbuespen-kasuren batean izan ezik. Udala lurzoruaren merkatuan sartu 
zen, eraikitze-erritmoa moteldu eta lur erabilgarriaren erreserbak agortu ez 
zitezen; horretarako, aurreko plangintzan bizitegi-erabilerarako 
aurreikusitako lur-eremuen zati bat deskalifikatu eta landa-eremuan 
etxebizitza bakanak bereizi gabe egitea geldiarazi zen. 

 
 

− Lurzoruaren  udal-politika bat garatu zen, herritarrei prezio eskuragarriko 
etxebizitzak bermatzeko eta 80ko hamarkadatik gertatzen ari zen 
kanporatze-prozesua geldiarazteko. 
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2.3. Plangintzaren esku-hartzeko proposamenak: dentsitate ertaineko 

bizitegiak handitu egin ziren, baina, era berean, dentsitate txikikoak ere 
handitu egin ziren 

 
Irizpide egoki bati jarraiki, Arau Subsidiarioetako proposamenean, eraikuntza 

irekiko etxebizitzak ugaltzea aipatu zen; hain zuzen, multzo horretakoak ziren 
aurreikusitako etxebizitza berri gehienak (%49,6), dentsitate ertaineko eremuetan 
jarriko zirenak. Horrela, tipologia horretako etxebizitzak %33,0 izatetik %46,5 izatera 
pasa ziren. Horregatik, udal-ekimen publikoko esku-hartzeak eta esku-hartze mistoak 
bultzatu ziren, eta 838 etxebizitza publiko eta 239 libre egitea aurreikusi zen. Esku-
hartzeko eremuetako dentsitateak (etxebizitza berriak ere kontuan hartuta) honela 
zehaztu ziren, eremu gehienetan: 50-80 etxebizitza hektarea bakoitzeko.  
 

Aipatu bezala, Hondarribiko etxebizitzetan tipologia-aldaketa gertatu zen, eta, 
ordutik, hain muturrekoak ez ziren dentsitateak eta sustapen publikoak edo mistoak 
bultzatu ziren; hala ere, tipologia-aldaketa horren parean, dentsitate txikiko politikari 
eutsi egin zaio. Hain zuzen, Arau Subsidiarioetan proposatutako etxebizitza berrien ia 
%40 eraikuntza bakanei (%11,9) eta garapen txikiko eraikuntzei (%27,6) dagozkie; 
guztira, 864 etxebizitza. Horrela, etxebizitza-mota horrek garrantzia hartu du udalerriko 
parkean.  
 

Lurrak edo horien diru-baliokidea hitzarmenen bidez lortzearen oinarrian kanpo-
eskaria asebetetzeko etxebizitzak egiteko interesa dago. Metodo horri esker, etxebizitza 
publikoak sustatzeko epe laburreko diru-sarrerak lortzen dira; baina, aldi berean, eragin 
negatiboa du lur-kontsumoan eta epe luzerako udal-ekonomian, zerbitzu publikoen 
kostu-handitzea dela-eta.  
 
 
2.4. Benetako garapena: 1996-2004 bitartean, 1.267 etxebizitza gehiago 

egin zituzten, sustapen publikoaren ia %30 
 

Etxebizitza-parkeei buruzko datuen arabera, 1.267 etxebizitza gehiago eraiki 
ziren 1996. urte amaieratik 2004. urte amaierara arte. Horietatik ia %30  etxebizitza 
babestuei dagozkie, eta gainerakoak etxebizitza libreei. Etxebizitza-parkearen bilakaera 
2007 urtera arte goranzkoa izan den arren, badirudi hazkundearen joera egonkortzen 
ari dela.  
 

Ekimen publikoko etxebizitzei edo etxebizitza mistoei dagokienez, 1997an Arau 
Subsidiarioak onartu zituztenetik 2005era bitartean, 358 etxebizitza publiko eraiki 
dituzte (838 aurreikusi ziren), Komentuarren, Lonjan eta Zezen-plazan, eta beste 145 
eraikitzeko plangintza nahiko aurreratuta dago (Damarri eta Presa). Sustapen horretan 
68 etxebizitza libre daude guztira, baina 249 aurreikusi ziren hasiera batean. Oraindik 
ez da egin etxebizitza-kopuru handiena duen esku-hartzea (Muliate: 230 etxebizitza 
publiko eta 111 pribatu), baina aurrera doa. 
 

Esklusiboki pribatuak diren esku-hartzeei dagokienez, 633 etxebizitza berri 
osatzen zituzten esku-hartze nagusiak erreferentziatzat hartuta, gutxi gorabehera, 331 
eraiki dituzte, horietako gehienak garapen txikiko eremuetan (193 etxebizitza Arrokan, 
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Labrederren eta Errekabean). Era berean, beste era bateko esku-hartzeak ere gauzatu 
dira: eraikuntza bakanak (50 Jaizkibel urbanizazioan), Eraikuntza irekiak (38 
Iturriberrin) eta Etxebizitza eremu zaharrak (50 Alde Zaharrean).  
 
 
 
3. ETXEBIZITZA PARKEA ETA HORREN ERAGINA LURRALDEAN 
 
 
3.1. Etxebizitza-parkea handitu da, eta etxebizitza bakoitzeko 

okupazio-tasa jaitsi 
 

Biztanleriaren eta etxebizitza-parkearen hazkundea alderatuta, honako hau ikus 
daiteke: 1996-2004 bitartean, biztanleria %10,4 (1.502 biztanle) hazi den arren, 
etxebizitza-parkean izan den hazkundearen ehunekoa ia bikoiztu egin dela: +%19,6 
(1.267 etxebizitza). Gainera, bigarren etxebizitza zuten jabeen zati batek etxebizitza 
nagusia Hondarribian finkatu dutela kontuan hartuta, parkearen hedapena oso 
nabarmena da. 
 

Hau da, 2004 amaieran, Hondarribiko parkean 7.736 etxebizitza zeuden 
(horietatik %25,6 hutsak); beraz, okupazio-tasa honako hau zen: 2,06 pertsona 
etxebizitza bakoitzeko (hutsak kontuan hartu gabe: 2,77 pertsona etxebizitza 
bakoitzeko). 
 

Parametro horretan, oro har, jaitsiera garrantzitsua izaten ari da, Gipuzkoako 
LLHHan eta EAE  osoan. Familia-osaketan izan diren aldaketen ondorioz, premiak eta 
etxebizitza-parkeak ugaritzen ari dira, baina biztanlerian ez da hazkunderik gertatu. 
Hondarribian, gainera, etxebizitza hutsak direla-eta, etxebizitza-aprobetxamendua are 
txikiagoa da.  
 

Donostialdeko eta Bidasoa Behereko Lurralde Plan Partzialaren Aurrerakinean 
agertzen denari jarraiki, joera behera doa, eta etxebizitza bakoitzean 1,81 pertsona 
izatera iritsiko da 2018an (Hondarribiko parke osoan). Etxebizitza nagusiak soilik 
kontuan hartzen badira, adierazleak gora egiten du: 2,60 pertsona etxebizitza 
bakoitzeko.  
 

Lurralde Plan Partzialaren Aurrerakinean jasotzen denaren arabera, 2018an 
9.138 etxebizitzako parkea beharko da Hondarribian, 16.585 biztanle aurreikusi baitira. 
Horrela, 2004an zegoen etxebizitza-kopuruaz gain beste 1.402 etxebizitza gehiago 
egingo direla aurreikusten da aipatu Planean; hain zuzen, okupazio-tasaren jaitsiera da 
hazkunde horren eragile nagusia.  

 
Dena den, azpimarratu behar da Donostialdea eta Bidasoa Beherako Lurralde 

Arloko Planaren behin betiko dokumentua idazteko eta aipatu planak ingurumenean 
duen eragina aztertzeko aholkularitza lanak kontratatzeko lehiaketa 2008ko martxoaren 
13ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian iragarri zela. Hortaz, behin betiko 
dokumentuan gai honetan zer nolako aurreikuspenak jasotzen diren ikusi beharko da.  
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3.2. Bizitegi-lurzoruaren kontsumo-faktoreen portaera; portaera hori dela-

eta, 2018. urterako baliabideak agor daitezke, biztanleria oso gutxi 
hazten ari den arren 

 
Hazkundeak lurraldean duen eraginari dagokionez, jarraian azalduko diren 

faktore hauek lur-kontsumoaren igoera eragiten dute, nahiz eta biztanleriak bere 
horretan jarraitu edo gutxi hazi. 
 

− Dentsitate txikia 
− Bigarren etxebizitzen eta etxebizitza hutsen kopuru altua 
− Etxebizitzetako okupazio-tasaren jaitsiera 

 
Azken faktore horretan eragitea zaila dela kontuan hartuta, beste bi faktoreetan 

eragin behar da lur-kontsumoa gutxitzeko. 
 

Bigarren etxebizitzei eta etxebizitza hutsei dagokienez, Donostia-Bidasoa behea 
Lurralde Plan Partzialaren Aurrerakinean bildutako ikuspegien arabera, 2018an 2002an 
baino 535 etxebizitza gehiago egongo dira (2.204 izatetik 2.759 izatera pasako da), eta 
dentsitate txikiko etxebizitzen sustapena are eta handiagoa izango da. 
 

− Lurralde Plan Partzialaren Aurrerakinean, dentsitate txikiko lau eremu 
handi bereizi dira Hondarribian, bizitegiak egiteko (<20 etxebizitza 
hektarea bakoitzeko); horiek 210 Ha dituzte guztira, eta Campiñako 
eremu zabalak betetzen dituzte. Era berean, dentsitate ertaineko beste 
eremu bat ere aipatzen da, 20 Ha dituena (20-60 etxebizitza hektarea 
bakoitzeko). 
 

− Udal-plangintza berrian, enpresa-parkea (38,8 Ha) txikiagotzea 
aztertu da, eta, horrez gain, bertako zati nagusia tipologia desberdineko 
bizitegi-eremuak jartzeko bideratu da. 

 
Bizitegi-lurrek 373 Ha okupatzen dituzte egun, baina, asmo horiek betez gero 

(eta beste esku-hartze batzuk kontuan hartu gabe), kopuru hori 600 Ha baino gehiago 
izatera irits liteke, 2018an; beraz, udalerri-azaleraren ia %20 gaindituko litzake. 
Bizitegi-lurren hedapen hori ez dator bat aurreikusitako biztanle-hazkundearekin (630 
biztanle gehiago); hau da, egungoak baino %4 gutxiago. 
 

Iraunkortasunaren ikuspegitik, bilakaeraren honako elementu negatibo hauek 
azpimarratu beharko lirateke, ingurumeneko, paisaiako eta lur-kontsumoko alderdiez 
gain: epe luzera udalerriari eragindako gastuak (zerbitzuak), mugikortasun-sistemaren 
eraginkortasun-falta eta udalerriko etorkizuneko garapen-itxaropenak amaitzea; izan 
ere, babestutako natura-eremuez eta Jaitzubiako ibarren bat edo bestez gain, 2018an 
bizitegi-eremuen argazki finkoa ikusiko litzateke Hondarribian. 
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4. BERDEGUNEAK ETA ESTANDARREN ESTALDURA MAILA 
 
 
4.1. Inguruaren kalitateak eta etxebizitza-dentsitateak hornidura-

estandarren estaldura-eza arintzen dute 
 

Hondarribiko lurraldearen paisaia-kalitate handia, itsasertzeko eta Campiña inguruko 
eremuen eskuragarritasuna eta eraikuntzen dentsitate txikia (zirrikituetan berdeguneak 
dituena) dela-eta, Hondarribia leku atsegina da bizitzeko. Higiezinen merkatuak berak 
hori berresten du. Irudi horrek, ordea, bi kontraesan ditu: 
 

− Berdeguneak jabeek soilik erabili ahal izaten dituzte, sarritan. Urbanizazioak 
hirigunean edo eraikuntza bakanetan eraikitzean, eremu horiei begiratu baino ezin 
zaie egin; hau da, ezin da eremu horietan sartu. Horri dagokionez, indarrean dauden 
Arau Subsidiarioetan aurreikusitako garapenetan berdegune irekiak proposatu dira; 
hala ere, horiek gutxienekoa izango lirateke dagoeneko daudenekin alderatuz. 
 
− Lurzoruaren Legean, gutxieneko hornidura batzuk zehaztu dira, baina 
Hondarribia oso urrun dago oraindik horiek betetzetik. 1972ko Plan Orokorrean, 0,1 
m2/biztanleko hornidura jaso zen; Legean, berriz, 5m2 aurreikusi ziren berdegune 
orokorretarako. Desfase horrekin amaitzeko, indarrean dauden Arau Subsidiarioetan 
165.860 m2-ko Higer/San Telmo parkea aurreikusi zen, baina, oraindik, ez da egin. 
Hiri-eremu libreei dagokienez, Arau Subsidiarioetan honako helburu hau ezarri zen: 
20m2/biztanleko; hau da, 1995ean zeuden 184.435 m2-ri 71.725 m2 gehitzea 
aurreikusi zen. 2005ean, helburu horren %85 bete da.  

 
 
 
5. EKONOMIA JARDUERAK GAUZATZEKO LURRAK 
 
 
5.1. Tokiko industria-lurrak eta enpresa-parkea, indarrean dagoen 

plangintzaren helburuak 
 

Udalerriko ekonomia-espezializazioaren eraginez, industria-jarduera gutxi 
bultzatu dira, eta horiek, gainera, Irundik oso hurbil kokatu dira. Garapen garrantzitsu 
bakarra Eskapatxulokoa izan da (3,5 Ha); poligono hori, ordea, gehiegi okupatu da, eta, 
gainera, bertako eraikuntza-kalitatea baxua da, aurretiko plan partzialik gabe eraiki 
baita. 1972ko Plan Orokorrean kalifikatutako industria-lurren beste proposamen batzuk 
(35,2 Ha) ez ziren aurrera eraman, ez baitzetozen bat une hartako premia errealekin: 
arrantza-sektoreari laguntzea eta hirigunean zeuden enpresak lekuz aldatzea. 
 

Horregatik, indarrean dauden Arau Subsidiarioen arabera, bazterreko industria-
sektorea izatea (tailer eta industria-zerbitzu txikiak, Irunekin muga egiten duten 
eremuetan, eta arrantza-sektoreari eta hiriguneari zerbitzuak ematen dizkieten 
tailerrak) ez da negatibotzat hartu behar metropoli-areako lan-merkatuan; izan ere, 
horri esker, Hondarribiko ingurumen- eta paisaia-kalitatea babestu eta turismo-
zerbitzuen garapena bultzatu da.  
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Diagnostiko horri jarraiki, Gaintxurizketan hasi berri den garapena sendotu da; 
hain zuzen, bertako kopuruak ez dira oso altuak (30.235 m2 Zaldunborda II eremuan). 
Horrez gain, Molla eta Itzaberri eremuak ere bultzatu dira, nautikari lotutako 
erabilerarako edo dagoeneko bertan dauden etxebizitzak osatzeko. Ekimen nagusitzat 
Txiplao proposatu da; eremu horrek 18.626 m2-ko azalera gordina du, eta, bertan, 
enpresa txikiak eta hirigunetik mugitutakoak jarriko dira. Eremu guztiak batuta, 32.817 
m2 ditu garapen berrirako. 
 

Tokiko joera horiek kontuan hartzeaz gain, Arau Subsidiarioetan 38,8 hektarea 
kalifikatu ziren Zubietako enpresa-parkerako; izan ere, eremu horretarako egokiena 
hirugarren sektore mistoa eta teknologia-maila handiko industria arina jartzea dela uste 
da, bai eta ohiko industria-jarduerak alde batera uztea ere. 
 
 
5.2. Helburuak birplanteatzea, eta birplanteatze horretan, ohiko jarduerak 

gauzatzeko lurrak bereziki bultzatzea, Jaizkibelgo Korridore 
Intermodala aintzat hartuz  

 
Dirudienez, ekonomia-jardueretara bideratzen diren lurrak finkatzeko irizpideak 

aldatu egin dira azken urteetan. Zubieta garatzeko zailtasunak eta Jaizkibelgo korridore 
intermodala eraikitzea direla-eta, Hondarribiko Udalak Zaldunborda-Zokueta eremuan 
(Gaintxurizketan) ohiko industria-eremua sortzeko proposamena Jarduketa Plan 
Integralean sartzea eskatu du. Bestalde, Zubietako enpresa-parkea eraikitzeko 
bideratutako eremua, gutxi gorabehera, %50 txikitzea proposatu da, baita gainerako 
lurrak bizitegi-lurtzat kalifikatzea ere. Proiektu hori ere aipatutako planean sartzeko 
eskatu da. 
 
 

5.3. Tokiko merkataritza-sektorearen egitura murritza; egitura horrek, 
gainera, ekipamendu handien eta horiek irudikatzen duten ereduaren 
eragina hautematen du 

 

Hondarribiko merkataritza-hornidura murritza da, eguneroko saltoki txikiak eta 
espezializatutako zenbait denda soilik baitaude. Establezimendu-kopuru jakin bat 
honako gune hauetan soilik dago: San Pedro kalean eta inguruan (hori ere 
ostalaritzarako eta hiri-jarduerak garatzeko gune nagusitzat hartzen da), Zumardia-
Damarri eremuan, Eroski supermerkatuaren inguruan, Sokoan, Soroetako Dia 
supermerkatuan eta Zezen-plaza eremuan (BM supermerkatuaren inguruan). 

Irungo merkataritza eta, batez ere, merkataritza-ekipamendu handien hedapena 
lehia gogorra da, eta, beraz, zaildu egiten du udalerrian behar besteko merkataritza 
izatea. Lurraldean merkataritza-ekipamendu handiak ezarri direnez, Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila egoera planifikatzen, jarraitzen eta 
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kontrolatzen ari da. Iraunkortasunaren ikuspegitik, merkataritza-ekipamendu handiak 
jartzeak (normalean, hiritik kanpo eta atzerriko ereduari jarraiki) ondorio nabarmenak 
ditu hiri-portaeran; besteak beste, honako hauek: 

- Hiri-inguruko lur-eremu handiak okupatzea eta lurralde-egitura aldatzea, bide-
sistema osagarriak agertzen baitira.  

- Ibilgailu-garraioan mugitzeko premiak handitu egiten dira. 

- Ondorioz, azalera handien ekonomia-hedapena dela-eta, hiriguneko merkataritza-
establezimenduak krisian sartzen dira, horiek ez baitira hain modernoak eta, horrez 
gain, ezin baitute marka handiekin eta frankiziekin lehiatu. 

- Hirigunea hustu eta kaleak bertako biztanleriaren elkarbizitza-gunetzat duen balioa 
desagertu egiten da.  

 

 
6. BIDE, PORTU ETA AIREPORTU AZPIEGITUREN LURRALDE 

IRAUNKORTASUNA 
 
 
6.1. Aspalditik datorren antolamendu arazoa, bai eta motorizazioa 

sustatzeko azpiegitura berrien arazoa ere; arazo horiek, hain zuzen, 
barrualdeko bide-azpiegitura berriekin eta kanpoaldearekin lotzen 
dutenekin konpontzen saiatzen dira  

 
Hondarribiari zerbitzuak ematen dizkieten bide-azpiegituretako ezaugarri 

nagusiak honako hauetan oinarritzen dira: alde batetik, barrualdeko bide-sareak ezin du 
hiri-zirkulazioa bereganatu, eta, bestetik, portu- eta aisialdi-lurretarako sarbideek 
(kirol-portua, hondartza) Portua gehiegi kargatzen dute. Campiñako bide-sarearen 
formak eta eremu horren gauzapen anarkikoak ibilbide alternatiboen erabilera zaildu 
du. Iraunkortasunaren ikuspegitik, arazo horren jatorrietako bat autoan oinarritutako 
mugikortasuna da, argi eta garbi, bai eta lurralde-antolamendua bera ere, ibilgailuen 
erakarpen-guneak (aparkalekuak) bultzatzen ez dituenez, horiek hiriguneetatik 
pasatzera behartzen dituena. Bi arazo horiek nabarmenak dira Hondarribian, eta horien 
eragina gero eta handiagoa da; hain zuzen, hondartza-ingurua aisialdirako eta 
aparkalekurako eremu nagusi bihurtzen ari baita.  
 

Hori konpontzeko, beraz, erdigunea arintzea erabaki da, bide alternatibo bat 
eginez; aukera hori, hain zuzen, Arau Subsidiarioetan aipatu zen, eta, dagoeneko, 
faseetan eraikitzen ari dira. 2005eko ekainean, jendaurrean jarri zuten bidearen azken 
zatia, eta lanei urte honen amaieran edo 2006ko hasieran ekitea espero da. 
 

Kanpoarekin lotzeari dagokionez, orain arteko bilakaeran Irunekin eta N-1 
errepidearekin eta A-8 autobidearekin lotzeko ahalegina nabari da. Azken hori irekitzeak 
eragin zuen, hain zuzen, Hondarribiko egungo sozio-ekonomiako egoera, eta bizitegi-
eta aisialdi-erabileraren garrantzia indartu zuen. Eredu hori indartzeak eta motorizazioa 
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handitzeak defizit-egoera iraunkorra eragin du azpiegituretan, nahiz eta gai horretan 
jarduketak egin. Horri dagokionez, egungo N-638 bikoiztea eta hori Irun iparraldeko 
saihesbidearekin lotzea (Plaiaundi aldetik) aurreikusi dira. Era berean, N-1 errepidea 
zabaltzeko asmoa dago (Jaitzubiko haranean), bai eta eskualdeko ospitalearen eremuan 
bi mailako biribilgunea egiteko ere. Aurrerapen gehiago egin dira N-1 errepidea 
Errenteriaraino handitzeko (eta Lezo parean trazadura berria egiteko) lanetan.  
 

Esku-hartze horien eraginez, epe laburrera gutxitu egingo da zirkulazioan egun 
dagoen saturazioa eta Portuko barne-zirkulazioa. Hala ere, bide azkarragoak izateak 
zirkulazioa bultza dezake; faktore horrek, hain zuzen, garatzen ari diren beste elementu 
batzuekin batera (ibilgailu-parkea, hiri-bilakaera, bisitariak erakartzeko gaitasuna, 
pasadako zirkulazioa eta herriko sarrera eta irteera) beste jarduketa batzuk egiteko 
premia eragin dezake, bai epe ertainera, bai epe luzera. Lurralde Plan Partzialaren 
Aurrerakinak ere ildo berari jarraitzen dio; hain zuzen, proposamen horiek bertan jaso 
dira. Euskotrenen sarea hondartzaraino luzatzeko udalak egindako proposamena, 
bestalde, aldekoa da, honako alderdi hauek kontuan hartuta. 
 
 
 
 
6.2. Arrantza-instalazioak, leku berean bilduak 
 

Instalazioak handitzean, lehen leku desberdinetan zeuden arrantza-jarduerak 
bateratzea lortu da; horrela, zentralitate-baldintza bikainak dituen eremu bat 
berreskuratu ahal izan da, Arau  Subsidiarioen arabera. Era berean, hirigintza-
ikuspegitik, estuario-ertzeko oinezkoentzako bidean dagoen etena (Butroi eta Bidasoa 
pasealekuen artekoa) konpon daiteke; izan ere, ontzitegiak oraindik hor jarraitzen du, 
eta Kai Zaharreko lanak ere egiteke daude. 
 

Hegoaldeko dikea eraikitzearen beste helburuetako bat kaian sortutako 
hondakinak hondartzara ez pasatzea zen. Horri dagokionez, lortu diren emaitzak 
aztertzeko ez dago informaziorik. 
 
 
6.3. Jarduerak kirol-portuan bildu dira, baina ez du bere hasierako 

helburuetako bat lortu: badiako amarratzeak ordenatzea 

Kirol portua Hondartzaren goiko aldean jartzea beste aukera batzuk aztertu 
ondoren erabaki zen, besteak beste: Puntalean eta babes-portuaren eta hondartzaren 
arteko zatian. Hondarribiko kirol-portuak ingurumenean duen inpaktuari buruzko 
azterketaren arabera, hautatutako aukerak bere abantailak zituen: lurretik eta itsasotik 
sarbide erraza izatea, ontziak hondartza-eremutik urrunduz ordenatzea, eta Txingudiko 
Badiatik behar bezain urrun egotea. Eragozpenen artean, berriz, hauek aipatu behar 
dira: alde batetik, kai-muturreko etena (neurri batean, itsas pasealekuarekin eta 
oinezkoentzako pasealekuarekin konpentsatu zuten eta, azkenean, ontzat eman zen 
hori egin ez izana), eta bestetik, hondartzaren goiko aldearen zati handi bat okupatzea 
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(hain zuzen, dragatzeetako hondarrak botata hondartza handitu zuten, eta, horrela, 
oztopo hura konpentsatu zuten). 

 

Estuarioko okupazioa gutxitzeari dagokionez, ez da lortu aztertutako ontzi-
kopurua gutxitzea; “Hondarribiko Kirol-portuko sozio-ekonomiako eskaera, kudeaketa 
eta eragina” azterketaren arabera, 630 ontzi zeuden 1992an: 325, klub nautikoan; 135, 
Butroi pasealekuan; 60, Puntalean eta 110 Santa Engrazian. Kirol-portuan, ordea, 
aurrez Klub nautikoan eta badiako beste gune batzuetan zeuden beste 300 ontzi sar 
zitezkeen. Hala ere, egun, ontzi ugari ikus daitezke aingura botata, eta, gainera, 267 
ontzi zeuden 2004an itxaron zerrendan.  

 

Leku-eskaera horrez gain, beste era bateko eskaera dagoela pentsa daiteke, 
kirol-portuaren erabilera bultzatzen ez duena, hain zuzen; horrez gain, portua bera 
jarduera hori bultzatzeko faktore izan daiteke. Beteranoen eremuan, 245 leku berri jarri 
eta instalazioa handitzea aurreikusi zen, eta hori, seguru asko, epe laburrean beteko 
da; baina, horrek ere ez du balioko badian erabilera hori gutxitzeko. Dirudienez, era 
horretako neurriak oraindik ez dira nahikoa arazo hori konpontzeko, eta, beraz, 
beharrezkoa izango da beste era bateko jarduketak bultzatzea.   

 

6.4. Aireportuak, berriz, iraunkortasunaren aurkako faktoreak ditu, baina 
zaila da lehenera ekartzea 

34,3 Ha-ko azalera betetzen du, eta, laborantza-gune baten gainean dago (garai 
batean, padurak ziren). Eremu hori betetzeaz gain, aireportu-inguruan zortasunak 
daude, eraikuntzak egiteko. Indarrean dauden Arau Subsidiarioetan, horiek onartu ziren 
unean (1997) zeuden instalazioak sendotu dira. Iraunkortasunaren ikuspegitik, toki 
heze bat okupatzea eta betetzea eta inguruko biztanleei trabak sortzea ez dira faktore 
mesedegarriak. Horrez gain, ordea, positiboagoak diren beste zenbait elementu aurki 
daitezke, besteak beste, eremu hori sekula gehiago ez okupatzea (jakina denez, kasu 
horretan eraikuntza-presioak izango ziren) eta garapena moteltzea (aireko zortasunak 
neurri murriztailetzat ezartzearen ondorioz).  

 

Plan Zuzentzailea onartzean, egoera nabarmen aldatu zen, eta ondorioak handitu 
egin ziren; izan ere, hori lortzeko, hiri-eremu hurbilean aldaketa handiak egin behar 
ziren eta estuarioko natura-eremuak gehiago bete behar ziren. Baina Donostiako 
Aireportuko Plan Zuzentzailearen onespenarekin (uztailak 13ko FOM/2017/2006 
ordenarekin), aurreko plana bertan behera gelditzen da eta neurri berdinak mantentzen 
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dira aireportuan. Honela, egoera berdin mantenduko da kanpora begira eta egungo 
“oreka” eten gabe; hori, hain zuzen, onargarria izan daiteke iraunkortasunari 
dagokionez bere egoera egokiena berreskuratzeko: hau da, estuarioaren beste zati bat 
izatea. 

 

2007ko urtarrilaren 22an Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta 
Donostia-San Sebastián, Irun eta Hondarribiko Udalek eta Gipuzkoako Bazkundeak 
Ortzibia, S.L. elkartea osatzen dute, aireportuaren hobekuntza eta modernizaziorako 
ekintzak aurrera eraman eta aireportua sustatzeko asmoarekin. Elkartea osatu ondoren, 
Administrazio Kontseilua osatzen duten 11 ordezkari izendatu zituzten: Eusko 
Jaurlaritzak aukeratutako hiru kide, Diputazioak aukeratutako hiru kide, beste bi kide 
Gipuzkoako Bazkundeak aukeratuta eta beste hiru udal bakoitzak aukeratuta. 

 
2007ko azaroan Hondarribiko Udal Plenoak, aho batez, aireportuaren handitze 

lanen aurkako jarrera azaldu zuen Udaletxeko Kapitulu-Gelan izandako Pleno 
monografiko batean. 
 

 

7. LURRAREN OKUPAZIO OSOAREN AUKERAK, UDALAZ GAINDIKO 
IKUSPEGITIK. BILAKAERAREN BESTE PAUSO BAT 

 
 
7.1. Bidasoa-Txingudi, Oarsoaldera eta Donostialdera zabaldutako hiri-

eremurantz 

Donostialdeko eta Bidasoa Behereko funtzio-eremuaren hiri-bilakaera hirigune 
(Donostia, Irun, Errenteria, Hernani...) eta jarduera-gune (Pasaiako portua, muga) 
nagusien ingurura mugatu zen, hasiera batean; poliki-poliki, ordea, komunikazio-
korridoreetara hedatuz joan da. Topografiari dagokionez, inguru hori ez da Gipuzkoako 
gainerako eremuak bezain gogorra; horregatik, eremu horretan egin berri diren 
garapenek haraneko muga guztiak gainditu eta hiri-korridore erdi jarraitua osatu dute. 
Korridore horrek, hain zuzen, konurbazio-ezaugarriak ditu, kosta-ertzaren paralelo doan 
barne-lerroan. 

Hori dela-eta, Hondarribia hiri jarraitu batean dago, eta, bertan, ez dira ondo 
bereizten Hondarribiko, Irungo eta Hendaiako mugak; gainera, hiri-jarraitu hori 
Baionatik Donostiaraino heda daiteke. Antolamendu-dokumentuetako aurreikuspenetan, 
halaber, hirigunea hazteko eta integratzeko eredu hori indartu da, eta orain arte libre 
egon diren zirrikitu-eremuak bete eta hiriguneak topografia txikiagoko eremuetara 
(batez ere, nekazaritza-lurretara) zabaldu dira. 
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Udalaz gaindiko plangintza-dokumentuak EAEko Lurraldea Antolatzeko 
Artezpideak dira, eta horien baitan kokatzen da lurralde-bilakaera; esparru hori, hain 
zuzen, neurri txikiagoan hautematen da Donostialdeko eta Bidasoa Behereko Lurralde 
Plan Partzialean eta Lurraldearen Arloko Planetan (antolamendu-artezpideen mendean 
daudenak). Beste esparru- eta ahalmen-maila batean, Baiona-Donostia Euro-hiriaren 
prozesuak bilakaera-ereduari buruzko beste ikuspegi oso bat eskaintzen du.  

Plangintza horrez gain, beste ekimen batzuk sortzen ari dira, eta horiek, gainera, 
zehaztutako eremuak gainditu dituzte. Hain zuzen, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde 
Antolamendurako eta Sustapenerako Departamenduak sustatutako Jarduketa Plan 
Integralak eta Lurralde Antolamenduari buruzko Eskema Gidatzaileak ahalegina egin 
dute egun Jaizkibelgo Korridore Intermodala deitzen zaion eremurako aurreikusitako 
azpiegituren hainbat proposamen kontuan hartzeko. 

 
 
7.2. Garraioarekin zerikusia duten azpiegiturak ezartzeko ekimen ugari 

gauzatzea, eta Jaizkibelgo Korridore Intermodala eta Jaizkibia SA 
osatzea. Hondarribitik eskatutako bost proposamen. 
 
Orain arte, garraio-sektorearen bilakaera Behobia inguruko lurraldean gauzatu 

da; baina, orain, heltze-maila desberdineko hainbat proposamen lantzen ari dira, eta 
horiek aldaketa  handiak eragin ditzakete egun ezagutzen dugun Bidasoa-Txingudi 
eskualdean. 
 

Pasaia-Irun ardatzean (eremu handiago baten baitan sartzen dena), hainbat 
forok (Pasaialdeko Erakunde-arteko Batzordeak, Jaizkibia Sak) bultzatuta, zenbait 
jarduketaren zirriborroak egiten ari dira, hainbat arloko planetan (Garraioaren Sare 
Intermodalaren eta Logistikoaren Lurraldearen Arloko Planaren Aurrerakina eta 
Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana) eta eremu-planetan (Donostialdeko eta 
Bidasoa Behereko Lurraldearen Arloko Planaren Aurrerakina). 
 

Orain, Jaizkibelgo Korridore Intermodala deitzen zaion osotasun horren ezaugarri 
garrantzitsuenak trenbide-azpiegiturak eta Pasaiako portuaren kanpo-hedapena, 
logistika-plataformak eta bide-azpiegituretako sendogarriak dira. 
 

Trenbide-sareari dagokionez, aurreikuspenak abiadura handiko euskal Y-arekin 
(merkantziak nahiz bidaiariak garraiatuko dituena) daude lotuta, batez ere. Bestalde, 
geltoki intermodalak egiteko hiru proposamen daude: Euskomodala (Bentetatik 
Hendaiara doan egungo trenbide-eremuan kokatua eta 100 ha betetzen dituena) eta 
Araso, Irunen, eta Larramon, Lezo-Gaintxurizketan. Alternatiba horien eraginez, 
hasierako aukerak birplanteatu eta horien osagarritasunak bilatu dira. 
 

Logistika-plataformei dagokienez, ZAISAn daudenez gain, egun Lanbarren 
eremuan (Oiartzun; 50 Ha-ko hedadura) eraikitzen ari direna eta Gaintxurizketan 
aurreikusitakoa aipatu behar dira. Sare Intermodalaren Lurraldearen Arloko Planaren 
Aurrerakinean, 100 Ha-ko plataforma intermodala aipatu da Bidasoarako (kokaleku 
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zehatzik zehaztu gabe); gutxi gorabehera, Biriatu-inguruan eta Irun eta Hondarribiko 
udalerrietan. Aurrerakin horretan, bestalde, 50 ha-ko logistika-jarduerak gauzatzeko 
eremua (ZAL) aipatu da, Pasaiako portuari laguntza emateko; hori, hain zuzen, Lezo, 
Pasaia, Oiartzunen eta Errenterian egin beharko litzateke.  
 

Errepideei dagokienez, eremu horiek Lezon egingo den N-1 errepidearen bide-
zatiarekin lotzea aurreikusi da; zati horrek lau bide izango ditu, eta Iruneraino iritsiko 
da. Lurralde Plan Partzialaren Aurrerakineko Eredu Alternatiboan ere A-8 autobidearen 
beste saihesbide bat proposatu da, hegoaldetik; horrela, A-8 autobidea metropoliko 
ardatz banatzaile bihurtuko litzateke, garapen berriei lotua.  
 

Bestalde, Hondarribiak dagoeneko adostu du plana kudeatuko duen 
sozietatearen (Jaizkibia SA) kapitalaren bere zatia. Horrez gain, Jarduketa Plan 
Integralean bost proposamen sartzeko eskatu du: Euskotrenen linea Hondarribiraino 
(hondartzaraino) luzatzea, N-1 errepidea bitan banatzea, Zubietako enpresa-parkea 
sortzea, Zaldunbordan industria-eremu bat eraikitzea eta Justizen golf-zelai publiko bat 
egitea.  
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HONDARRIBIKO LURRALDE-ANTOLAMENDUARI BURUZKO SINTESIA,  
IRAUNKORTASUNAREN IKUSPEGITIK 

 
 

Hondarribiko hirigintza-ereduaren bilakaera 
• XIX. Mendeko bigarren erditik aurrera, hiria zabaldu egin zen; zabaltze hori, besteak beste, sarbideak hobetzeak eta 

udalerria aisialdirako eta uda-garaiko gunetzat espezializatzeak eragin zuten. Azken hori izan da, hain zuzen, udalerrian 
gerora izan den bilakaeraren ezaugarri. 

• 1915-1955 aldian, hazkundea moteldu egin zen. Etxe batean sartzeko sustapen publikoko lehenengo ekimenak egin 
ziren.   

• 1956tik, eraldaketa handiak izan ziren hirigintzan; hedapen handiko plangintza-tresnak onartu ziren, baina horiek ez 
ziren oso eraginkorrak izan antolakuntzarako.  

• Indarrean dauden Arau Subsidiarioen diagnosia (1995): bizitegi-espezializazioa, espekulazio-merkatua eta baliabide 
gutxien dituzten pertsonek udalerria uztea. 

Hiri-lurren erabilerak 

• Etxebizitzetarako lurrak dira nagusi, eta, gainera, gehienak dentsitate txikiko tipologian sartzen dira; hori ez dator bat 
jatorrizko hirigunearekin. 

• Indarrean dagoen plangintzaren diagnositik ondorioztatutako helburua: garapena lurralde-edukieraren eta tokiko 
biztanleriak dituen premien mendean jartzea. 

• Plangintzako esku-hartzeko proposamenak: dentsitate ertaineko etxebizitza gehiago egitea, baina, horiez gain, 
dentsitate txikikoak ere ugaritu egin ziren 

• Benetako garapena: 1996-2004 bitartean, 1.267 etxebizitza egin ziren, eta horietatik %30 sustapen publikokoak. 
Etxebizitza-parkea eta horren eragina lurraldean 

• Etxebizitza-parkea hazi egin zen, eta etxebizitza bakoitzeko okupazio-tasan beherakada handia gertatu zen. 
• Bizitegi-lurren kontsumo-faktoreen portaera; izan ere, 2018rako baliabide guztiak agortu daitezke, biztanleria 

hazkunde-maila txikietan mantendu arren. 
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Berdeguneak eta estandarren betetze-maila 

8. Inguruaren kalitateak eta etxebizitza-dentsitate txikiak hornidura-estandarrak ez betetzea arintzen dute. 
Ekonomia-jardueretarako lurra 

• Tokiko industria-lurrak eta enpresa-parkea; plangintza-helburuak. 
• Helburuak birplanteatu egin dira; batez ere, ohiko jarduerak garatzeko lurrak bultzatu dira, eta, horretarako, Jaizkibelgo 

Korridore Intermodala hartu da oinarri (2005etik, udalerri bakarra sartu da). 
• Tokiko merkataritza-sektorearen egitura txikia dago, eta horiek ekipamendu handien eta horiek bultzatzen duten 

ereduaren eragina nabaritzen dute. 
Bideetako, portuetako eta aireportuetako azpiegituren lurralde-iraunkortasuna  

• Lehenagotik datozen arazoak eta motorizazioa eragiten duten ezarpen berriek sortutakoak; arazo horiek konpontzeko, 
hasiera batean, hiri-barneko bide-azpiegitura berriak eta kanpoaldearekin elkartzeko lotura berriak egin behar dira 

• Arrantza-instalazioak, lurraldeari dagokionez, bilduta daude. 
• Kirol-portuak jarduera bateratu du, baina ez du lortu badiako amarratzeak ordenatzea; hori zen, gainera, bere helburu 

nagusietako bat. 
• Aireportuan nabariak dira iraunkortasun-faltaren faktoreak, baina oso zaila da hasierako egoerara itzultzea. 
• Donostiako Aireportuko Plan Zuzentzailearen onespenarekin (uztailak 13ko FOM/2017/2006 ordenarekin), aurreko plana 

bertan behera gelditzen da eta neurri berdinak mantentzen dira aireportuan 
• 2007ko azaroan Hondarribiko Udal Plenoak, aho batez, aireportuaren handitze lanen aurkako jarrera azaldu zuen 

Udaletxeko Kapitulu-Gelan izandako Pleno monografiko batean. 
• Urtarrilaren 22an Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostia-San Sebastián, Irun eta Hondarribiko 

Udalek eta Gipuzkoako Bazkundeak Ortzibia, S.L. elkartea osatzen dute, aireportuaren hobekuntza eta 
modernizaziorako ekintzak aurrera eraman eta aireportua sustatzeko asmoarekin. Elkartea osatu ondoren, Administrazio 
Kontseilua osatzen duten 11 ordezkari izendatu zituzten: Eusko Jaurlaritzak aukeratutako hiru kide, Diputazioak 
aukeratutako hiru kide, beste bi kide Gipuzkoako Bazkundeak aukeratuta eta beste hiru udal bakoitzak aukeratuta. 

Aurreikusi den lurzoruaren erabateko okupazioa, udalaz gaindiko ikuspegitik. Pauso kualitatibo bat 

• Bidasoa-Txingudi, Oarsoaldera eta Donostialdera zabaldutako hiri-eremurantz 
• Garraioari lotutako azpiegiturak jartzeko ekimen ugari egin dira; horretarako, Jaizkibelgo Korridore Intermodala eta 

Jaizkibia SA sortuko dira. Hondarribian egindako bost proposamen. 



  
  
  
  
        
 

GARRAIOAREN ETA MUGIKORTASUNAREN INGURUKO 
LABURPENA IRAUNKORTASUNAREN IKUSPEGITIK 

 
 
1. PERTSONEN MUGIKORTASUNA 
 
1.1. Kontuan izan behar da oinez desplazatzen diren pertsonen kopurua; izan ere, 

asko dira, %55, eta modu desberdinez desplazatu ahal izateko eremu publikoei 
lehentasuna ematerakoan, islatu beharko litzateke. 

 
1.2. Gehienak lan-arrazoiengatik desplazatzen dira, %46 hain zuzen; bigarren 

arrazoia, berriz, aisialdia da, %33. Nahitaez mugitu behar izaten dutenen kasua 
hartuz gero, lana eta ikasketak sartzen dira multzo horretan, desplazamenduen 
%55ek osatzen dute kategoria hori. Horrek guztiak esan nahi du, egunero egiten 
diren desplazamenduen erdia baino gehiago errepikariak direla; hau da, jatorri 
eta helmuga berekoak dira ia desplazamendu guztiak. 

 
1.3. Udalerritik kanporako desplazamendu gehienak Irunera egiten dira, eta batez ere 

lana eta aisialdia dira bertara joateren arrazoi nagusiak, %53. 
 
1.4. Motorizazio-tasak goranzko joera du; lehen handia bazen ere, 100 biztanleko 42 

ibilgailu zeuden 2003. urtean. 2005 urtean berriz, 43,2 ibilgailu zeuden.  
 
1.5. Gero eta gazteago motorizatzen dira, motoa da horren arrazoi nagusia. Horren 

eraginez, mugikortasunaren iraunkortasun-eskemetatik urruntzen ari dira 
gazteak, eta ibilgailu pribatua eskura izatea helburu bihurtzen ari da. Behin hori 
gertatuz gero, oso zaila da bestelako garraio-mota batzuetara jotzea. 

 
1.6. Irunera joan-etorriak egiteko garraio publikoaren eskaintza ona baino hobea da, 

eta Donostiarako, berriz, ez da oso ona, nahiz eta “Lurralbus” txartel bakarra 
indarrean sartzearekin eta bestelako neurri osagarriei esker joera hori aldatzea 
espero den.  

 
 
 
2. ESKUALDEKO TRAFIKOA 
 
Errepideetako trafikoa 
 
2.1. 1980 urtetik hona trafiko-intentsitateak jasan duen hazkundea nabarmentzekoa 

da. Intentsitate handiena N-I errepideak du, Lintzirin parean, eskualdeko 
errepideen artean hor izaten dira auto-ilara handienak eta istripu-kopurua ere 
oso handia da. 
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2.2. Dena dela, 2000. eta 2003. urteen arteko hazkundea kontuan hartuta, A-8 

errepideak du EBI (Eguneko Batez Besteko Intentsitatea) handiena. Aipatzeko 
modukoa ere bada GI-2134 errepideak izan duen gorakada erabileran, eta lehen, 
batez ere, barruko errepidea bazen ere, orain eskualdeko trafikoa banatzen duen 
errepidea da. 

 
2.3. Eskualdean gero eta gehiago erabiltzen ari den errepidea N-121a da; Baztango 

bailaratik barrena, Nafarroako iparraldetik, Irunera iristen dena. Bailararen eta 
Iruñearen arteko komunikabideak hobetzeak, saihesbidearen bitartez udalerri 
gehienetan, eta, batez ere, Belaten errepidea zabaldu ondoren, beste aukera bat 
gehiago dago Iruñea A-8 autopistarekin lotzeko eta Frantzia alderantz joateko 
irteerarekin lotzeko; lehen, errepide horretan oso jende gutxi ibiltzen zen. 
Horregatik, Irundik barrena gero eta ibilgailu astun gehiago pasatzen da 
nabarmen, eta, orokorrean, esan daiteke ibilgailu mota guztiak. Aipatu behar da 
N-121 A errepidea zabaltzeko eta hobetzeko proiektu bat aurrera eramaten ari 
direla; hain zuzen ere, Laskuraingo glorietatik, Behobian eta Endarlatsan. 
Errepidea zenbait eremu babestutatik barrena pasatzen dela; beraz, 
ingurumenari eragin diezaiokeen kaltea aztertzen ari dira. 

 
2.4. Eskualdeko errepideak maiz kolapsatu egiten dira eta, horren inguruan, zenbait 

erakunde ohartarazten ari da bide-sistema laster kolapsa daitekeela. Horri aurre 
egiteko, errepide nagusietarako zenbait konponbide proiektatu dira; N-Iean bi 
errei jarri Gaintxurizketan, A-8 errepidean hiru errei, besteak beste.  

 
 
Trenbideetako trafikoa 
 
2.5. Bidasoa-Txingudi eskualdea 2 trenbide sarek osatzen dute EAEko zatian 

(Hondarribia eta Irun): Renfek eta Euskotrenek hain zuzen eta biak Irungo 
udalerritik igarotzen dira.  

 
2.6. Datozen urteei begira, trenbide sareari lotutako aldaketa handiak aurreikusten 

dira, tartean Euskal Y (eskualdean eragina izango duena –Irungo udalerrian 
geltoki intermodala eraikiko da eta trenbidea Bidasoa ibairaino eraikiko da, 
Hendaiatik Parisera joango den abiadura handiko sarearekin lotuko dena-), 
Irungo geltoki intermodalaren proiektua (Irungo trenbide eremua 
berrantolatzeko proiektua, bai salgai zein pertsonentzako), Errenteria eta Irun 
arteko trenbidearen zabaltzea eta Hondarribia-Irun tranbiaren proiektua 
nabarmendu daitezkeelarik. Aipatu proiektuek esparru desberdinetan eragingo 
dute; hiri arloan, eskualdeko ingurune naturalean eta paisaian, eta trafikoa 
banatzeko moduan (salgaiena zein pertsonena) besteak beste.  

 
 
Aireportuko trafikoa 
 
2.7. Udalerriarentzat garrantzi handia duen ekipamendua bada ere, barne-

mugikortasunaren ikuspuntutik ez du eragin nabarmenik. Azken datuen arabera, 
2006 urtean, aireportuak 12.076 aireontziko trafikoa izan zuen, guztira 368.009 
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bidaiari jaso zituelarik. Azken urteetan igoera handia eman da aireontzi eta 
bidaiari kopuruan. 

 
2.8. Kanpo-mugikortasunari dagokionez, eta EAEko beste aireportuekin eta 

Biarritzeko aireportuarekin alderatuz, esan daiteke bigarren mailako aireportua 
dela. Erabiltzaile gehienak eskualde bertakoak edo ingurukoak dira (Bidasoa-
Txingudi, Oarsoaldea eta Donostialdea) eta batez ere lan kontuengatik erabiltzen 
dute.  

 
2.9. Hondarribiko aireportuak eskaintzen dituen hegaldi guztiak nazionalak dira (ez 

da nazioarteko hegaldirik eskaintzen, Loiu eta Biarritzeko aireportuek egiten 
duten moduan).  
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HONDARRIBIKO GARRAIOARI ETA MUGIKORTASUNARI BURUZKO SINTESIA,  
IRAUNKORTASUNAREN IKUSPUNTUTIK 

 
 

Garraioa eta mugikortasuna 
• Hondarribiko udalerrian motorizazio-mailak areagotu egin dira pixkanaka-pixkanaka 2005. urtera arte. Hazkundea 

orokorra izan da ibilgailu-mota guztietan 

• Eskualdean egiten diren ia desplazamendu guztiak probintzi berean ematen dira (%95,93). Aldi berean, portzentai 
honetatik, gehiengoa barrukaldean (eskualde barruan) ematen diren desplazamenduei dagokie (%79,66), ondoren 
Donostiara ematen diren desplazamenduak (%8,63) eta azkenik Donostialdeara ematen direnak (%6,23). 

• Udalerritik kanpo Irunera egiten dira desplazamendu gehien: lana (%54,9), ikasketak (%40,5), erosketak (%87,5) eta 
aiaialdia (%50a baino gehiago). 

• Kotxea da gehien erabiltzen den garraiobidea lanera joateko (%63,7), ikasketa arrazoiengatik (%40) eta erosketa 
handiak egiteko (%83,5) 

• Jende asko desplazatzen da oinez. (Desplazamenduen %55). 

• Egunero egiten diren desplazamenduen erdia baino gehiago errepikariak dira; hau da, jatorri eta helmuga berekoak dira 
ia desplazamendu guztiak. Beraz, planifika daitezke.  

• 2002. urtean Gipuzkoako Bidegorri Sareen Plana idatzi zen. Ordutik hona, Aldundiak proposatutako bidegorri zenbait 
zati eraiki ditu. Gainera, Bizikletaren Lurralde Arloko Planaren idazketak Gipuzkoako Bidegorri Sareen Planean jasotako 
oinarrizko sarea zabaltzeko aukera ematen du. 1.Ibilbideak: Donostia/San Sebastian – Muga, hiriburua Irun eta 
Frantziako mugarekin lotzen ditu. Etorkizunean, tokiko, eskualdeko eta foru-partaidetza eskatuko duen Irun eta 
Hondarribiaren arteko lotura ere kontuan izan beharko da. 

• Hondarribian bi bidegorri luze daude (kostarekiko paralelo), eta epe motzera horiek luzatzea aurreikusten da, sarea 
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osatzea baita helburua. 2005 eta 2006 urteetan 2,18Km zeuden 10.000 biztanleentzat.  

• Hiritarren hautemate-inkestaren arabera, garraio publikoak eskaintzen duen zerbitzuaren kalitatea ertaina da; 4 
puntutik 2,5eko puntuazioa eman diote. Prezioak, ohi bezala, ez du hain balorazio ona izan, 4tik 2 puntu eman diote 
hiritarrek. emaitza hauek aldatu egin daitezke Lurraldebus txartel bakarra martxan jartzearekin batera. 

• Motorizazio-adina gero eta gazteagoa da.  

• Irunera joan-etorriak egiteko garraio publikoaren eskaintza ona da: 2005-2006 bitarte, erabiltzaile kopurua 249.652 
handitu da. Bestalde, Donostiara joan-etorriak egiteko garraio publikoaren eskaintza eskasa da. 

•  Azken datuen arabera, 2006 urtean, aireportuak 12.076 aireontziko trafikoa izan zuen, guztira 368.009 bidaiari jaso 
zituelarik. Azken urteetan igoera handia eman da aireontzi eta bidaiari kopuruan. Kanpo-mugikortasunari dagokionez, 
eta EAEko beste aireportukein alderatuz, esan daiteke bigarren mailako aireportua dala. Erabiltzaile gehienak eskualde 
bertakoak edo inguruikoak dira eta batez ere lan kontuengatik erabiltzen dute 

• Bidasoa-Txingudi Mugikortasun Planaren proposamen txostena 2007ko abenduan aurkeztu zen Bidasoa-Txingudi Mugaz 
Gaindiko Patzuergoan eta une honetan berrikusten ari dira.  

• Errepide bidezko trafiko intentsitatea nabarmen hazi da 1980 urtetik hona.  

• Eskualdeko errepideak maiz kolapsatu egiten dira eta, horren inguruan, zenbait erakunde ohartarazten ari da bide-
sistema laster kolapsa daitekeela. Horri aurre egiteko, errepide nagusietarako zenbait konponbide proiektatu dira; N-
Iean bi errei jarri Gaintxurizketan, A-8 errepidean hiru errei, besteak beste.  

• Bidasoa-Txingudi eskualdea 2 trenbide sarek osatzen dute EAEko zatian. Etorkizunari begira, eskualdean ikuspuntu 
ezberdinetatik eragin handia izango duten proiektuak aurreikusten dira, hala nola: euskal Y, Irungo geltoki 
intermodalaren proiektua, Errenteria eta Irun arteko trenbidearen zabaltzea eta Hondarribia-Irun tranbiaren egitasmoa. 

• Hondarribiko aireportuan azken urteotan bidaiari eta hegaldi hazkundea gertatu da, baina Euskal Herriko gainerako 
aireportuekin alderatuz bigarren mailako azpiegitura izaten darrai eta ez ditu nazioarteko hegaldiak eskaintzen. 
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• Aireportuaren erabiltzaile gehienak eskualde bertakoak (Bidasoa-Txingudi eskualdekoak) edo ingurukoak dira 
(Oarsoaldea eta Donostialdea) eta batez ere lan kontuengatik erabiltzen dute garraiobide hau.   



  
   

HONDARRIBIKO NATURA-INGURUNEARI BURUZKO 
HAUSNARKETAK IRAUNKORTASUNAREN IKUSPEGITIK 

 
 
1. HONDARRIBIKO ANIZTASUN EKOLOGIKOA 
 
 
1.1. Estuario, landazabala eta mendia, unitate adierazgarriak. 
 

Hondarribia bi unitate oso desberdinen artean dago: estuarioa eta mendia. Eta 
horien artean landazabala hedatzen da. Azalerari dagokionez, Jaizkibel mendiak 
udalerriaren erdia hartzen du (3.085 hektarea), iparraldeko mugan itsaslabarrak ditu 
eta horien gainean zakardi atlantiarrak. Barrualdean padurak eta hareatzak, gaur egun 
oso aldatua gizakiaren eraginaren ondorioz. Landazabalak erdialdeko gunea hartzen du, 
belardi- eta zuhaizti-mosaiko batez osatua. Hori guztia batuta, bi isurialdeetako ibai-
ibilguek korridore ekologiko-funtzioa betetzen dute. 
 
 
1.2. Gaur egungo landaredia, giza eraldaketaren emaitza, hariztiak eta 

ametz-basoak nagusi diren landaredi potentzial baten gainean 
 

Gaur egungo ekosistemen egoerak aldaketa handiak islatzen ditu, gizakien 
jarduerek eraginda. Lurraldearen baldintzek hostozabalak nagusi diren landaredia 
eragiten dute, eta Jaizkibel mendiaren iparraldeko isurialdea ametz-basoek hartzen 
dute, hegoaldeko isurialdea hariztiek eta ibarrak haltzadi atlantiarrek. Padura, hareatzak 
eta itsaslabarrak dauden zonalde txikiagotan, ingurune horietan ohikoak diren 
landarediak garatu dira. 
 

Hondarribiako gaur egungo landaredi banaketa oso desberdina da 
Gipuzkoarenaren aldean; esaterako, zuhaizti-azalerak hedadura txikiagoa du (%22,4 
eta %59,7, hurrenez hurren), sasiz betetako guneen azalera, ordea, askoz ere 
handiagoa da (%30,5 eta %7,0) eta ez produktiboa (%14,8 eta %6,1). Hostozabalak 
ugari daude, zuhaitzak dauden zonaldean, eta zuhaiztien azaleran baso atlantikoak 
%26,6 hartzen du. Pinu radiatak azaleraren %4,1 hartzen du, eta Gipuzkoan, berriz, 
%27,7. 
 

Beraz, paisaiari dagokionez, Jaizkibel mendiaren iparraldeko isurialdea otalurrak 
(“landas”) eta txilardiek osatzen dute, eta hegoaldeko isurialdeko ibarrak belardiek eta 
hostozabalen basoek, tartean-tartean etxebizitza-eraikuntzak ageri direla. Izkin batean 
itsaslabarrak, eta beste aldeko izkinan hondar-paduren enklabeak, ingurune 
urbanizatuan.  
 

Irudi horren eta potentzialaren artean nabarmenena ametz-basoen galera da 
(Jaizkibel mendiaren multzo osoaren %5) eta hariztiena ere bai. Aniztasun gutxiagoko 
unitateetan nabari da ibai-ibilguetako haltzadi-zerrendak estuagoak direla, kostaldeko 
hareatzetako landaredia desagertu egin dela eta baso mistoa ereinotzarekin enklabe 
jakin batera mugatu dela. 
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1.3. Gizakien jarduerak ekosistemen eraldaketan zerikusi zuzena du 
 

Egoera hori eragiten duten faktoreek gizakiaren jarduerarekin lotura dute. 
Honako hauek nabarmen daitezke: nekazaritza eta abeltzaintza, suteak, baso-ustiaketa, 
urbanizazioa, erabilera marjinalak eta espezie exotikoak. 
 

Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza: Abeltzaintza eta basogintza izan dira 
landaredi potentziala aldatzeko gehien eragin dutenak. Hariztiak moztu ziren 
egurretarako, eta larre- eta laborantza-zonalde bihurtu ondoren, hegoaldeko isurialdeko 
gaur egungo landazabala eratu da. Padurari dagokionez, lehorketek (“itxituren” bidez) 
nekazaritzarako eta larrerako lurzoruak eragin zituzten, eta inguru horretako 
nekazaritza-paisaia osatu zuten. Enklabe isolatuek bakarrik eutsi diote berezko 
landarediari. Jaizkibel mendiaren iparraldeko hegalean, abeltzaintza-erabilera 
estentsiboa bultzatu da tratamendu berezien bidez; lehen, ametz-basoek hartzen zuten 
lurzoru hori. Zonalde horretan eta hegoaldeko hegalean, XX. Mendean konifero-
espezieak birpopulatzeari ekin zioten, eta horrek jatorrizko egoera erabat eraldatzea 
zekarren. 
 

Sua: Suak berebiziko garrantzia du bat-bateko eraldaketan. Larreak hobetze 
aldera erabili izan da betidanik sua. Gaur egun, hain agresiboak ez diren bestelako 
moduak erabiltzen dira, nahiz eta zenbaitetan ingurumen-arazoak eragiten dituzten. 
Larrean aritzen diren abereei esker, sute-arriskua gutxitu egin da, ez baitute uzten 
belarra hazten; batez ere, hegoaldeko isurialdean antzeman daiteke hori. Bestelako 
kudeaketa-bitartekoak ere erabiltzen dira; esate baterako, berreskuratutako zonaldeak 
babesteko itxiturak egiten dira, sasiak kendu eta garbitu egiten da eta ongarriak eta 
belar-pozoiak erabili bazkalekuen produktibitatea areagotzeko.  
 

Urbanizazioa: Nekazaritzaren eraginez eraldatuta zeuden zonaldeak urbanizatu 
dira batez ere. Gehienetan mendi zatiak kendu edo betelana egiten zen, lurzorua 
egokitzeko, harresiak altxatu ahal izateko, eta itsasertzean eta ibai-ibilguetan harri-
lubetak jartzeko. Gizakiaren jarduera nabarmenagoa izan da padura izan zitezkeen 
zonaldetan eta haranetan. Hiri-hedapena bitxia izan da, eraikuntza isolatuak edo 
dentsitate gutxikoak, baina azalera handiak hartu dituzte. Dena dela, alde positiboa ere 
badu horrek; berezko landaredia zuten enklabeak irauteko mesedegarria izan da, beste 
erabilera batzuek eragin zezaketen erabateko eraldaketak ez baitira gertatu (dentsitate 
handiko urbanizazioak, industrialdeak, azpiegiturak...). 
 

Erabilera marjinalak: Zenbait enklabe egoki antolatu gabe hartu, eta lurraldean 
zehar sakabanatzen direnak eta inguruan inpaktu larria eragiten duten jarduerak dira 
erabilera marjinalak; esate baterako, eraikuntzarako material-biltegiak, lorategi-
hondakinak, ezertarako balio ez duten material-biltegiak eta obra-hondakinak. 
 

Kanpoko espezieak: Azkenik, flora exotiko-espeziek zenbait ingurumen aldatzen 
ari dira. Basogintzarekin zerikusia duten espeziez gain, Hondarribiari dagokionez, 
padurekin zerikusia duten espezieak nabarmendu beharko lirateke (basoetako edo 
lorategietako kolonizatzaileak) baita larrekoekin zerikusia duten espezieak ere 
(tratamenduen bitartez sartzen direnak).  
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1.4. Orain dauden fauna-espezie zerrenda luzea, baina habitaten eraldaketen 

eraginez galtzeko mehatxuan  
 

Guztira, 123 espezie dira Espezie Mehatxatuen EAEko katalogoan (CVEA) edo 
92/43 (Habitat Zuzentaraua) eta 79/409 (Hegazti Zuzentaraua) zuzentarauen 
eranskinen batean zerrendatuta daudenak. Jarraian, egoera larrienen daudenak 
aipatzen dira, eta arrazoiak eta arazoak ere adierazten dira:  

 

Hegaztiak: Paduretako habitateko bi espezie daude Galtzeko Arriskuan: benarriz 
gorrizta eta benarriz arrunta. Bi espezien kasuan, kumeak dauden tokiak zorrotz 
babestea eta landare urtarren bidez itsasertzeko zonaldeak handitzea funtsezko 
neurriak dira espezie horiek kontserbatzeko, baina, bereziki, lezkadiak babestea da 
behar-beharrezkoa. Alderdi horri dagokionez, Jaitzubia birpopulatzeak bi espezie horien 
egoera hobetzea eragin dezake. 
 

Ugaztunak: Hain larria ez bada ere, nabarmentzeko modukoa da bi ugaztun-
espezien egoera, Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan Kalteberatzat hartuta eta 
Habitat Zuzentarauaren II. Eranskinean aipatzen direnak. Ferra-saguzar handia eta 
ferra-saguzar txikia dira baso-zonalde horiek hartzen dituzten espezieak. Jaizkibelgo 
hareharrietan egindako leizeak erabiltzen dituzte, bai eta utzita dauden eraikin eta 
eraikuntzak ere. Gizakiek oso erraz kalte ditzaketenez, bizirik iraun dezaten 
beharrezkoa litzateke gehiegi ez hurbiltzea. 
 

Arrainak: Arrainei dagokienez, nabarmentzeko modukoa da Arantzarrainaren 
egoera, Bizkaiko kostaldeko zenbait tokitan eta Jaitzubia errekan bakarrik baitaude. 
Espezie horren mehatxu nagusiak dira: uraren kutsadura, ur-lehorketak eta populazioen 
isolamendua. Eta mesedegarria da marismak kontserbatzea eta lehenera ekartzea, 
baina faktore kaltegarria da Jaitzubiko errekaren kutsadura, gaur egun ere hala baitago. 
 

Anfibioak: apo lasterkaria da nabarmentzeko modukoa, eta horien mehatxurik 
handiena auto-harrapaketak dira. 
  

Narrastiak: Schreiber muskerra nabarmendu behar da; landaredia ugaria den 
landazabal-inguruneetan eta zohikatz hezeetako zonaldeetan egoten da. Habitata 
kontserbatzea eta iragazkor eustea nahitaezkoa da, ez isolatzeko. 
 

Espezie horien eta udalerriko fauna globalaren egoerari buruz gutxi dakigunez, 
zailagoa da babesa ematea eta kontserbazioa mehatxatzen duten jarduerak ebaluatzea 
ere bai. 
 
 
1.5. Natura-interesa duten eremu nagusiak 
 

Naturaren ikuspuntutik eta kontserbaziorako lehentasunezko ikuspuntutik 
aztertutako faktoreen arabera, hauek dira natura-interesa duten enklabeak: 
 

o Iparraldeko isurialdea eta Jaizkibel mendiaren kostaldeko isurialdea. 
Hauek nabarmentzen dira: zuzenean itsasoratzen diren errekak, Justizgo 
baso laurazeoa eta Turrilla puntako inguruak. 
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o Jaizkibel mendigunearen gailurra 
o Jaizkibel mendiaren hegoaldeko isurialdeko errekak 
o Jaitzubiko erriberak eta padurak 
o Ur gezetako hezegune txikiak 

 
 
2. LURRALDE ANTOLAMENDURAKO TRESNA OROKORRETATIK   

ONDORIOZTATUTAKO ANTOLAMENDUA ETA BABESA 
 
 
2.1. Indarrean dagoen udal-planak ez ditu bere gain hartzen babeserako 

estatus berriak eta helburuak lortzeko ikuspegi desberdinak ditu. 
 

Lur ez Urbanizagarriaren zonabanatze hau ezartzen du eta lurzoru mota horrekin 
zerikusia duten Hirigintza-jarduerarako eremuko beste araubide batzuk ere bai: 

 
o Babes bereziko landa-zonaldeak: Higer lurmuturraren itsaslabarretan 

dauden eremuak 
o Landa-zonaldeak (babesik gabeak) 
o San Telmo-Higer inguruko parkea 
o Jaizkibel mendiko atsedenlekua 
o Natura-intereseko gunea: Txingudi/Jaitzubia 
o Hondartza 

 
Babes-maila handiena babes bereziko landa-zonaldeek dute (Higerreko 

itsaslabarrak) eta Txingudi/Jaitzubiak. Lehendabizikoari dagokionez, erabilerak oso 
mugatuak dira eta natura-ingurunea zaintze aldera zuzendutakoak bakarrik. Txingudiri 
dagokionez, Txingudiko Zonaldeko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko 
Babes-bereziko Planaren jarraibideak aplikatzen dira; bertan, Babes Bereziko 
zonaldeak eta Abeltzaintza-babesa ezartzen dira, eta zenbait balio natural 
kontserbatzea eta leheneratzea bermatzen dute. 
 

San Telmo-Higer ingurua eta Jaizkibel mendia Espazio Libreen Sistema 
Orokorraren zati gisa kalifikatuta daude; lehenengoa parketzat, eta bigarrena 
atsedenlekutzat. San Telmo-Higer inguruko parkeari begira (16,6 hektarea) hiri-
jatorriko aisialdi-jarduerak bilduko dituen gune ordenatu bat ezartzea aurreikusita 
dago.  
 

Jaizkibel mendiari begira, berriz, natura-gune babestu izatea proposatzen dute, 
abeltzaintza- eta basogintza-baliabideak arrazionalki kudeatuko dituena, baita ingurune 
urtarrak eta aisialdirakoak ere.  “Landa” ezaugarriak zaintzeko eta leheneratzeko 
lehentasuna ezarri da eta aisialdirako gune gisa egokitzeko ere bai. Orain dauden hiri-
jarduerak finkatzen dira, eta erabilera didaktikorako beste jarduera batzuk eta 
zerbitzuetakoak mugatu, inpaktu txikikoak baimenduta. Bi atsedenleku ezartzen dira 
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(Guadalupe eta Santa Barbarako gotorlekua) eta nahitaez zaindu beharreko zenbait 
enklabe edo elementu: natura-interesekoak, arkeologia-interesekoak eta 
katalogatutako eraikuntzak. 

 
Europarako intereseko leku izendatu baino lehenagoko arauak dira, eta 

mendialdeko zenbait enklabek bakarrik zuten nolabaiteko babesa. Landa-erabilera 
emateak, gune guztian da posible, ez du beti esan nahi habitaten babesarekin 
bateragarria denik. Aisialdirako gunea ere ez dago eremutan banatuta, ezta behar 
adina mugatuta ere. Beraz, beharrezkoa dirudi plana Kudeaketa Planari egokitzea, 
Txingudi/Jaitzubian egin den bezala. 

 
 

2.2. Lurralde Plan Partzialaren aurrerakinak natura-guneekiko 
kontraesanean dauden proposamenak mahaigaineratzen ditu 

 
Hondarribiko natura-ingurunea oso garrantzitsua denez, plan bat baino gehiago 

ezartzen dira: Donostialdea eta Bidasoa Behereko Lurralde Plan Partziala, Nekazaritza 
eta basogintza eta Natura-ingurunea antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, EAEko 
erreken eta ibaien Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana eta EAEko Itsasertzeko 
Lurraldearen Arloko Plana. 
 

LPPari dagokionez, natura-ingurunea hobetzeko proposamenak daude, baita 
naturan eragiten duten beste arlo batzuetako proposamenak ere. Lehendabizikoen 
artean, hauek proposatzen dira: “korridore ekologikoak” (Gaintxurizketan eta Jaizkibel 
eta Jaitzubia arteko isurialdean), Guadalupe-Higer inguruan “hiri-parkea”, eta 
Jaizkibelgo isurialdeetako “natura-aktiboak kontserbatzea eta hobetzea”. Bigarrenen 
artean, hauek nabarmentzen dira: Amutetik barrena “zenbait sarbide”, Jaizkibel 
mendiaren hegoaldeko isurialdetik barrena “ibilbide-sare leunak”, landazabalean “hiri-
zabalkunderako guneak” eta Zubietako “enpresa-parkea”. 
 

Jarduera horiek kontrajarriak dira, eta gaur egungo natura-ingurunean atzera 
egitea dakarte; zenbait gune babestea proposatzen da eta, era berean, urbanizatzea. 
Halaber, paradigmatikoa da Gaintxurizketako korridore ekologikoaren adibidea; 
azpiegitura-jarduera asko pilatzen baitira bertan. Agiria ez da oraindik onartu, izapide-
prozesua geldirik egon baita denbora luzean. Kontserbazioaren ikuspuntutik, beste 
agiriren batek ordezkatuko duen edo oraingoa aldatuko duen itxaron beharko da.  
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2.3. Lurraldearen Arloko Planek balorazio nahikoa ezartzen dute, baina ez 
dira lotesle antolamendurako beste tresna batzuetarako 

 
Nekazaritza eta basogintza eta Natura Ingurunea Antolatzeko Lurraldearen 

Arloko Planak Lur Ez Urbanizagarriaren kategoriak ezartzen ditu, baina beste tresna 
batzuen bitartez babestutako zonaldeak kanpo geratzen dira. Nahitaez lotesleak ez 
badira ere, jarraibideak kontuan izan behar dira udal-planak onartzerakoan, bai eta 
gainerako LAPak ere. Zenbait kategoria ezartzen dira; esate baterako, “balio 
estrategiko handiko nekazaritza-abeltzaintza” guneak (Arkollako zonaldea eta 
Jaitzubiko ibarra eta iparraldea), “Trantsizioko landa-paisaia” (landazabala), “Baso-
guneak” (Jaizkibel eta Jaitzubiko ibarraren zati bat), “Baso-Mendi Meatsa” (Jaizkibel 
mendiaren gailurra eta labarrak) eta urrakortasunaren eta higaduraren mapan aipatzen 
diren kategoriak (Jaizkibel). 

 
Gaur egungo egoerari dagokionez, kontraesanak udal-planaren aldaketa-

helburuekin, Lurralde Arloko Planarekin eta beste gaikako lurralde arloko planekin gerta 
daitezke, Lur Ez Urbanizagarriaren arloan jarduera asko eta garrantzitsuak proposatzen 
baitira. Jaizkibel mendiaren hegoaldeko isurialdea, landazabaleko guneak eta 
Gaintxurizketa ingurua dirudite proposamen kontrajarriko lekuak izan daitezkeela. 
 

EAEko eta Kantauri isurialdeko ibaien eta erreken ertzak antolatzeko LAPak 
udalerriko ur-ibilguetako bi ertzetan dauden 100 metroko zabalerako lur-zerrendak 
antolatzen ditu. Ingurumenaren osagarrien arabera egindako zonalde-banaketa da 
nabarmentzeko modukoa, zonalde horiek ingurumenaren babeserako politikaren 
helburu izan beharko baitute. Hondarribian bi kategoria daude: “Lehentasunezko Natura 
Intereseko Eremuetako Ertzak” (Txingudiko Zonaldeko Baliabide Naturalak babesteko 
eta Antolatzeko Plan Bereziaren arloan daude) eta “Ondo kontserbatutako Landaredia 
duten Ertzak” (Txiplaoko errekan eta Putzuandiko errekan). Antolamendu hori 
Jaitzubiko arroarentzat egin da. Gainerako arroetan araudi orokorra ezartzen da. 
 

Hondarribian LAP horren antolamenduari dagokionez, nabarmentzeko modukoa 
da ondo kontserbatutako landaredia duten zatiak oso gutxi direla, gaur egun oso 
aldatuta dagoen adierazgarri. Balorazio horrek oso mugatua dirudi erriberako landaredi 
dezente kontserbatzen duten beste erreken zatiek duten benetako kalitatearekiko. 
Aipagarriak dira, besteak beste, Bekoerrotako erreka, eta pixka bat gutxiago 
Ogallurretako erreka eta Idurmendietako erreka. 
 

Azkenik, EAEko Itsasertzeko LAPk Jabari Publikoko eremu urtar-lurtarraren 
gutxieneko 500 metroko zerrenda hartzen du babesteko, ikuspuntu sozialetik, 
ekologikotik eta baliabide naturaletatik; gutxieneko 500 metro horiek itsasertzetik eta 
itsas-mareak eragiten duen lurzorutik, hiri-ingurua izan ezik, abiatuta neurtzen dira. 
Antolamendurako zenbait kategoria ezartzen ditu, hona hemen horietako batzuk: 
“Babes Berezi Zorrotza”, “Babes Berezi Bateragarria”, “Ekosistemen Hobetze Guneak”, 
“Birgaitu beharreko Gune Degradatuak”, “Basoak”, “Nekazaritza-Abeltzaintza eta 
Landazabal guneak” eta “Erabilera Bereziko Guneak.  Hiri-Hondartzak”. Nabarmentzeko 
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modukoa da babes zorrotzeko guneetarako aurreikusitako araudia (itsaslabarrak 
dauden guneetarako da, eta gizakiaren jarduera mugatzea eta landaredia kontserbatzea 
dakar), baita itsaslabarren inguruko zonaldeetarako aurreikusitakoa ere, birgaitu 
beharreko gune degradatutzat hartzen baitira; hau da, otalurrek eta larre-guneek 
hartzen dituzten zonaldeak. 
 

Gaur egungo egoerari eta eremurako dauden proposamenei dagokienez, 
kontraesanak sor daitezke abeltzaintza-erabileraren eta Justiz-Txurtxipiko golf-
eremuaren erabileraren artean; izan ere, eremu horiek hobetzeko gunetzat hartzen dira 
eta babes zorrotzeko eremuetatik gertu dauden zonaldeak dira.  
 
 
3. BABES NEURRIEK BERE GAIN HARTZEN DITUZTEN NATURA-GUNEEN 

AZTERKETA 
 
 
3.1. Europaren interesekoak diren habitatak babestea lehentasuna duen 

Kudeaketa Plana du Jaizkibelek, oraindik zirriborro fasean dagoena 
 

Hondarribiak bi natura-gune ditu berariazko neurriren batek babesten dituena: 
Jaizkibel mendia eta Jaitzubiko eta Kostako ibarren zatiak; udalerriaren azaleraren erdia 
baino gehiago hartzen dutenak (%52). 
 

Jaizkibel natura- eta kultura-ondare garrantzitsua da, zein babes-maila duen ikusi 
besterik ez dago, bai udalaren aldetiko babesa, bai udalaz gaindikoa. Gainera, Europako 
Batasunaren Garrantzizko Toki izendatu zuten 2004 urtean (BGL), eta gune horretako 
erabilerak antolatzeko Kudeaketa Plana egiten ari da Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Landa Garapenerako Departamentua. Plan horrek (oraingoz zirriborro bat dena) Europa 
mailan intereseko habitatak babestea du funtsezko helburuetako bat, izan ere, Natura 
2000 Sarean sartzearen arrazoia izan zen: 

 
• Iparraldeko isurialdeko habitatak eta intereseko espezieak kontserbatu 
• Hegoaldeko isurialdeko baso potentzialak lehenera ekarri 
• Paisaiaren kalitatea zaindu 
• Erabilerak zuzendu eta bateragarri egin 
• Habitat naturalen kudeaketa eta ondare-balioei eustea bateragarri egin 
• Ezaguera zientifikoak hobetu 
• Kudeaketaren administrazioa, koordinazioa eta koherentzia 
• Informazioa helarazi 
• Kudeaketa nola doan ikusi, ebaluazioa egin eta ikuskatu aldian-aldian 

 
Plan horren arabera, lehentasuna duten habitatak kontserbatzeko jarduerak 

abeltzaintzari eustea eskatzen du, Txilardi hezeek eta Deschampsia flexuosa duten 
larrediak bizirik irauteko. Halaber, Belar ondu atlantiarra duten larreak kontserbatzeko 
abereak larrean aritzea gomendagarria dela ere badio planak, eta, esfagnalei 
dagokienez, larre-jarduera txikiak on egingo lioke enklabea kontserbatze aldera. Izan 
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ere, otalur eta larre-guneei eusteko (Europarako intereseko habitatak) larratze 
estentsiboa proposatzen du; hala ere, oraindik ez da egin behar bezalako azterketa 
larre-eremuek zenbateko abere kopurua jasan dezaketen jakiteko. 

 
Landaredi harkaiztarrari eta lizardi-haltzadiei dagokienez (lehentasunezko 

habitatak), ordea, inolako jarduerarik ez egitea proposatzen du planak; izan ere, 
ikerketaren arabera, landaredi-klimaxa dira nor bere eremuan. Halaber, baso-habitatei 
dagokienez ere (Haltzadi kantauriarra, harizti kantauriarrak, gaztainadi galoiberiarrak, 
Q. Robur harizti azidofilo ibero-atlantiarra eta gune lohitsuetako sastrakadiak), ez du 
neurririk proposatzen, eta zirtatzen du habitat horien arazo nagusia suteak direla, urte 
askotan mendia suntsitu dutenak. Sare hidrologikoarekin zerikusia duen landaredia 
kontserbatzeko, aldian-aldian ibaiaren-beheko uraren kalitatea ikuskatzea proposatzen 
du. 
 

Proposamen horien inguruan, esku artean duzun Tokiko Agenda 21a idazten ari den 
taldearen ustez, egokia litzateke hausnarketa egitea kudeaketa-planaren norabide 
nagusiari buruz; hau da, gizakiaren eraginez sortutako zenbait habitat indartu nahi 
dira, eta ez baldintza naturalek eragindako habitatak. Izan ere, horrela, iparraldeko 
isurialdeko otalur eta larre-guneetako habitatak indartzen dira, eremu horretako 
landaredi potentziala osatzen duten ameztien eta baso mistoen kaltetan, eta horien 
egoera gero eta kaskarragoa da nabarmen. 
 
 
3.2. Abeltzaintza-jarduera arautzea eta eremua zehaztea, Jaizkibel 

kontserbatzeko giltzarria da 
 

Kudeaketa Planak artzaintza ere proposatzen du antolatu beharreko lurralde zati 
handi samarrarentzat, baina intentsitate desberdinak gomendatzen ditu. Metodo hori, 
teorian aplikagarria eta emaitza onak ekarriko dituena, ez dator bat gaur egungo 
jarduera horrek zenbait habitaten ingurumen-kalitatean eragiten duenarekin —eragin 
handi samarra gainera—, nahiz eta ez den animalia kopuru handia aritzen dena.  
 

Gaur egungo kudeaketak, nahiz eta 614 abelburu baino ez izan, itxiturak egitea 
eskatzen du (zuhaitzak babesteko), sasiz garbitzea eta fitozidak erabiltzea ere bai. 
Horiei esker, suteen arazoa murriztu bada ere, itxiturak hautsi egiten dituzte eta 
uraren kalitatean eragin dezakete, eta, horrek guztiak, mendiaren ingurumen-
kalitatean eta mendia lehenera ekartzean eragin dezake. Beraz, nahiz eta abelburu 
asko ez egon inguru horretan, mendi guztian barrena hedatzen dira kalteak. 
 

Ezaugarri horiek ebaluazio sakonago batean aztertu beharko lirateke, eta 
kudeaketa-planean integratu. 
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3.3. Giza jardueraren eraginez Txingudiko paduren atzerakada historikoa, 
eta birgaitze-prozesu baten bitartez zati batzuk berreskuratuta 

 
Padurek Txingudiko azalera handia hartzen zuten (610 hektarea). 391,2 

hektarea ere galdu ziren, gehienak gizakiaren jardueren eraginez (380,9 hektarea), 
laborantza- eta urbanizazio-jarduerengatik, batez ere. 130 hektarea daude babestuta 
eta ur-ibilguak gehituz gero (200 hektarea), esan nahi du etorkizunean azalera 
potentzialaren erdia baino gehiagok iraungo duela, nahiz eta azalera horren zenbait 
eremu ez diren padura izango, eta beste erabilera batzuk izango dituen. 
 

Beraz, abeltzaintza-erabilerarako azalera da Hondarribiko udalerrian Plan 
Bereziak babesten duen azalera handiena: 40 hektareak dute Babes Berezia eta 48 
hektarea Abeltzaintza-babesekoak dira (hedadura gehiena itsas-marearen kota azpian 
dago, nahiz eta zenbait ibar ere hartzen dituen). Halaber, babestutako gunetik kanpo 
badira marearen kota azpiko eta hezegune potentzialeko azalerak, eta nahiz eta 
oraindik hiri-erabilerarik emango ez zaien, zerbait egitea aurreikusita dago (Zubieta-
Mendelu). Nahiz eta eremu-banaketa hori akordio baten eta lurzoruaren erabileren 
artean oreka bilatu nahi izanaren emaitza izan, ez du esan nahi lehen esandakoarekiko 
erreferentzia galdu behar denik. 

 
 

3.4. Txabolak, eta urbanizatzeko eta azpiegiturak jartzeko kanpoko presioa 
ugaritu denez, babestutako paduren gaineko arazoak handitu dira 

 
Babestutako guneen barne-erabileren artean, mugan dauden zonaldeetara ere 

hedatzen da arazoa, abeltzaintza-erabilerako txabolen inpaktua da nabarmendu 
beharrekoa. Arau Subsidiarioetan ere jasotzen dira horren inguruko arauak, eta horien 
arabera, abeltzaintza-erabilerarako eraikuntzak kontrolik gabe eraikitzeak auzo pobre 
baten paisaia eragingo luke, eta eremu horietako arazo nagusietako bat da. Plan 
Berezian honako programa hau aurreikusita dago: “Jaitzubiko eta Kostako ibarretako 
abeltzaintza-babeseko zonaldeetako ingurumena antolatzeko eta integratzeko 
programa”, eta horren bidez arazoari irtenbidea eman daiteke, nahiz eta azalera-eremu 
horretatik kanpo ez litzatekeen aplikagarria izango, eta beharrezkoa izango litzateke 
horren inguruan erabaki politikoren bat neurriak aplikatzeko. 
 

Babestutako guneetako eragin-zonaldeetan eragina izaten duten kanpoko 
faktoreei dagokienez, nabarmentzeko modukoa da azpiegituren eta urbanizazioaren 
presioa. Faktore horiek etorkizunean areagotzeko joera dute, N-1 errepidea handitu 
egingo baitute eta biribilgune goratu bat eraiki, eta inguruko sektore batzuk urbanizatu 
egingo dituzte. 
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Kanpoko presioak arintze aldera, berezko erregulazioa duen zonalderik ez izateak 
paduren urteetako berreskuratze lanei esker lortutako ingurumen kalitatea mugatuta 
geratzea ekar dezake, habitataren zatikatzea handituz eta natur gune ezberdinen 
arteko loturarik eza areagotuz.  

 
 

4. NATUR-GUNE BABESTUETAKO INTEGRAZIO- ETA BABES-FAKTORE 
KOMUNAK 

 
4.1. Oztopo fisikoek eta asentamenduek natura-guneen isolamendua 

eragiten dute 
 

Habitaten eta basoetako bizidunen-populazioen zatikatze-prozesuek, natura-
gune guztira hedagarriak, Bidasoa Beherean babestutako natura-guneetan ere 
antzeman dira. Natura-guneak isolatuta egoteak eta beren artean loturarik ez izateak 
biodibertsitate-irlak sortzea eragiten du, eta, ondorioz, espezie askoren populazioak 
ahultzea eta horien mugimendua eta hedapena mugatzea. Gainera, “ertz-efektua” 
areagotu egiten da, habitaten eta populazioen berezko garapena kaltetu dezaketen 
jarduerek perimetroan eragin handiagoa ekar dezaketelako (urbanizazioa, industria, 
azpiegiturak...). 

 
2005 urtean IKT, SA enpresak Eusko Jaurlaritzarentzat egindako “Euskal 

Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarea” izeneko azterketan, Natura 2000 
Sarean zerrendatutako espazioetako basoetako habitaten artean lotura egitea 
proposatzen da; esate baterako, Jaizkibel eta Aiako Harria. Bi horientzako 
Gaintxurizketako gainetik barrena korridore ekologiko bat egitea proposatzen da, eta 
gaur egun dauden azpiegituren eta aurreikusita daudenen artean kontraesanak 
antzematen dira.  

 
 

4.2. Ibarrek natura-guneen arteko lotura-funtzioa betetzen dute 
 

Hondarribiko udalerriaren barruan, bi natura-gune nagusiak (Jaizkibel eta 
Jaitzubiko padurak) Hondarribiko landazabalaren bitartez lotuta daude, eremu oso 
gizarteratua, baina errekek funtsezko lotura-funtzioa betetzen dutena. Ibar horietako 
batzuk ondo kontserbatutako landaredia dute, eta korridore ekologiko-funtzioa betetzen 
dute. Ondorengo hauek aipa ditzakegu, baina zehatzago aztertu beharko litzatekeen 
gaia da: 
 

- Ogallurretako errekaren ibarra; ondo kontserbatutako landaredia du, bai 
erriberan, bai amildegiaren hegaletan. 

- Erdikoerrotako haltzadia; Bekoerrotako eta Ipiztikuko erreken ondoan dago eta 
Jaitzubiko padurekin zuzenean lotuta dago. 
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4.3. Legezko estaldura eskasa, Txingudiko padurak eta Jaizkibel Natura 2000 

Sarean sartzearen ondorioz sortutako araudia ez betetzeagatik 
 

Jaizkibel eta Txingudiko padurak ez daude EAEko Natura Gune Babestuen 
Sarean (sare horretan parke naturalak, babestutako biotopoak eta zuhaitz apartekoak 
deritzonak aurkitzen dira) eta, beraz, ez dira zenbait neurri aplikatzen. Paduren 
kasuan, babes-mota hauek ditu: antolamendurako tresna orokorrak (udala eta EAEa), 
Txingudi eremuko Natur Baliabideak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezian 
onartutakoak eta Ramsar zerrendan sartzeak eragindakoak. Bi espazio horiek elementu 
komun bat dute: Natura 2000 Sarean integratuta daude.  
 

Gaur egungo egoerari erreparatuz, nabarmendu beharra dago Hondarribian 
kokatuta dauden Europaren intereseko lekuek (BGL –Batasunaren Garrantzizko Tokia-, 
gazteleraz LIC –Lugar de Importancia Comunitaria-) ez dutela oraindik onartutako eta 
abian jarritako Kudeaketa Planik (egungo plana zirriborro fasean dago); horrek babesa 
ez dagoelako sentsazioa eragiten du eta hasiera batean bateragarriak ez diruditen 
erabilerak espero izatea ere bai. Padurei dagokienez, neurri horrez gain Plan Berezia 
ere badu, baina Planak hirigintza arloari bakarrik eragiten diotela arauek, zenbait 
jarduera kontuan hartzen ez dituelarik; esate baterako, ehiza, arrantza, marisko 
bilketa eta nabigazioa. 
 

Beraz, Kudeaketa Planak onartzen ez diren bitartean arazoak izango dira; 
batetik, hutsune legala, eta, bestetik, espazio horiek babesteko mailaren inguruko 
zehaztasun gabezia. Horrek babes mailari dagokion ahultasuna, eta babes ereduari 
lotutako aldaketaren bat izateko arriskua eta malgutasuna eragiten ditu. 
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HONDARRIBIKO NATURA-INGURUNEAREN SINTESIA,  
IRAUNKORTASUNAREN IKUSPUNTUTIK 

 
 

Hondarribiko aniztasun ekologikoa 
• Estuarioa, landazabala eta mendia, unitate adierazgarriak. 
• Gaur egungo landaredia, giza eraldaketaren emaitza, hariztiak eta ametz-basoak nagusi diren landaredi potentzial baten 

gainean 
• Gizakien jarduerek ekosistemen eraldaketan zerikusi zuzena dute 
• Orain dauden fauna-espezie zerrenda luzea, baina habitaten eraldaketen eraginez, galtzeko mehatxuan daudenak 
• Natura-interesa duten enklabe nagusiak: 

 Iparraldeko isurialdea eta Jaizkibelgo kostaldeko hegala 
 Jaizkibel mendigunearen gailurra 
 Jaizkibel mendiaren hegoaldeko isurialdeko errekak 
 Jaitzubiko erriberak eta padurak 
 Ur gezetako hezegune txikiak 

Lurralde antolamendurako tresna orokorretatik ondorioztatutako antolamendua eta babesa 
• Indarrean dagoen udal-planak ez ditu bere gain hartzen babeserako estatus berriak eta helburuak lortzeko ikuspegi 

desberdinak ditu 
• 1996 urteko abenduaren 24an onetsi ziren Hondarribiako planeamendua arautzen duten Arau Subsidiarioak. Baina bai 

Jaizkibel Garrantzia Komunitarioko Eremuaren aitormena (2004) bai eta EAEko Itsasertza babestu eta antolatzeko 
Lurraldearen Arloko Planaren behin betiko onespena, beranduago eman ziren. Hori dela eta, biei lotutako araudiak ez daude 
jasota Hondarribiako Arau Subsidiarioetan. Dena den, Hondarribiako Hiri-Planeamenduaren Plan Orokorra gauzatzea 
aurreikusita dago eta bertan, aipatutako arloak txertatuko direla espero da.  

• Gipuzkoako Foru Aldundiak Jaizkibelgo BGLaren Kudeaketarako Plana gauzatzen ari da. Egun, oraindik zirriborroa da baina 
onespena lortzen duen dataren arabera, planaren irizpideak Hondarribiako Hiri Planeamenduaren Plan Orokorrean 
txertatuak izan beharko dira. 

• Lurralde Plan Partzialaren aurrerakinak kontraesanean dauden proposamenak mahaigaineratzen ditu, natura-guneekiko. 
Lehenengo aurrerakia egin zenetik 6 urte pasa direla kontutan izanik,  aurrerakiaren dokumentu berria idaztea erabaki da.  

• Lurraldearen Arloko Planek balorazio nahikoa ezartzen dute, baina ez dira lotesle antolamendurako beste tresna 
batzuetarako 
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• Ekainaren 30eko 2/2006 legeak, Hirigintza eta Lurzoruaren legeak, honakoa adierazten du 109 artikuloan: Hiri-
planeamenduaren onespen orokorrean konpetentzia duen udalerri orok, Hiri-planeamenduaren Aholku Kontseilua sortu 
behar du. Hori dela eta, natur inguruneari buruzko arauketarekin zerikusia duten alderdiak ere aipatu batzordean 
eztabaidatzea aurreikusten da.  

Natur-guneek jasaten dituzten presio nagusiak gizakien jarduerek sortutakoak dira 
• Europaren interesekoak diren habitatak babestea lehentasuna duen Kudeaketa Plana du Jaizkibelek, oraindik egiten ari 

direna 
• Abeltzaintza-jarduera arautzea eta eremua zehaztea, Jaizkibel kontserbatzeko giltzarria da 
• Giza jardueraren eraginez, Txingudiko paduren atzerakada historikoa, eta birgaitze-prozesu baten bitartez zati batzuk 

berreskuratuta 
• Txabolak eta urbanizatzeko eta azpiegiturak jartzeko kanpoko presioa ugaritu egin da 

Natura-gune babestuetako integrazio- eta babes-faktore komunak 
• Oztopo fisikoek eta kokalekuek natura-guneen isolamendua eragiten dute 
• Ibarrek natura-guneen arteko lotura-funtzioa betetzen dute 
• Legezko estaldura eskasa, Txingudiko padurak eta Jaizkibel Natura 2000 Sarean sartzearen ondorioz sortutako araudia ez 

betetzeagatik 



    

HONDARRIBIKO INGURUMEN BEKTOREEN 
HAUSNARKETA, 

IRAUNKORTASUNAREN IKUSPUNTUTIK 
 
 
 

1. URA 
 
1.1. Berariazko ur-kontsumoak behera egin du.  
 

2002. eta 2007. urteen artean fakturatu den ur-kontsumoa %9,16 
gutxitu  da Hondarribian nahiz eta biztanleria-kopurua %8,73 batean hazi 
den.  
 

Erabilerari erreparatuz gero, berriz, denbora tarte horretan 
Hondarribian etxeko kontsumoa %12,1a gutxitu da, eta etxekoa ez dena 
%12,6. Biztanle bakoitzaren ur kontsumoa eguneko 135,7 litro izan da 2007 
urtean.  
 

2004-2007 epealdian udal eraikinetako ur kontsumoak %1,07 batean 
egin zuen gora.  
 
 
1.2. Endarako urtegiak duen bolumen-gaitasunak eskaria betetzen 

du, euri gutxi egiten duen garaian izan ezik, eta orduan 
Jaizkibelgo hartuneetara jotzen da. 

 
1.3. Bidasoa ibaiaren unitate hidrologikoan zenbait isurketa egin 

dira; batez ere, Jaitzubia ibaian  
 

EAEko Gainazaleko Ur Masen Zaintzarako Sareak 2004. urtean 
argitaratutako txostenaren arabera, 2003an egindako analisietan oinarrituta, 
Bidasoa ibaiaren unitate hidrologikoan zenbait isurketa egin dira; batez ere, 
Jaitzubia ibaian, zonaldeko industria-jarduerako isurketak egiten dira, 
metalaren sektorekoak eta elikagaiak manipulatzen dituzten enpresetakoak, 
batik bat; zenbait hiriko hondakin-urak edo hiritzat hartzen direnenak ere 
isuri direla hauteman da.  

 
Txingudiko Zerbitzuko Mankomunitateak emandako azken 

informazioen arabera, arazo hori konponduta dago jada; izan ere, 2004. 
urtean Jaitzubiako errekara egiten ziren isurketa ia guztiak Jaitzubiko 
kolektoreari lotu zitzaizkion, eta 2005eko ekainean errekara isurtzen zuen 
enpresa bakarrarenak ere kolektorera lotu ziren, ordura arte ezin izan 
baitzuen, baldintzak betetzen ez zituelako. Gaur egun, zenbait hiriko eta 
hiritzat har daitezkeen hondakin-uren isurketak falta dira lotzeko, baina ez 
dira Mankomunitatearen eskumenekoak, urbanizazio pribatu batenak baitira, 
eta hornidurarako eta saneamendurako sare pribatua dute. 
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1.4. Txingudiko Zerbitzuak elkarteak egiten duen uraren kudeaketa-

lana ona da  
 

Hondarribia eta Irungo udalerrietan eskaintzen diren zerbitzuak urteak 
pasa ahala nabarmen hobera egiteaz gain, ur kontinentalen kalitateak eta 
eskualdeko itsasertzeko uraren kalitateak ere hobera egin dute nabarmen. 
Ingurumen hezkuntzaren arloan ere zenbait jarduera egiten ari dira 
Mankomunitatetik eta baita eskoletatik bertatik ere, eta ikasleei uraren zikloa 
irakasten zaie (lehen hezkuntzatik aurrera). Auzo-elkarteek ere ateak zabalik 
dituzte eta bisitak egin ditzakete uraren zikloa nola den ikusteko. 
 
 

2. LURZORUA  
 
2.1. Hondarribiko udalerrian jarduera kutsatzaileak jasan dituzten 

eta gaur egun jasaten dituzten lurzoruak daude, dena dela, 
jarduera kopurua oso txikia da, baita horiek hartzen duten lur 
eremua ere.   

 
2.2. Instalazio horietan ez da lagin- eta azterketa-kanpaina zehatzik 

egin ikerketaren bat osatzeko, beraz, Ihoberen lur poluituei 
buruzko Hondarribiko inbentarioan zerrendatuta dauden 
lurzoruei dagokienez, ezin da jakin kutsatzailerik baden eta 
zenbateko kontzentrazioa duten.  

 
Dena den, inbentariotik ateratako datuei esker, badakigu 

Hondarribian kutsakorrak diren jarduerak jasan dituzten eta jasaten 
dituzten 9 kokaleku daudela (guztira 1,74 hektarea). Inbentariatutako 
lursailetatik zabortegiek eta gasolina-zerbitzuguneek Hondarribian 
azalera guztiaren %98 hartzen dute. 
 

 
2.3. Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko lege 

berriak (1/2005 Legea) lurzoruaren kalitatea nolakoa den 
jakiteko eta kontrolatzeko zein prozesu eman behar den 
arautzen du.  

 
Prozedura hori abian jarriko da 17. artikuluan zerrendatzen 

diren egoerak gertatuz gero; egoera horiek, kutsatzailea izan 
daitekeen jardueraren bat jasaten duten edo jasan duten lekuetan 
abian jarri beharreko jarduerekin dute zerikusia (jarduera hedatu, lur-
mugimenduko proiektuak abian jarri, jarduera behin betiko bertan 
behera utzi, lurzoruaren kalifikazioa aldatu, edo kutsatzailea izan 
daitekeen jardueraren bat abian jarri). 
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3. ENERGIA 
 
 
3.1 Kontsumo elektrikoak gora egin du 
 

Kontsumoei dagokienez, 2002-2004 epean kontsumo elektrikoa hazi 
egin da sektore guztietan. Epe horretan etxeetako kontsumoak eta 
industriako kontsumoak gora egin du, %9 eta %3, hurrenez hurren (kontratu-
kopurua ere gehitu da, %8 eta %1), zerbitzu-sektorearen kontsumoak ere 
%14 egin du gora (kontratuak %5 gehitu dira). 
  
2002-2006 epealdiari dagokionez, kontsumo elektrikoa hazi egin da 
sektore guztietan, industria sektorean izan ezik non %24,23 jaitsi da 
kontsumoa. Orokorrean, 2004 eta 2006 urteen artean fakturatutako 
energiaren kontsumoa %24,4 igo da.  

 
3.2 Erabiltzen diren energia-iturriak batez ere ez berriztagarriak 

dira. 
  

Oso eskasak dira udalerrian dauden energia berriztagarrien iturriak eta 
gainera denak pribatuak dira, hau da, ez dago udal eraikinik energia 
berriztagarriekin. Dena den, udalak ere azken urteetan energiaren kontsumo 
murriztera, eraginkortasuna handitzera eta energia berriztagarriek erabilera 
sustatze aldera, zenbait ekintza gauzatu ditu, hala nola; argiteria publikoan 
energiaren emaria gutxitzeko gailuak ezartzea, Gabonetako argiterian 
kontsumo baxuko bonbillen erabilpena eta kontsumo baxuko bonbillak 
herritarrei doan banatzea (EEErekin batera –Energiaren Euskal Erakundea-).  
 
 
3.3 Balorazioa positiboa da udalerrian eraginkortasun energetikoa 

hobetze aldera egin diren jardueren inguruan.  
 

Hondarribiko udalak eta EVEk (Energiaren Euskal Erakundea) 2006ko 
uztailaren 10an hitzarmen bat sinatu zuen udalerrian energiaren kontsumo 
gutxitu eta aurrezpena sustatzeko asmoz elkarrekin mota ezberdinetako 
ekintzak aurrera eramateko.  
 
Aurretik aipatu den moduan, argiteria publikoaren eraginkortasun energetikoa 
hobetze aldera egin diren jarduerak ere nabarmentzeko modukoak dira 
(argiteria publikoaren %90ek du emaria gutxitzeko gailua jarrita). 
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4. HONDAKINAK 
 
 

4.1 Urtetik urtera gero eta hondakin gehiago birziklatzen da baina 
gora egin du ere herritarrok sortzen dugun hondakin kopuruak 
ere (zabortegira eramaten diren hondakin kopurua hazi da).   

Bidasoa-Txingudi eskualdeko biztanle bakoitzak 2006 urtean 1,84Kg 
hondakin sortzen zituen eguneko, Gipuzkoako Lurralde Historikoan biztanle 
bakoitzak batez beste eguneko sortzen duen hondakin kopurua 1,78Kg-koa 
zen bitartean. Orotara, Bidasoa-Txingudi eskualdean 51.570 tona hiri 
hondakin sortu ziren 2006 urtean. 

2000 urtetik 2007 urtera bitarteko bilakaera kontuan hartuz, eskualdeko 
biztanleria igo den moduan (%7,4 batean hazi da Bidasoa-Txingudiko 
biztanleria), hondakinen sorrera ere handitu egin da %20 baino gehiago. 
Biztanle bakoitzak eguneko sortzen duen hondakin kopuruari dagokionez, 
2000 urtetik (1,55Kg/biztanle/eguna) 2007ra (1,84Kg/biztanle/eguna) 
biztanleko ratioa ia %18 batean igo da.  

Birziklatzera bideratzen den hondakin kopurua sortutako hondakin 
kopurua baino handiagoa da.  Horrela, zabortegira bideratzen zen kopurua 
(kg/biztanle/egun) 2000 urtean 1,29Kg izatetik 2007 urtean 1,24Kg izatera 
igaro zen.  

 

4.2. Potentzialki birziklagarriak izanik gaikako edukiontzietan 
jasotako hondakin kopuruaren bilakaera positiboa 

2007an bildutako hondakin guztietatik %32,67a berreskuratu zen. 
Ehuneko horretan barneratzen dira konposta egiteko erabili diren hondakinak 
eta birziklatzeko gaika jasotzen direnak (%30,69), eta hondakin 
berriztagarriak (uren araztegitik ateratako lohiak -%1,97-).  

Nahiz eta Bidasoa-Txingudi eskualdea birziklatzeko jasotako kopurua 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko altuena izan, hondakinen prebentzioa, 
murrizketa, berrerabilpena eta birziklapenaren gaian beti egongo da 
etengabeko hobekuntzan bidea egiteko. Aipatu behar da Europako Erkidegoan 
hondakinen gaian ezarritako hierarki printzipioak prebentzioari ematen diola 
lehentasuna (ondoren, birziklatzeari, konpostari eta energiaren 
aprobetxamenduari).  

Aipatu behar da hondakinen prebentzioaren arloan udalerri mailatik abian 
jar daitezkeen ekimenen irismena mugatua den arren, prebentzioan eta 
berrerabilpenean sakontzeko hainbat proiektu gauzatu direla.  

 

4.3 Berreskuratzen ez diren hondakinak egun San Markos-eko 
zabortegira eramaten dira eta etorkizunean Zubietako errauste 
plantara eramango direla aurreikusten da 

Bidasoa-Txingudi eskualdean jasotako hondakin guztietatik ia %69a San 
Markos mankomunitatean aurkitzen den zabortegira eramaten dira. Dena den, 
aipatu zabortegia 2008 urtean zehar ixtea aurreikusten dute Gipuzkoako 
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Hondakinen Patzuergotik. Une honetan San Markos mankomunitateak bere 
eskumenaren menpe dauden udalerrietan jasotzen duen zabor kantitate 
osotik, urteko 105.000 tona inguru Lapatx (Azpeitia), Urteta (Zarautz) eta 
Sasietako (Beasain) zabortegietara eramaten da (jasotzen denaren %85a 
inguru), baina urteko 25.000 tona inguru eramaten dira oraindik San 
Markosera. Zati horri dagokionez, maiatzaren hasieran Bizkaiko eta 
Gipuzkoako LLHHkoetako Foru Aldundiek sinatutako hitzarmenak dioenaren 
asrabera, 25.000 tona horiek Bizkaiko zenbait zabortegitara bideratuko diren 
Gipuzkoako LLHHkoari zerbitzua emango dion errauste planta martxan jartzen 
den unera arte.  

Bestalde, aipatu beharra dago 2007an eratu zela Gipuzkoako Hondakinen 
Patzuergoa non Gipuzkoako LLHHkoko hondakinen kudeaketarako 
mankomunitate guztiak eta Gipuzkoako Foru Aldundia ordezkatuta dauden. 
Patzuergoari dagokio Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan 
Orokorrean aurreikusita dauden azpiegitura orokorrak sortzeko eta ustiatzeko 
behar diren jarduera guztiak gauzatzea, besteak beste, Gipuzkoako LLHH 
osoari zerbitzua emango dion errauste plantaren inguruko erabakiak hartzea. 
Antza, errauste plana Donostiako lurretan dagoen Zubietan auzoan eraikiko 
da.  

Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatea Patzuergoan sartzearekin batera 
Bidasoa-Txingudi eskualderako aurreikusten zen errauste plantaren proiektua 
bertan behera geratzen da. Mankomunitateak Patzuergoan duen ordezkaritza 
%7koa da.  

Jada baztertu den Txingudiko errauste plantaren inguruan protesta 
mugimenduak sortu ziren eskualdean nahiz eta proiektu horren inguruko 
komunikazio ekintza ugari aurrera eraman Txingudiko Zerbitzuen 
Mankomunitatearen eskutik (www.txinzer.com web gunean informazioa 
eskaintzea, hitzaldiak eta konferentziak eskualdeko 3 udalerrietan, prentsa 
aurrekoak, eta abar). Egun, protesta mugimendu horiek lurralde historiko 
mailan ere aurrera darraite.   

 

4.4. Eraikuntza eta eraispen hondakinak ez dira oraingoz behar bezala 
kudeatzen 

Hondakin mota hauen inguruko arazo nagusietako batzuk kontrolik 
gabeko isurpenak, kontrolik gabeko hondakin nahasketak eta ibarbideetan 
betelanak egiteko hondakin horiek garraiatzen dituzten garraiolariak dira. 
Aipatu egun ez dagoela lurralde arloko plan integralik arazo honi aurre egiteko 
eta eragile guztien jarduerak norabide berean koordinatzeko. Dena den, 
kudeaketa hobetze aldera hainbat pauso eman dira azken urteetan: 

- Gipuzkoako Foru Aldundiak 2003. urtean eraikuntza eta eraispenen 
ondorioz sortzen diren hondakinen kudeaketari buruzko azterlan bat 
egiteko lanak esleitu zituen 

- 2005. urtean azterketa horren emaitzak aurkeztu zituen Aldundiak 
bertatik: emaitza horietatik ondorioztatu zuen Donostialdean 
hondakin horiek tratatzeko planta finko bat kokatzeko beharra 
zegoela eta gainontzeko mankomunitateei zerbitzua eskaintzeko 
planta mugigarri bat edukitzea egokia litzatekeela. Horrez gain, 
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Tolosaldeko eskualdean transferentzia estazio bat edukitzea ere 
proposatu zuen 

- Era berean, 16 Garbigune berriren sare 1 egitea proposatu zuen 
Aldundiak, egun dagoen sarea lurralde ikuspuntu batetik handitzeko.  

 

Nahiz eta gaur egun San Nartzisoko Hondakinen depositu alternatibora 
(Garbigunera) obra txikietako eraikuntza eta eraispen hondakinak 
eramaten diren, etorkizunera begira eskualdean 2 Garbigune gehiago 
eraikitzea aurreikusten da Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituren 
Lurralde Egitasmoan, 2016 urterako orotara 3 Garbigune egongo 
direlarik. Horietako bat Arasoko Garbigune berria izango da, 2007ko 
abenduan eraikitzen hasi zirena.  

Garbiguneen bidez saihesten dira, besteak beste, hondakinen kontrolik 
gabeko isurketak.  Horretarako, isurketa-puntua hiritarrari, etxeko obra 
txikiak egiten dituzten gremioei, dendei eta bulegoei hurbiltzen zaie. 
Gainera, ahal izanez gero, hondakinak berreskura daitezke. 

 
 
4.4. Eskualdean jasotako hondakin arriskutsu eta sanitarioen 
inguruko datu orokorrik ez dago 
 

Hondakin hauen kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta 
Lurralde Antolamendu Sailari dagokio. Jaurlaritzak hondakin mota hauek 
sortzen dituzten ekoizleei zuzendutako zerbitzu bat du. Ildo honetan, aipatu 
behar da Jaurlaritzak aurki Hondakin Arriskutsuak Prebenitzeko eta 
Kudeatzeko 2008-2011 Plana onartuko duela, gai honetan lortu beharreko 
helburuak, garatu beharreko estrategiak, martxan jarri beharreko 
azpiegiturak eta finantzaketa sistemen inguruko zehaztapenak finkatuz.  

 
Bestalde, Gipuzkoako Merkataritza Ganberak hondakin arriskutsuak 

kudeatzeko zerbitzua ematen die urtean 10 tona baino gutxiago sortzen 
dituzten enpresei. Ohiko prozesua honako hau izaten da: enpresak Ganberari 
kontsulta egin, gero enpresa kudeatzaileak mezu bat bidali edo dei bat egin, 
ondoren eskaintza egin, onarpen-dokumentuak bidali, eta, azkenik, 
hondakinak bildu. Ganberak bidalitako datuei erreparatuz, 2001 urtean 
martxan jarritako zerbitzu honen urtez-urteko bilakaera positiboa izan dela 
esan daiteke; kg gehien jaso zen urtea 2004a izan zen (59.266Kg). 2007an 
jasotako kopurua 56.752Kg-takoa izan da.  

 
 

 
 

5. ATMOSFERA 
 
 

Hondarribian ez da emisioen inguruko ikerketa zehatzik egin 
atmosferara isurtzen den kutsatzaile-kopurua eta kutsatzaile motak 
baloratzeko. "EPER Euskadi" erregistroan zenbait enpresa daude, egiten 
dituzten emisioengatik legediak bertan agertu behar direla ezartzen duelako.  
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Eskualdean inmisio-mailak neurtzeko bi kabina daude: batak, Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumenaren Osasuneko Unitatearenak, PM10 izenekoak 
(partikula handiak) eta metal astunak erregistratzen ditu; eta besteak, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Airearen Kalitatea Kontrolatzeko Sarearenak,  SO2, NO, 
PM10, CO, O3 eta NO2 kutsatzaileak. Biak Irungo udalerrian daude eta 
erregistratutako datuak epe laburrari dagozkio.  
 

Beraz, pentsatzen dugu, Hondarribiko airearen kalitatearen egoera 
modu fidagarria batean neurtzeko informazio gutxi dagoela une honetan.  
 

Eskualdeaz gaindi dagoen 2007ko informazioa aintzat hartuz -Garapen 
Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2012ren helburu orokorrak 
neurtzeko balio duten urteroko adierazleak-, atmosferaren gaian EAEri 
dagozkion ondorio nagusiak honakoak dira (airearen kalitatea eta berotegi 
efektua sortzen duten gasen emisioak): 

 
 Donostialdean (airearen kalitatea neurtzeko sarean Bidasoa-

Txingudi eremu honetan kokatuta dago), kostaldean, Arabako 
hegoaldean eta Arabako Errioxan ez zen kalitate txarreko, oso 
txarreko edo arriskutsuko egunik detektatu. 

 
 2006an ere energia sektorea izan da berotegi-efektuko gas-

emisioen sortzaile nagusia %38 batekin, sektore horren 
emisioak %198 igo dira oinarri urtetik (1990 urtea) –energia 
sektoreak inportatutako energia elektrikoa kontuan hartuz, 
sektore honek gas emisioen %44 sortu zituen 2006an-. Garraio 
sektoreko CO2 emisioek ere goranzko joera izaten jarraitu dute, 
%4ko igoera hain zen 2005 urtearekin alderatuz (sektore honek 
gas-emisio guztien %22a suposatzen du). Industria sektoreko 
emisioak, aldiz, gas emisioen %20a suposatu zuten.  

 
 Azken urteetako datuek erakutsi dute EAEn garraioaren 

sektorea dela negutegi-efektuko gas-emisioan, proportzioan, 
gehien hazi dena. Azken hamarkadan, industriaren gas-isurketa 
%25 murriztu da, eta garraioaren sektorearena, berriz, %72 
hazi da (petrolio-deribatuen erreketa-prozesuak eragindako 
isurketak). Etxebizitza-sektorearen emisioa, energia-
kontsumoarekin lotua, %34 hazi da eta hiri-hondakinena %30. 

 
 

6. INGURUNE HOTSA 
 
 

 Aireportuko jarduerak eragiten duen hotsari dagokionez, udaletxeak 
adierazi du ez duela herritarren kexa formalik jaso, nahiz eta 
aireportuak sortzen dituen arazoak (soinu esate baterako) behin baino 
gehiagotan kexa iturri izan diren bizilagunen aldetik.  

 
 Herriko erdialdeko zenbait kaletan eta festa-garaian, jende asko 

biltzen denez (bai bertakoa, bai aisialdirako etorritako turistak), hots-
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maila handi samarrak eragiten dira, udaletxeko teknikariek egindako 
analisi kualitatiboaren arabera. Baina ez da bereziki arazo-sortzaile, 
ezta jasangaitza ere.  

 
 Ostalaritza-establezimenduak eta aisialdi-jarduerak instalatzea, 

zabaltzea eta martxan jartzea arautzen duen Udal Ordenantza bat 
bada, establezimenduen kanpoaldean eta inguruko etxebizitzetan 
baimenduta dauden gehieneko hots-mailak ezartzen dituena. 
Beharrezkoak diren kontrol-sistemak zein diren ere ezartzen du. 

 
 Ez dago gai honen inguruko azterketa sakonago bat egiteko informazio 

nahikorik.  
 
 



         
                  
 
 
 

HONDARRIBIKO INGURUMEN BEKTOREEI BURUZKO SINTESIA,  
IRAUNKORTASUNAREN IKUSPUNTUTIK 

 
Ura 
• Etxeko ur-kontsumoaren ratioa 2007. urtean 135,7 litro/biztanleko/eguneko da. 2000-2007 epean ur-kontsumoak %9,1 egin du 

behera, eta populazioa %8,7 batean hazi da. 
• Erabilerari dagokionez, aipatzeko modukoa da etxeko kontsumoa %12,1 jaitsi dela, eta etxekoa ez den ur-kontsumoa %12,6 murriztu 

da.  
• 2004-2007 urteetan udal kontsumoak gora egin du %1,07batean.  
• Endarako urtegiak duen bolumen-gaitasunak eskaria betetzen du, euri gutxi egiten duen garaian izan ezik, eta orduan Jaizkibelgo 

hartuneetara jotzen da. Hornikuntzarekin zerikusia duten arazoak konpontzeko beharra hauteman da, erreserba berriak aurkituta eta 
azpiegitura gehiago jarrita. 

• Endarlatzako estazioetako, Bidasoa ibaiaren estuarioko eta itsasertzeko zonaldeko uren egoera ekologikoa ona da, eta Jaitzubiko 
estazioko uren egoera ekologikoa, berriz, txarra da. Saneamendu-Planaren barruan azkenaldian egindako jarduerei esker, datozen 
urteetan hobera egingo duela aurreikusten da. 

• Txingudiko Zerbitzuak “eskualdeko hornikuntza sarea arlokako banaketa proiektua” aurkeztu zion Eusko Jaurlaritzari. Honen helburua, 
eskualdeko sarea 16 zonalde edo sektoretan banatzea eta sistema informatiko batetara konektatuta egongo diren 29 kontrol-punturen 
ezarpena suposatuko du (sistema informatikoan Hondarribiko eta Irungo hornikuntza sarearekin lotutako 300 Km inguruko hoditeria 
azalduko da). Proiektu hau 2008 urte amaierarako martxan egongo dela aurreikusten du Mankomunitateak.   

• Mankomunitateak alarma sistemak ezarriko ditu gainezkabideetan. Horrela, kolektorea ataskua badago eta ibaira isurtzen hasiz gero, 
modu azkar batean antzeman ahal izango da arazo hau eta beharrezko neurriak hartuko dira. 

• Nabarmena da Irun eta Hondarribia udalerriei eskainitako zerbitzuak hobera egin duela, bai eta eskualdeko ur kontinentalen eta 
itsasertzeko uren kalitateak ere. 

Lurzorua 
• Ez dago informazio nahikorik udalerriko lurzoruaren kalitatearen arloan arazoak dauden edo ez baloratzeko. Udaletxeko iturriek 

adierazi dute udalerrian ez dagoela kutsadura-arazorik lurzoruan. 
• Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko lege berriak (Lurzoruaren Poluzioa Prebenitzeko eta Zuzentzeko 1/2005 Legea) 

lurzoruaren kalitatea nolakoa den jakiteko eta kontrolatzeko zein prozesu eman behar den arautzen du, eta prozedura hori abian noiz 
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jarri behar den ere bai. 
• IHOBE Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak euskal udalerrietan egindako inbentarioetan jasotako datuen arabera, 

Hondarribian kutsakorrak diren jarduerak jasan dituzten eta jasaten dituzten 9 kokaleku atzeman ziren (guztira 1,74 hektarea). 
Inbentariatutako lursailetatik zabortegiek eta gasolina-zerbitzuguneek Hondarribian inbentariatutako azalera guztiaren %98 hartzen 
dute. 

• Eusko Jaurlaritzak 2007ko azken Gobernu Kontseiluan, Euskal Autonomi Erkidegoko Lurzoru Kutsatuen 2007-2012ko Plana onetsi 
zuen. Plan honen bitartez, hiritarrek lurzoru garbi eta kalitatezkoaz gozatzeko duten eskubidea bermatu nahi da. 

Energia 
• Kontsumoei dagokienez, 2002-2006 epean kontsumo elektrikoa hazi egin da sektore guztietan, industria sektorean izan ezik non 

%24,23 jaitsi da kontsumoa. Orokorrean, 2004 eta 2006 urteen artean fakturatutako energiaren kontsumoa %24,4 igo da.  
• Erabiltzen diren energia-iturriak batez ere  ez berriztagarriak dira. Oso eskasak dira energia berriztagarrien iturriak eta gainera denak 

pribatuak dira, hau da, ez dago udal instalaziorik energia berriztagarriekin. 
• Hondarribiko udalak eta EVEk (Energiaren Euskal Erakundea) 2006ko uztailaren 10an hitzarmen bat sinatu zuen udalerrian energiaren 

kontsumo gutxitu eta aurrezpena sustatzeko asmoz elkarrekin mota ezberdinetako ekintzak aurrera eramateko.  
• Balorazio positiboa udalerrian eraginkortasun energetikoa hobetze aldera egin diren jardueren inguruan. Aipatzeko modukoak dira 

argiteria publikoaren eraginkortasun energetikoa hobetze aldera hartutako neurriak. 
• Egun, Ihobek zentralizatzen ditu udalerrien energia datu eskaera (Ihobek egiten du eskaera eta gero honek udalerri bakoitzari 

dagozkion datuak bidaltzeaz arduratzen da) baina horretarako, Ihobek jarri duen baldintza da udalerria Udalsarea 21en kide izatea. 
Hori dela eta, Hondarribia Udalsarea 21en sartzen denean, datu horiek lortzeko erraztasun handiagoa izatea espero da.  

Hondakinak 
• Urtetik urtera gero eta hondakin gehiago birziklatzen da. Dena dela, zabortegirako diren hondakin-kopuruak ere gora egin du. 
• Edukiontzi berdean biltzen diren  etxeko-hondakinen osagai nagusia sukaldatu gabeko janari-hondarrak dira.  

• 2006 urtean jasotako hondakin guztien %31,17 errekuperatu da. Portzentai honen barruan, konpost egiteko erabili diren 
hondakinak eta berziklatutako hondakinak (%29,51) sartzen dira. Era berean, hondakin berriztagarriak hartzen ditu kontutan, ur 
haraztegitik etorritako loiak hain zuzen ere (%1,69). 

• Europako Erkidegoko Hierarkiaren printzipioak prebentzioari ematen dio lehentasuna (ondoren birziklatzeari, konpostari eta energiaren 
aprobetxamenduari), eta Txingudiko Eskualdeko Hiri-hondakinen Plan Integralean (PIRUAT), berriz,  hondakin-kopurua murrizteko eta 
hondakinak berriz erabiltzeko helburuak (prebentzioarekin lotuta daude) ez daude zenbatuta eta, beraz, ez daude bat ere zehaztuta. 
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Hondakinak sortzearen prebentzioan badugu oraindik zer hobetua. 
• Nahiz eta Txingudin birziklatutako hondakinen ehunekoa Gipuzkoako handiena izan, badago oraindik zer hobetu. Eskualdean energia 

berreskuratzeko errauste-planta bat eraikitzearen inguruko erabakiaren inguruan, herritarren artean kexak izan dira, informazio argia 
ez zela eman argudiatuz eta erabakia hartu aurretik errauste plantaren ingurumen eta osasun ondorioen inguruko eztabaidarik ez zela 
eman salatzeko asmoz. Hori dela eta, protesta mugimendu bat sortu zen. Ildo honetan, aipatu behar da Txingudiko Zerbitzuen 
Mankomunitatea Gipuzkoako Hondakinen Kontsorzioan sartzearekin batera baztertu egin duela eskualdean errauste planta bat 
eraikitzearen proiektua, Gipuzkoako LLHH osoari zerbitzua emango dion planta bakarra aurreikusten delako Donostiako Zubieta 
auzoko lurretan.  

• Ez dago eraikuntza- eta eraispen-hondakinen arloan lurralde-plan integralik hondakinen kudeaketarekin zerikusia duten eragileen 
jarduera guztiak koordinatzeko (ez dago kontrolik, ezta jarraipen koordinaturik ere). Horren inguruan, hobetze aldera egiteko zenbait 
urrats ematen ari dira.  
• Bidasoa-Txingudiko Eskualdean berreskuratzen ez diren hondakinak, gaur egun, San Markoseko zabortegira eramaten dira, baina 

2008 urtean zehar aipatu zabortegia behin betiko itxiko dutela aurreikusten da. Apiriletik aurrera, nahiz eta hondakinak San 
Markosek duen transferenzia estazioan konpaktatuko diren, Beasain (Sasieta), Azpeitia (Lapatx) eta Zarautzeko (Urteta) 
zabortegietara bideratuko dira Gipuzkoako LLHHri zerbitzua emango dion errauste planta martxan jartzen den unera arte.  

• Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak momentu honetan onarpen fasean dagoen Gipuzkoako Hiri-Hondakinen Azpiegituren 
Lurraldearen Arloko Plana gauzatu du. Planean 2 Garbigune eta Konposta egiteko Planta bat aurreikusten dira Bidasoa-Txingudi 
eskualdera. 2016 urterako eskualdean orotara 3 Garbigune egotea aurreikusten da, horietako bat, Arasoko Garbigune berria izango 
delarik, 2007ko abenduaren 10ean eraikitzen hasi zena. 

• Hondakin arriskutsuak eta sanitarioen inguruan lortutako datuen arabera, 2001 eta 2007 urteen artean eman den eboluzioa 
positiboa izan da. 

Atmosfera 
• EPER Euskadi erregistroak enpresa gutxi batzuk baino ez ditu biltzen, emisioen arabera aukeratuta, eta Hondarribian ez da emisioen 

inguruko ikerketarik egin, atmosferara isurtzen den kutsatzaile-kopurua eta kutsatzaile motak baloratzeko.  
• Eskualdean inmisio-mailak neurtzeko bi kabina daude: batak PM10  partikulak (partikula handiak) eta metal astunak erregistratzen ditu, 

eta besteak SO2, NO, PM10, CO, O3 eta NO2. kutsatzaileen mailak. Biak Irungo udalerrian daude eta ditugun datuak denbora epe 
laburrari dagozkio. Beraz, pentsatzen dugu, informazio gutxi dagoela Hondarribiko airearen kalitatearen egoera modu fidagarrian 
baloratzeko. 
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• EAEn negutegi-efektuko gasen emisio-kopurua oso handia da oraindik ere, eta Estatu espainiar osorako Kiotoko Protokoloan 

hitzartutakoaren oso gainetik dago kopurua (%15 gehiago), 2008-2012 eperako aurreikusitakoa isurpen maila suposatzen duena. 
Energiaren sektorea da klima aldaketan eragiten duten sektoreetatik emisio gehien sortzen duena, garraioa eta industria direlarik 
gasen emisio mailan ondoren kokatzen diren sektoreak.  

Ingurune-hotsa 
• Aireportuko jarduerek eragiten duen hotsari dagokionez, udaletxeko arduradunek adierazi dute ez dela herritarren kexa formalik 

eman, nahiz eta kexak egon, badauden. Erdialdeko zenbait kaletan eta festa-garaian hots-maila handi samarrak sortzen dira, 
udaletxeko teknikariek egindako azterketa kualitatiboaren arabera. Baina ez da bereziki arazo-sortzaile, ezta jasangaitza ere. 
Hondarribian ez da, beraz, ikuspegi kualitatibotik arazo handirik hauteman (bai ordea aireportuaren gaian), ingurune-hotsari 
dagokionez.  

• Ez daukagu eskura informazio nahikoa azterketa sakonagoa egiteko. 
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