
                                                                                                                       

                                                                                                                   

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguntza teknikoa: Minuartia Enea-Ikertalde 
 

 

INGURUMEN ETA 
GIZARTE ARLOKO 

DIAGNOSTIKO 
ESTRATEGIKOA 

2010eko abendua	  
 

ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO  
EKINTZA PLANA 2011-2020 

 



 



 

 
 
 
 

ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA PLANA 
2011-2020 

INGURUMEN ETA GIZARTE ARLOKO DIAGNOSTIKO ESTRATEGIKOA 
2010eko abendua 

 
 
 

ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA: Andoaingo Udala 
Estanislao Amuchastegui. Alkatea 

Ramón Varela. Ingurumen teknikaria 

Amaia Santa Cruz. Ingurumen teknikaria 

 

AHOLKULARITZA TEKNIKOA 
 

MINUARTIA ENEA, Ikertalderen laguntzarekin 
Eider Larrañaga. Biologian lizentziaduna.  

Koordinazioa. Komunikazioa, herritarren sentsibilizazioa eta parte-

hartzea, barne koordinazioa eta zeharkakotasuna 

Ainhoa Gea. Industria ingeniaria. 

Gogoeta estrategikoa 

Iñigo Arteche. Ekonomia Zientzietan lizentziaduna 

Gogoeta estrategikoa 

Maties Serracant. Geografian lizentziaduna.  

Lurralde gaiak: lurraldea eta plangintza, mugikortasuna, eta 

biodibertsitatea eta paisaia 

Miriam González. Ingurumen Zientzietan lizentziaduna.  

Ingurumen bektoreak (ura, energia eta hondakinak) eta klima aldaketa 

Susana Torregaray. Geologian lizentziaduna.  

Ingurumenaren kalitatea, arriskuen kudeaketa, erosketa publiko berdea 

eta administrazioaren ingurumen kudeaketa 

Ainhoa Mitxelena. Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 

lizentziaduna. 

Gizarte eta ekonomia gaiak: biztanleria, garapen ekonomikoa eta lan 

merkatua, ongizatea eta gizarteratzea, hezkuntza, euskara eta kultura, 

eta etxebizitza 



 

 



ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA PLANA 
2011-2020 

INGURUMEN ETA GIZARTE ARLOKO DIAGNOSTIKO ESTRATEGIKOA 
2010eko abendua 

 

AURKIBIDEA 
 
 
1. SARRERA  1 

 1.1. EAEko Tokiko Agenda 21en ezarpen, kudeaketa eta jarraipen eredua  1 

 1.2 Gipuzkoako Udalen Helburukako Kudeaketaren Eredua   1 

 
2. AURREKARIAK 3 
 
3. PROZESUAREN FASEAK ETA EMAITZAK  4 

 3.1. Lan programa  4 

 3.2. Sortutako agirien zerrenda  5 

 
4. SINTESI DIAGNOSTIKOA, EREMU TEMATIKOKA  6 
 4.1. Lurralde gaiak  
  - Lurraldea eta plangintza 13 

  - Mugikortasuna  21 

  - Biodibertsitatea eta paisaia 27 

 4.2. Baliabide naturalak, hondakinak eta ingurumenaren kalitatea  

  - Ura 37 

  - Hondakinak 43 

  - Energia 49 

  - Ingurumenaren kalitatea, atmosfera, akustika eta lurzorua 55 

  - Arriskuaren eta jarduera ekonomikoen kudeaketa 63 

  - Erosketa publikoa eta udal administrazioaren ingurumen kudeaketa 71 

  - Klima aldaketa  77 

 4.3. Sentsibilizazioa, herritarren parte-hartzea eta barne koordinazioa  

  - Komunikazioa, sentsibilizazioa eta herritarren parte-hartzea 83 

  - Barne koordinazioa eta zeharkakotasuna 89 

 4.4. Garapen soziala eta ekonomikoa  

  - Biztanleak 95 

  - Garapen ekonomikoa eta lan merkatua 99 

  - Gizarte ongizatea eta gizarteratzea 127 

  - Hezkuntza, euskara, kultura eta kirola 135 

  - Etxebizitza 149 

 



5. ANALISI ESTRATEGIKOA  157 
 5.1. Metodologia 157 

 5.2. Gaur egungo elementuak 159 

 5.3. Etorkizuneko elementuak 160 
 

6. EBALUAZIO OROKORRA 161 
 6.1. Lurralde gaiak 163 

 6.2. Baliabide naturalak, hondakinak eta ingurumenaren kalitatea 165 

 6.3. Sentsibilizazioa, herritarren parte-hartzea eta barne koordinazioa 169 

 6.4. Garapen soziala eta ekonomikoa 171 



 

0. LABURPENA 

ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA PLANA 
2011-2020 

SINTESI DIAGNOSTIKOA 
 
LABURPENA 
 

2010ean Andoaingo Ingurumen eta Gizarte 

Arloko Diagnostiko Estrategikoa egin da, 

Iraunkortasunerako Ekintza Planaren 

lehenengo fase gisa. Prozesu horretan, 

EAEko Udalerrietako Tokiko Agenda 21eko 

Ekintza Planak Berrikusteko Gidaliburu 

Metodologikoan (Udalsarea 21ek 

argitaratutakoa) eta Gipuzkoako Udalen 

Helburukako Kudeaketaren Gidaliburuan 

(Gipuzkoako Foru Aldundiak 

argitaratutakoa) ezarritako metodologiari 

jarraitu zaio. Diagnostikotik ateratako 

ondorioak eta lehenengo Ekintza Planaren 

(2006-2010) ebaluazioa kontuan hartuta, 

udalerria modu iraunkorrean garatzeko 

estrategiaren oinarriak ezarri dira. Ildo 

horretan, honako erronka hauek 

identifikatu dira: 

2 ERRONKA NAGUSIAK 

 Andoaingo Iraunkortasunerako II. 

Ekintza Plana diseinatzea eta martxan 

jartzea, datozen urteetako udal 

estrategia gisa. 

 

 Barne komunikazioa eta 

zeharkakotasuna sendotzea, eta 

Udaleko atalen arteko koordinazio 

arina bermatuko duen dinamika 

ezartzea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingurumen eta Gizarte Arloko Diagnostiko 

Estrategikoa lantzeko garaian, gaur 

egungo egoera aztertu da, 

ingurumenaren, lurraldearen, gizartearen 

eta ekonomiaren ikuspuntutik. Gainera, 

Andoaingo Iraunkortasunerako II. Ekintza 

Plana idazteko oinarri gisa erabiliko diren 

erronkak identifikatu dira. Jarraian, 

Diagnostikoaren ondorio nagusiak 

aurkeztuko dira. 

 

 

Lurralde gaiak 

 

■ Andoainen natura eta paisaia 

intereseko eremu ugari daude, eta 

baliabide turistiko garrantzitsuak izan 

daitezke. 

■ Udalerriko garraio eta komunikazio 

eskaintza zabala eta askotarikoa da, 

eta bertakoek zein kanpokoek ibilgailu 

pribatuaren ordez erabil dezakete. 



 

■ Utzitako industria eremuek lurzorua 

modu eraginkorrean erabiltzea 

oztopatzen dute. 

Ingurumen gaiak 

 

■ Udala uraren ziklo integralaren 

kudeaketa optimizatzeko lanetan ari 

da. Lan horri esker, edateko uraren 

hornidura sistema zein hondakin uren 

saneamendu sistema nabarmen 

hobetuko dira. 

■ Udalerrietan berotegi efektuko gasen 

igorpena murriztu dadin bultzatzen ari 

da Europar Batasuna, eta testuinguru 

horretan, Andoainen kontsumitzen den 

energia elektrikoaren heren batek, 

gutxi gorabehera, herriko energia 

iturri berriztagarrietan du jatorria. 

Lurraldeko batez bestekoa txikiagoa 

da. 

■ Udalerrian edo inguruetan aurreikusita 

dauden azpiegitura handien 

proiektuak kontuan hartu beharko 

dira; izan ere, kalteak eragin 

ditzakete ingurumenaren kalitatean 

(zarata, airea, ura, etab.), eta eragin 

hori kontrolatu egin beharko da. 

Gizarte eta ekonomia gaiak 

 

■ Andoain Donostialdeko eta 

Tolosaldeko eskualdeen artean dago, 

eta batzuetan, kokaleku hori dela eta, 

zaila izaten da zerbitzuak kokatzea 

eta kudeatzea. 

■ Azkeneko urteetan, apustu argia egin 

da udalerriko dinamizazio kulturalari 

bultzada emateko; horretarako, 

Bastero Kulturgunea zabaldu da. 

Dena den, datozen urteei begira, 

herritarrek kultura jardueretan parte 

har dezaten sustatu beharko da. 

■ Andoainen, babes ofizialeko 

etxebizitzen eraikuntza Gipuzkoako 

batez bestekotik gora dago. Dena den, 

etxebizitza babestuen eskaria ere 

batez bestekoa baino handiagoa da. 

■ Udala turismoari bultzada ematen ari 

da, udalerriko merkataritza sendotu 

dezaketen sinergiak sortzeko aukera 

eman dezakeelako. 

Parte-hartzea, komunikazioa eta 
barne koordinazioa 

 

■ Sentsibilizazioak garrantzi handia du 

ingurumen arloko ohiturak aldatzeko, 

eta hori kontuan hartuta, herritarren 

ingurumen sentsibilizaziorako 

programa bat jarri du abian Udalak. 

■ Gauzatzen ari diren politiketako 

batzuk zeharkako izaera dute, eta 

horrek agerian jartzen du beharrezkoa 

dela sailen arteko koordinazioa eta 

lankidetza sendotzea. 
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1. SARRERA 

1.1 EAEko Tokiko Agenda 21en ezarpen, kudeaketa eta jarraipen eredua 

EAEn Tokiko Agenda 21eko prozesuak gauzatzeko garaian, 1.1 irudian adierazita dauden lan 

faseei jarraitzen zaie: Martxan jartzea, Diseinua (diagnostikoa eta plangintza barne), eta 

Ezarpena eta jarraipena. Azkeneko fasea aurreratuta dagoenean, Berrikuspena egin behar 

da, Diagnostikoa eguneratzeko eta Ekintza Plana berritzeko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.1 irudia: Tokiko Agenda 21eko prozesuaren eskema 
 

Ereduaren ezarpena errazteko, Udalsarea 21ek, Iraunkortasunerako Udalerrien Euskal 

Sareak, bertako kide diren udalerri guztietarako komunak diren metodologiak definitzen ditu. 

Hartara, herriek sarean lan egingo dutela bermatzen da, eta era berean, EAEn gauzatzen 

diren prozesuen homogeneotasuna bermatzen da. 

 

Udalerrietako TA21eko Ekintza Planak modu eraginkorrean ezar daitezen sustatzea du helburu 

Udalsarea 21ek, eta horretarako, udalerriei laguntzeko zerbitzu ugari eskaintzen ditu, hala 

nola Ekintza Planen urteroko ebaluazioa eta programazioa, tokiko iraunkortasun adierazleen 

kalkulua, eta EAEko udalerrietako TA21eko Ekintza Planak Berrikusteko Gidaliburu 

Metodologikoa (dokumentu hau gidaliburu horretan oinarritu da). 

 

1.2 Gipuzkoako Udalen Helburukako Kudeaketaren Eredua 

Helburukako kudeaketa publikoaren ikuspuntutik, honako alderdi hauek nabarmendu behar 

dira, besteak beste: kudeaketaren emaitzak eta etekina, erantzukizuna eta kontuak 
ematea, eta antolakuntza eta kudeaketa egituren aldaketa. 

 

Jarraian, helburukako kudeaketako alderdi azpimarragarrienak eta horiekin lotura duten 

EAEko TA21eko ereduaren elementuak aurkeztuko dira: 

 

 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL  GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA  

DIAGNÓSTICO  SOSTENIBILIDAD IRAUNKOSTASUN DIASNOSTIKOA 

PLAN DE ACCION / SISTEMA INDICADORES EKINTZA PLANA / ADIERAZLE SISTEMA 

IMPLANTACIÓN 
PLAN 

PLANAREN 
EZARPENA 

 

III. EZARPENA ETA 
JARRAIPENA 

 

II. DISEINUA 

DEFINICIÓN 
PROCESO 
PROZESUA 
DEFINITZEA 

 

SENTSIBILIZAZIOA  
Y COMPROMISOS  
SENTSIBILIZAZIOA 

ETA KONPROMISOAK 
 

ARTICULACIÓN  
INSTITUCIONAL 

ARTIKULAZIO 
INSTITUZIONALA 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO JARRAIPEN PLANA 
INDICADORES  

SOSTENIBILIDAD 
IRAUNKORTASUN 

ADIERAZLEAK 
 

EVALUACIÓN 
PLAN 

PLANAREN 
EBALUAZIOA 

 

I. MARTXAN  
JARTZEA 

UDALEKO  
KOMUNIKAZIOA  

HERRITARREN 
PARTE-HARTZEA 

 

DEFINIZIO  
TEKNIKOA 

BE
RR

IK
US

PE
NA
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ALDERDIA EAEko TA21eko ELEMENTUAK, HELBURUKAKO KUDEAKETA 
PUBLIKOAREKIN LOTURA DUTENAK 

Kudeaketaren emaitzak eta 
etekina 

- Erdietsi beharreko xede eta helburu estrategikoak 
formulatzea 

- Gauzatu beharreko ekintzen urte anitzeko plangintza egitea 

- Ekintza Planaren ezarpena urtero ebaluatzea 

- Iraunkortasun adierazleak kalkulatzea, emaitzak 
interpretatzea eta helburuen betetze maila ebaluatzea 

Erantzukizuna eta kontuak 
ematea 

- Tokiko iraunkortasun txostenak lantzea eta argitaratzea 

- Adierazleen bilakaera aztertzea eta Planaren ezarpen maila 
argitaratzea 

- Herritarrentzako parte-hartze jarduerak egitea 

Antolakuntza eta kudeaketa 
egituren aldaketa 

- Iraunkortasun Batzordea sortzea (zeharkako tresna) 

- Udalerriko eragile tekniko guztiak Ekintza Planaren 
ebaluazioan integratzea 

- Kudeaketaren arduradunak izendatzea 

 

 

Prozesu honen helburu nagusia Euskadiko udalerrietako Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planak 

berrikusteko Gidaliburu Metodologiko komuna garatzea eta haren aplikazioa koordinatzea izan 

da, EAEko Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planen kudeaketa ereduarekiko koherentziari eutsiz, 

eta udalerriko gogoeta estrategikoa barne. 
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2. AURREKARIAK 

2006an, Udalbatzak Andoaingo Tokiko Agenda 21eko lehenengo Ekintza Plana onartu zuen. 

Urte horretan bertan, Andoain Udalsarea 21en sartu zen. 

 

Andoain udalerri aitzindaria izan da, eta oraindik ere hala da, Tokiko Agenda 21 modu 

aktiboan kudeatzen, Ekintza Planaren urteroko ebaluazioa eta programazioa egiten, eta 

Planaren indarraldiko lehenengo urtetik hasita iraunkortasun adierazleak kalkulatzen. 

Gainera, 2007an, Tokiko Agenda 21en gauzapenaren analisi zehatza egin zen, eta Andoaingo 

Tokiko Iraunkortasun Txostena idatzi zen. Erabilgarritasun handiko tresna izan da, Tokiko 

Agenda 21eko Ekintza Planaren kudeaketa bultzatzeko eta berrorientatzeko. 

 

Andoaingo lehenengo Ekintza Planak 200 ekintza ditu, eta lurralde, ingurumen eta sozio-

ekonomia gaiei buruzko 14 ildo estrategikotan banatuta daude. Azkeneko urteetan ekintza 

horiek gauzatzeko egin den lanari esker, udal eragileek udalerriko garapen iraunkorraren 

aldeko politikak hobeto ezagutzen dituzte, eta beren inplikazioa areagotu da. 

 

Era berean, Andoaingo Ekintza Planaren ezarpenaren urteroko jarraipenari esker, Tokiko 

Agenda 21en esparruan abian jarri diren jarduerei buruzko informazio xehatua eskuratu da, 

eta gainera, martxan jarri ez diren ekintzetan eragin da. 

 

Orain, lehenengo Planaren indarraldia amaitu da… 

errealitate globala eta tokikoa aldatu dira, oztopo asko gainditu dira, eta erantzuna 

behar duten eskari berriak sortu dira… 

eta horregatik, 2011n Iraunkortasunerako Plan berri bat idaztea erabaki du Andoaingo Udalak, 

iraunkortasunari modu integralean heltzeko, eta udal kudeaketarako tresna operatibo eta 

estrategiko bat eskuratzeko. 

 

Helburuak 

Egiten ari den lanaren helburu orokorrak honako hauek dira: 

• Udalerriko ingurumen eta gizarte arloko egoerari buruzko gogoeta estrategikoa egitea. 

• Udalerriko ingurumen eta gizarte arloko egoeraren diagnostikoa egitea, eta bertan, 

politikariei eta udalerriko funtsezko eragileei zuzendutako laburpena egitea, eta Ekintza 

Plan berriko lehentasunezko jarduera arloak ezartzea. 

• Andoaingo Iraunkortasunerako II. Ekintza Plana orientatuko duten helburu 
estrategikoak definitzea. 

• Barneko eta kanpoko parte-hartzea bermatzea, herritarren ikuspegia ezagutzeko eta 

udal langileek prozesua baliozta dezaten bermatzeko. 
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3. PROZESUAREN FASEAK ETA EMAITZAK 

3.1. Lan programa  
Prozesuko lan programa 3.1 irudian adierazita dago, eta honako fase hauek ditu: 

I. Proiektua martxan jartzea 

II. Ingurumen eta gizarte arloko diagnostiko estrategikoa 

III. Formulazio estrategikoa 

 

Proiektuan, eginkizun teknikoak eta barne koordinazioarekin, herritarren parte-hartzearekin 

eta politikarien ikuspuntuarekin erlazionatutako eginkizunak uztartu dira: 

- Eginkizun teknikoak: aholkularitza taldeak egindako lana, proiektuko zuzendaritza 

fakultatiboaren laguntzarekin eta udal langileen parte-hartzearekin. 

- Barne partaidetza: Udaleko eragile tekniko edota politikoekin batera egindako 

koordinazio saioak, aholkularitza taldeak dinamizatutakoak. 

- Herritarren parte-hartzea: udalerriko gizarte eta ekonomia eragileekin egindako parte-

hartze saioak, aholkularitza taldeak dinamizatutakoak. 

 

Prozesuaren ondoren, jarraian adierazita dauden hiru dokumentuak sortuko dira. Nolanahi 

ere, proiektu honen esparruan ez da sortu III. dokumentua. 

- I. dokumentua: Ingurumen eta gizarte arloko diagnostiko estrategikoa 

- II. dokumentua: Andoaingo Iraunkortasunerako II. Ekintza Planaren (2011-2020) 

formulazio estrategikoa 

- III. dokumentua: Andoaingo Iraunkortasunerako II. Ekintza Plana (2011-2020) martxan 

jartzea (2011n, aurreikuspenen arabera). 

 
3.1 irudia: Tokiko Agenda 21eko prozesuaren eskema 
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3.2. Sortutako agirien zerrenda 
Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Plana lantzeko prozesuaren esparruan, Ingurumen eta 

Gizarte Arloko Diagnostiko Estrategikoa lantzeko garaian (lehenengo fasea) 2 agiri sortu dira, 

eta faseetako emaitzak biltzen dituzte. Jarraian aurkeztuko diren edukiak I. Dokumentukoak 

dira (Ingurumen eta Gizarte Arloko Diagnostiko Estrategikoa). 

 

I. DOKUMENTUA: INGURUMEN ETA GIZARTE ARLOKO DIAGNOSTIKO ESTRATEGIKOA 

 

Diagnostikoan udalerriko ingurumen, lurralde, gizarte eta ekonomia gaiak, barne koordinazioa eta 

herritarren parte-hartzea aztertu eta baloratu dira. Analisi horretatik abiatuta, lehentasunezko 

jarduera arloen lehenengo identifikazioa egin da, udalerrian hobekuntzak egiteko asmoarekin, eta 

gainera, aurreko Ekintza Planean oraindik indarrean dauden ekintzak identifikatu dira, Plan berrian 

sar daitezkeelako. Bestalde, aztertu diren eremuekin erlazionatuta dauden eta Plan berrian 

sartzeko moduko ekintzak dituzten Udaleko edota Udalaz gaindiko Programak edo Planak ere 

identifikatu dira. Diagnostiko teknikoa osatzeko, Diagnostiko estrategikoa egin da. 

 

II. DOKUMENTUA: ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO II. EKINTZA PLANAREN 
FORMULAZIO ESTRATEGIKOA 

 

Andoaingo Iraunkortasunerako II. Ekintza Planaren (2011-2020) formulazio estrategikoan 

udalerriaren analisi estrategikoa egin da, udalerriko eragile teknikoekin eta politikoekin 

elkarlanean. Bertan, herritarrek egin dituzten ekarpenak ere kontuan hartu dira. Ingurumen eta 

Gizarte Arloko Diagnostikoa eta udalerrian egindako gogoeta estrategikoa kontuan hartuta, 2020ko 

Andoain marraztu da, eta datozen urteetan udalerriaren garapena gidatuko duten helburu 

estrategikoak definitu dira. Azkenik, 2020rako helburu edo xede kuantitatiboak ezarri dira, helburu 

estrategikoen ildoari jarraituz. 
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4. SINTESI DIAGNOSTIKOA, EREMU TEMATIKOKA 

Jarraian, diagnostikoan aztertu diren eremu tematikoen eskema ageri da. Eremuotako 

edukiak, balorazioa eta lehentasunezko jarduera arloak gaikako fitxetan bildu dira, eta 

honela egituratu dira: 

 
- Lurraldea eta plangintza 

- Biodibertsitatea eta natura ingurunea 

- Mugikortasuna eta garraioa 

 
- Ura 

- Hondakinak 

- Energia 

- Ingurumenaren kalitatea 

o Atmosfera 

o Akustika 

o Lurzorua 

- Arriskuaren eta jarduera ekonomikoen kudeaketa 

- Erosketa publikoa eta udal administrazioaren ingurumen kudeaketa 

- Klima aldaketa eta inpaktu globala 

 
- Komunikazioa, sentsibilizazioa eta herritarren parte-hartzea 

- Barne koordinazioa eta zeharkakotasuna 

 

- Biztanleak 

- Garapen ekonomikoa eta lan merkatua 

o Jarduera ekonomikoa eta bere egitura 

o Lehen sektorea 

o Bigarren sektorea 

o Hirugarren sektorea 

 Merkataritzaren azpisektorea 

 Turismoaren eta ostalaritzaren azpisektorea 

o Enplegua eta lan merkatua 

- Gizarte ongizatea eta gizarteratzea 

o Ekitatea eta gizarte zerbitzuak 

o Berdintasuna 

o Bizikidetza 

o Osasuna 

- Hezkuntza, kultura eta euskara 

- Etxebizitza 

LURRALDE GAIAK 

BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMENAREN KALITATEA 

SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA BARNE KOORDINAZIOA 

GARAPEN SOZIALA ETA EKONOMIKOA 
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Diagnostiko fitxen egitura 

Arestian aipatu diren eremu tematikoen analisia gaikako fitxetan egituratu da, eta fitxak 

errazago irakurri ahal izateko, bakoitzean adierazi diren alderdiak eta edukiak azalduko dira 

jarraian, eredu-fitxa batean oinarrituta. 

 

 

 
 

 

EREMU TEMATIKOA 

 Lotura duten Aalborgeko 
konpromisoak 

Aztertutako eremu tematikoarekin lotura duten 
Aalborgeko konpromisoak 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

 

 

 

 

 Diagnostikoaren aurkezpen sintetikoa, eremu tematiko 
bakoitzerako identifikatu diren azpieremu 
adierazgarrienen arabera. 
 
Diagnostikoa honako hauetan oinarritzen da:  

- Eskuragarri dagoen informazio teknikoa (Udaleko eta 
Udalaz gaindiko planak, Ekobarometroa, txosten 
sektorialak, tokiko iraunkortasun adierazleak…) 

- Teknikariei eta politikariei egindako elkarrizketak 

- Herritarren parte-hartze bilkuretan jasotako 
ekarpenak 

 

Azpieremu bakoitzerako, diagnostikoaren balorazioa 
irudikatzen da, ikono baten bidez. Lau kategoria erabili 
dira, diagnostikoko gaietako egoeraren eta esku hartzeko 
lehentasunaren arabera. 

? 

AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak (lotura duten ildoen eta programen kodeen eta izenburuen 

aipamena) 

Aztertu beharreko eremu tematikoarekin lotura duten Tokiko Agenda 21eko aurreko Ekintza 
Planeko ildo estrategikoak eta esku-hartze programak adierazi dira. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

Plan berrian sartzeko modukoak diren Tokiko Agenda 21eko aurreko Ekintza Planeko ekintzak 
bildu dira: gauzatzeko dauden ekintzak, indarrean jarraitzen duten ekintzak, ekintza 
garrantzitsu eta etengabeak, edo amaitu gabe dauden ekintzak. 
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LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

Eremu tematikoarekin lotura duten Udaleko arauak eta planak adierazi dira. 

EAEkoak 

Eremu tematikoarekin lotura duten Udalaz gaindiko arauak eta planak adierazi dira. 

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Egindako diagnostikoan eta azpieremuen balorazioetan oinarrituta, lehentasunezko jarduera 

eremuak identifikatu dira. Horixe bera da Ekintza Plana idazteko abiapuntu gisa erabiliko den 

informazioa. 

Udal eskumenekoak 

Udalaren eskumeneko esku-hartze eremuak adierazi dira. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

Udalaz gaindiko erakundeen eskumeneko esku-hartze eremuak adierazi dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 
4 . 1  L U R R A L D E  G A I A K  
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Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Planaren berrikuspena 

LUR RA LDE A  E TA  P LA NG INT ZA  

•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 5. HIRIGINTZA DISEINATZEA ETA PLANIFIKATZEA 

 

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  
Lurralde 
eremua 

• Andoain Donostialde-Behe Bidasoako Eremu Funtzionalaren 
baitan dago. Biztanle dentsitate handiko lurraldea da (1.000 
bizt/Km²), eta bertako herriek lotura estua dute, lurraldearen 
egitura fisikoa eta konfigurazioa direla-eta. 

• Udalerria estrategikoki kokatuta dago, Donostialdearen eta 
Tolosaldearen arteko giltzaduran. Lurralde mailako 
garrantzia duten bide azpiegiturak ditu, eta probintzia 
egituratzen dute. 

•  
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Andoaingo IEPren berrikuspena 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Lurzoruaren 
egitura 
organikoa eta 
erabilerak 

• Andoainek 27 Km2-ko azalera du, eta zati handiena 
urbanizaezina da. Gaur egun, udalerriaren azaleraren %11,3 
bakarrik dago artifizializatuta, eta funtsean, hiri lurzorua eta 
sistema orokorrak (errepideak eta trenbidea) daude eremu 
horretan, haranaren hondoan (Mugi 21, Tokiko Agenda 21 
kudeatzeko aplikazio informatikotik ateratako datua). 

• Urbanizatu gabeko lurzoruan hedadura handiko baso publikoak 
eta belardiak daude. 

• Landa eremuan eraikin mota desberdinak daude. Goiburu-
Doneztebe gunea nabarmendu daiteke, ekipamenduak, 
ermita eta pilotalekua dituena. Nekazaritzako ustiategi ugari 
(arduraldi osoan edo partzialean), baserriak eta etxebizitzak 
daude (batez ere etxebizitzak). Landa eremua oro har ongi 
zainduta dago, eta bere erabilera gorabehera, ingurumena 
errespetatzen da. 

• Udalerrian hiru harrobi daude. Bi martxan daude, eta bat 
utzita dago. Bestalde, Goiburun golf zelai bat dago, 9 
zulokoa. 

 

Hiri egitura 
eta sarea 

• Herriguneak egitura luzatua du, ibai korridoreei jarraiki. 
Etxebizitza gehienak familia anitzekoak dira. UDALMAPeko 
datuen arabera, Andoaingo herrigunean 82,18 etxebizitza 
daude hektareako, eta eskualdeko eta Gipuzkoako batez 
besteko dentsitateak askoz txikiagoak dira (62,28 
etxebizitza/ha eta 57,58 etxebizitza/ha, hurrenez hurren). 
Hala ere, herrigunearen konplexutasun maila txikia da, 
erliebea eta erabileren nahasketa txikia direla eta. 

• Hiri garapen berrienak herrigunearen hegoaldeko zabalgunean 
daude. Egitura ordenatuagoa dute eta etxebizitza dentsitatea 
handia da. Gainera, merkataritza jardueretarako gune gehiago 
dituzte. 

• Herriko industria eremuetan, pabilioi batzuk utzita daude. 

• Herriko landa eremuak honako hauek dira: Leizotz, Goiburu, 
Buruntza eta Sorabilla. Hiri ezaugarriak dituen bakarra 
Sorabilla da; dentsitate baxuko eremua da, kaleak ditu, eta N-
1aren eraginez, herrigunarekiko loturarik eza are handiagoa 
da. 

• 2001eko datuen arabera, Andoaingo etxebizitzen %60tik gora 
1971 baino lehen eraiki ziren. Dena den, etxebizitzen 
erosotasun indizea %74,69koa da, eta eskualdeko eta 
erkidegoko batez bestekoetatik gora dago (EIN, etxebizitzen 
errolda). 2001ean, Andoaingo etxebizitza hutsen ehunekoa 
(%12,55) eskualdekoa (%8,94) eta probintziakoa (%10,48) 
baino handiagoa zen. (!) 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

 
Iturria: Bertan egindakoa, 2001eko erroldako datuetan oinarrituta (EIN) 

Herriko eta 
inguruko 
berdeguneak 

• Udalerriko parkeek ez dute osatzen gune libreen sistema 
orokorrik, baina ibaiak, gune publikoak eta erliebearengatik 
libre gelditu diren guneak daudenez, herrian berdegune ugari 
daude, denak erabilgarriak ez diren arren. Oro har, hiri 
lurzoruaren %26,37an parkeak, lorategiak eta berdeguneak 
daude; EAEko batez bestekoaren bikoitza da (UDALMAP, 
2008). Berriki egin diren bergeduneen artean, Oria ibaiaren 
alboko Zabalgunea parkean dagoena azpimarratu daiteke. 

• Behin-behinean onartuta dagoen HAPOan, parke handiak 
egitea aurreikusten da, indarreko plangintzan parkeen gabezia 
handia dagoelako. 

• HAPOan, landa eremuko bi parke proposatu dira, herriguneko 
espazio libreen sarea osatzeko. Leitzarango landa parkeak 
(plangintza orokorrean neurri batean aurreikusita dago), izen 
bereko ibaiaren bi ertzetako mendi hegalak hartuko ditu. Bi 
hegalak lotzeko aukera emango du, eta baita espazio libreen 
sistema orokorreko Garro-Zorroztegi parkearekin lotzeko 
aukera ere; gainera, eremu horretan sartuko da Plazaolako 
trenbidea ere, oinezkoentzako eta txirrindularientzako 
ibilbide garrantzitsua. Allurraldeko landa parkea, berriz, izen 
bereko mendi hegalean egongo da, eta ezpazio libreen tokiko 
sistemako parkeari segida emango dio. (!) 

 

Herriko 
paisaia eta 
gune 
degradatuak 

• Andoainek ingurune eta paisaia bikaina ditu. Bereziki, 
bertako landa eremua eta Oria eta Leitzaran ibaiak 
azpimarratu daitezke. 

• Landa eremuaren eta hiri eremuaren arteko elkargune batzuk 
desegokiak dira; izan ere, udalerriaren ertzak eta udalerriaren 

 

ERAIKUNTZA URTEA (2001) 

1991-2001 
%11,8 

1981-1990 
%2,2 

1900 baino lehen 
%13,8 

1921-1940 
%4,5 

1941-1950 
%5,1 

1951-1960 
%12,9 

1961-1970 
%24,3 

1971-1980 
%24,0 

1900-1920 
%1,5 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

eta ibai ibilguen arteko mugak ez dira behar bezala kudeatu. 
(!) 

• Begi inpaktua eragiten duten gune degradatuak daude, eta 
horiek lehengoratzeko jarduerak egin beharko dira. Bereziki 
harrobiak azpimarra daitezke, bai martxan daudenak, bai 
utzita dagoena. Eta baita zabortegiak ere, martxan daudenak 
zein utzitakoak. Behin-behineko HAPOaren arabera, harrobiek 
erabilera orokorreko “D.2. Ingurumena hobetzea” eremua 
osatzen dute, eta eremu horren baitan, erauzketa erabilera 
duten eremu zehatzak bereizi dira. Bestalde, industria 
erabilerako zenbait eraikin utzita eta hondatuta daude, eta 
batzuk hiri eremutik kanpo daude. (!) 

Ondare 
arkitektoniko 
eta kulturala 

• Tramitatzen ari den Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko 
Katalogoaren arabera, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoak 
izendatutako edo izendatzeko bidean jarritako hiru 
Monumentu Multzo eta lau Monumentu daude herrian: 
Donejakue bidea, Zumeako Santa Krutz ermita (Oinarrizko 
babesa), eta Sorabillako San Martin de Tours eliza (Babes 
berezia), Monumentu Multzo gisa; eta Berrozpe etxea, 
Izturitzaga etxea, Laborde Hnos. enpresako pabilioia, 
bulegoak eta etxebizitzak, eta Laborde Hnos. enpresako 
jangelak, Monumentu gisa. (!) 

• Gainera, Udalaz gaindiko intereseko 14 ondasun higiezin 
daude. Besteak beste: San Martin de Tours eliza, Udaletxea, 
Leitzaran zentral hidroelektrikoa, Andoaingo geltokia, 
Leitzaran ibaiko zubia, edo Auzokalte bidezubia. Eta baita, 
Udal intereseko 76 ondasun higiezin ere (I eta II). 

• HAPOko Katalogoan elementu eta zona arkeologikoen 
zerrenda dago, eta bertan, Andatza estazio megalitikoa 
(Belkoaingo trikuharria) eta Onddi-Mandoegi estazio 
megalitikoa (Usabelartzako monolitoa eta Eteneta IIko 
harrespilak) nabarmendu daitezke. Euskal Herriko Autonomia 
Erkidegoak izendatutako Balizko Arkeologia Guneak eta Euskal 
Autonomia Erkidegoak Monumentu eta Monumentu Multzo 
izendatzeko proposatutako gune arkeologikoak ere badaude. 

 

Lurralde 
plangintza 
eta 
plangintza 
sektoriala 

• 1997an onartu ziren Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak 
(LAG), gaur egun berrikuspen prozesuan daudenak, gainerako 
antolamendu tresnak formulatzeko erreferentzia esparru 
orokorra dira. Bertako Natura Intereseko Eremuen zerrenda 
irekiko bi elementu Andoainen daude: 29.a, Atxulondo-Abalotz 
(Donostia -Zubieta, Andoain, Zizurkil eta Aduna), eta 31.a, 
Adarra-Usabelartza (Urnieta eta Andoain). 

• 1998an onartu zen eta gaur egun berrikusten ari den EAEko 
Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko 
Planak (isurialde kantauriarra) Andoaingo gainazaleko urak 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

babesteko zonak mugarriztatzen ditu eta zonetan zatitzen 
ditu. 

• EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Planean 
(2001) aurreikusten denaren arabera, abiadura handiko trena 
Andoaingo udal barrutitik igaroko da. 

• EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planaren (2004) 
arabera, Andoainen honako elementu hauek babestu behar 
dira: Usabelartzako zohikaztegia, Abalozko urtegia, eta Agerre 
Zabalako ihitokiak. 

• EAEko Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta 
Merkataritza Ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko 
Planaren (2004) arabera, ekonomia jardueretarako lurzorua 
urbanistikoki antolatu, kudeatu eta sustatzeko lehentasunezko 
intereseko udalerria da Andoain, eta jarduera ekonomikoak 
garatzeko lehentasunezko eremuaren baitan dago. 

• Lurralde antolamendurako beste tresna batzuk ez daude 
indarrean, tramitatzen ari direlako: Nekazaritza eta Basoak 
Antolatzeko LAPa, Etxebizitzen Sustapen Publikorako LAPa, 
Kultura Ondarearen LAPa, Donostialde-Behe Bidasoako Eremu 
Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana (behin-behinean 
onartua), Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPa (behin-behinean 
onartua), etab. 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Hirigintza 
plangintza 

• Gipuzkoako Foru Aldundiak, 1997ko urtarrilean, Andoaingo 
Plangintzako Arau Subsidiarioen Testu Bateratua behin 
betiko onartu zuen. Indarrean dauden Arauak ez dira guztiz 
garatu; izan ere, egoitzarako eremu berriak azkeneko 
urteetan garatu dira, baina eraikinak berritu, handitu edo 
ordezkatu eta erakin berriak egin daitezkeen egoitzarako 
eremu finkatuak ez dira guztiz gauzatu, eta aurreikuspenetako 
asko betetzeko daude. 

• Ekonomia jardueretarako eremuei dagokienez, Arauak idatzi 
zirenean plangintza xehatua indarrean zutenak oso-osorik 
garatu dira, baina ez ordea eraberritze edo birmoldaketaren 
bat behar zutenak; izan ere, gehienek jatorrizko egoeran 
jarraitzen dute, eta asko ez dira egokiak gaur egungo 
premietarako. 

• 2010eko urtarrilean behin-behinean onartu zen HAPOan 
2.100 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da (eragiketa 
nagusiak Bazkardon, Ama Kandidan eta Baltzusketan egingo 
dira), eta herriko industrialdeetan 35 bat ha lurzoru industrial 
sortzea aurreikusten da. Bestalde, behin betiko onartzeko 
dagoen HAPOan, aurreikusita dauden saihesbideen 
ibilbideetako hirigintza erreserbak egokitzea aurreikusten da, 
ekipamenduetarako eremuak eta espazio libreen sistema 
egokitzeko.(!) 

 

Plangintzan 
eta 
eraikuntzan 
iraunkortasun 
irizpideak 
integratzea 

• Indarrean dauden Arau Subsidiarioetan ez dago iraunkortasun 
neurri espezifikorik. HAPOan, berriz, Ingurumen 
Iraunkortasunari buruzko Txostena egin da, legediak 
ezartzen duena betez, eta beraz, plangintzak ingurumen 
helburuak betetzen dituela esan daiteke; gainera, 
gainbegiratze programa diseinatu da. 

• HAPOan ez da ezarri garapen berrietan eta lehengo eraikinak 
birgaitzeko garaian energia kontsumoari eusteko helburu 
espezifikorik; hau da, ez da ezarri aurrezpen neurri aktiborik 
edo pasiborik. (!) 

• 2008an, Andoaingo etxebizitzen %18,55ek eraginkortasun 
energetikoaren ziurtagiria zuten (UDALMAP). 

 

Herritarren 
parte-hartze 
bileran 
egindako 
ekarpenak 

• Ibai ertzeko ibilbidea hobetzea eta hiri altzariak jartzea. 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 1. Lurraldearen eta hiri esparruaren antolamendu iraunkorra. 

• 1.1 Lurzorua modu iraunkorrean erabiltzea. 

• 1.2 Etxebizitzak sustatzea. 

• 1.3 Elementu degradatuak berreskuratzea eta gune publikoak hobetzea. 

• 1.4 Ondarea sustatzea eta plangintzan eta eguneroko bizimoduan txertatzea. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• 1.1.2 Lurzorua kontrolatzea helburu duen kudeaketa publiko aktiboa garatu. 

• 1.1.3 Arau Subsidiarioetan hirigintza erabilera bateraezinak nahastu daitezen saihestu. 

• 1.1.5 Hiri bilbeko espazio libreak zaindu eta berreskuratu. 

• 1.2.2 Etxebizitza tasatuak egin. 

• 1.3.2 Eraikinak birgaitzeko eta irisgarritasuna areagotzeko elementuak ezartzeko laguntzak ematen 
jarraitu. 

• 1.3.3 Barruko plazak birmoldatu. 

• 1.4.2 Ondare elementuak sakon ikertzeko protokoloak ezarri, gal daitezen saihesteko. 

• 1.4.3 Pizkunde berantiarreko Izturitzaga jauregia eta Irigoien Azpikoa etxea (Milagrosa) 
zaharberritu. 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Andoaingo Arau Subsidiarioak (1997/2003) 

• Andoaingo behin-behineko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (2010) 

EAEkoak 

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

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

• EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (1997) 

• Donostialde-Behe Bidasoako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana (Aurrerapena, 2003 / 
Irizpideak, 2008) 

• Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2007-2017 (2006) 

• EAEko Nekazaritza, Basoak eta Ingurune Naturala Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Hasierako 
onespena, 2005) 

• EAEko Ekonomia Jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak sortzeko 
Lurraldearen Arloko Plana (2004) 

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

• EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana (2001) 

• EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (1998) 
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LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• HAPOa behin betiko onartzea eta bertako aurreikuspenak garatzea, Ingurumen Iraunkortasunari 
buruzko Txosteneko zehaztapenen arabera. 

• Industria eremu zaharkituak berreskuratzeko politikak garatzea. 

• Herriko paisaia mantentzea eta hobetzea, gune publikoetan eta pribatuetan modu koordinatuan 
esku hartuz, eta zenbait gune mugikortasun iraunkorrerako berreskuratzeko esku-hartzeekin 
txertatzea. 

• Herriaren eta ingurune naturalaren arteko mugetako paisaiaren kalitatea hobetzea. 

• Landa eremuan gaur egun dauden parkeak mantentzea, eta HAPOko aurreikuspenak garatzea. 

• Berdeguneen sistema orokorra taxutzea, gaur egungo berdeguneak osatzeko. 

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

• Aurreikusita dauden saihesbideak (GI-131 eta N-1) zabaltzen direnean, herriko zeharbideak 
birgaitzea, Udalaz gaindiko administrazioen laguntzarekin. 

• Ondare arkitektonikoaren birgaikuntza sustatzea, eta oro har landa eremuarekin lotutako 
eraikinena. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Lurralde plangintzan eta plangintza sektorialean aurreikusita dauden bide eta trenbide azpiegiturak 
egitea, paisaiaren integrazioa eta lehengoratze ekologikoa kontuan hartuta. 
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MU GIKO RT ASU NA  

•  
Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 6. MUGIKORTASUNA HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA MURRIZTEA 

10. TOKIAN TOKIKOTIK MUNDU GLOBALERA 
 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  Eguneroko 
mugikortasun 
eskariak 

• Andoaingo mugikortasun ereduak kontuan hartzen badira, lurraldeko 
udalerri tipikoa dela esan daiteke; izan ere, herrian bertan oinez 
ibiltzeko ohitura handia dago. Hain zuzen ere, Andoainen bertan egiten 
diren joan-etorrien %77 oinez egiten dira, eta horixe da herriko aktibo 
nagusietako bat (mugikortasun inkesta, 2002). 

• Herri barruko eta kanpoko joan-etorri guztiak kontuan hartuz gero 
(herri barrukoak eta kanpokoak), ibilgailu pribatua askoz gehiago 
erabiltzen da. Izan ere, joan-etorrien %62,6 autoz egiten dira 
(mugikortasun inkesta, 2002). 

 

• Iturria: Bertan egindakoa, 2001eko erroldako datuetan oinarrituta (EIN) 

• Andoaindarren %37,2k herrian bertan egiten dute lan; beraz, gehienak 
kanpora joaten dira lanera. Gainera, joera orokorrari jarraiki, gero eta 
andoaindar gutxiagok egiten dute lan herrian bertan. 2001eko datuen 
arabera, egunero 2.641 andoaindar joaten dira kanpora lanera, eta 
2.241 kanpotar etortzen dira Andoainera lanera (2001eko errolda, EIN). 
Gaur egun eskaintzen den lanpostu kopurua lanean ari diren herritarren 
kopurua baino txikiagoa da; hala ere, zerbitzuen sektoreko lanpostu 
kopurua handitu egin da. 

 

Autoz 
%61,4 Autoz +  

garraio publikoan  
%0,9 

Garraio publikoan  
%15,7 

Oinez 
%20,1 

Beste batzuk 
%1,1 

Motoz 
%0,8 

JOAN-ETORRIAK GARRAIO MODUAREN ARABERA (2001) 
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Mugikortasunaren 
kudeaketa eta 
plangintza 

• 2005ean “zirkulazioaren eta aparkalekuen azterketa” egin zen, eta 
bertan, udalerriko mugikortasuna eta garraio sareak aztertu ziren eta 
zirkulazioari, oinezkoen eta txirrindularien ardatzei eta aparkaleku 
eskaintzari buruzko proposamenak egin ziren. Gainera, hirigintza 
plangintzan aurreikusitako hazkundeen ondorio izango zen 
mugikortasuna ebaluatu zen, eta azterketako esku hartzeak 
aurreikuspen horietara egokitu ziren. 

• 2009an, “garraio publikoaren azterketa” egin zen, eta bertan, gaur 
egungo garraio publikoaren eskaintza, eskaria, eta estaldura eremuak 
aztertu ziren. Gainera, garapen eremu berriak ere aztertu ziren, 
udalerriko bizitegi eta industria eremuek etorkizunean izango duten 
bilakaera (hazkundea) kontuan hartuta. 

 

Garraio publikoa • Garraio publikoak garrantzi handia du, bai andoaindarrentzat bai 
kanpotik etortzen diren bidaiarientzat, gehien erabiltzen den 
garraiobidea hori ez den arren. 

• Andoainen Renfeko bi geltoki daude, eta lanegunetan, 20-30 minutuan 
behin igarotzen dira aldiriko trenak (36 bidaia egunean). Andoaindik 
Donostiarako bidaia 16/18 minututan egiten da.  

• Andoainen bizi diren pertsonek eta bertan lan egiten dutenek 5-10 
minutu behar dituzte oinez geltoki batera iristeko. Hala, herritarren 
%84k eta langileen %52k 5 minutu baino gutxiago behar dituzte autobus 
geltoki batera iristeko.  

• Hiribusa kontzesio bidez eskaintzen da, eta egunean 14 bidaia egiten 
dira, 30-76 minutuan behin. 21 geltoki daude, eta 2009an egindako 
azterketaren arabera, geltokien kokalekua adierazten duten seinale 
gutxi daude, izan ere, 8 geltokitan ez dago seinalerik. Beste 7 
geltokitan, autobusari itxaroteko aterpea dago; 5 geltokitan, TSST 
konpainiako autobus lineei buruzko informazio zutoinak daude; eta 12 
geltokitan, galtzadako seinaleak daude. Hiribusaren geltoki bakar 
batean ere ez dago zerbitzuari buruzko informazio seinalerik. (!) 

• Herriko garraio publikoari buruzko azken azterketaren arabera, urtero 
42.100 bat bidaiarik erabiltzen dute hiribusa, batez beste. Erabilera 
nagusiak honako hauek dira: La Salle ikastetxeko haurrek eta begiraleek, 
Allurraldeko igerilekuetara joateko; Pagadigañako hilerrira joateko; eta 
Leizozko supermerkatuan erosketak egiteko. Erabiltzaileen %69 
emakumezkoak dira, eta %68 65 urtetik gorakoak eta 18 urtetik 
beherakoak dira. Bidaiarien %80k ez dute gidabaimenik, eta %15ek ez 
dute autorik. Erabiltzaileen arabera, zerbitzuaren abantaila nagusiak 
erosotasuna (%47) eta bizkortasuna (%24) dira.  
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• Herriarteko autobusari dagokionez, hiru zerbitzu daude: Andoain – 
Urnieta – Hernani – Donostia (G2), 30 minuturo, astelehenetik igandera; 
Andoain – Ospitalegunea (G-3), orduro, astelehenetik larunbatera, 
jaiegunetan izan ezik; eta Tolosa – Billabona – Andoain – Lasarte/Oria – 
Unibertsitatea – Donostia, 15 minuturo Donostiarantz eta 30 minuturo 
Tolosarantz. 

Oinezkoen eta 
bizikleten sareak 

• Oinezko ibilbideen kalitatea ona da, baina irisgarritasuna ez dago 
bermatuta udalerri osoan. (!) 

• Andoaingo Udalak eskailera mekanikoak jarri ditu malda handiko 
eremuetan, hala nola, Renfeko geralekua eta Plazaola ingurua 
elkartzeko. Biztanle dentsitate handiko auzo batzuek tren geltokiarekin 
eta udalerriaren behealdearekin duten lotura hobetzea izan du helburu 
proiektuak. 

 

 

 

• Bizikletaz ibiltzeko azpiegiturei dagokienez, Plazaolako Bide Berdea 
azpimarratu daiteke, “Trentxiki”. Oinez ibiltzeko ere egokituta dago, 
eta herrigunea eta Leitzarango txoko ukigabeenak zeharkatzen ditu. 
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• Loturarik gabeko bidegorri tarteak daude udalerrian, eta oinezko 
ibilbide gisa erabiltzen dira batik bat. Dagoeneko badaude zenbait 
proposamen, kale batzuk berriro urbanizatuz bidegorri tarteok lotzeko. 
(!) 

• Adifek eta Andoaingo Udalak akordioa erdietsi dute, geralekuan azpiko 
pasabidea eraikitzeko. Pasabideari esker, udalerriko hiri 
iragazkortasuna hobetuko da, tren zerbitzuko erabiltzaileen segurtasuna 
areagotuko da, eta bidaiariak erosoago eta errazago ibili ahal izango 
dira geltokian. Nasan igogailuak jarriko dira, herria iragazkortzeko, eta 
geralekuko trenbide pasagunea kenduko da. (!) 

Errepide sarea • N-I autobidea (Iparraldeko Autobidea) herrigunearen mendebaldetik 
igarotzen da, eta bi sarbide ditu. Iparralderantz, Donostiarekin lotzen 
da, eta hegoalderantz, Iruñea eta Gasteiz daude. N-I errepideko 
saihesbide berria Sorabilla auzoko mendi hegalaren behealdetik igaroko 
da. Bestalde, Sorabillan lotura berria egingo da, eta gaur egungoa 
nabarmen aldatuko da. (!) 

• GI-131 errepidea ere Donostiarekin lotzen da, Hernanin eta Urumeako 
haranean barrena. Gaur egun, Andoaingo saihesbidea eraikitzeko 
lanetan ari dira, Buruntza auzoko lurretan. Saihesbidea Urumeako 
Autobidearekin lotuko da, eta Donostiara joateko eta hiriburua A-15 
Autobidearekin lotzeko erabili ahal izango da, N-I errepidearen ordez. 

• Bi proiektuek lurraldearen konfigurazioa markatuko dute eta herriko 
zeharbideen kalitatea hobetzeko aukera emango dute, baina 
herrigunearen mugetan dauden landa eremuetan inpaktu nabarmena 
(kutsadura) eragingo dute. (!) 
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Lurralde loturak 
eta 
irisgarritasuna 

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

• Landa eremuko etxeetako eta nekazaritza jardueretako bide gehienak 
asfaltatuta daude, eta irisgarritasuna egokia da. 

 

Aparkalekuak • 2005ean egindako azterketaren arabera, bertakoentzako aparkaleku 
gutxiegi daude; izan ere, herrian ibilgailu asko daude, kaleko 
aparkalekuekin eta garajeekin alderatuta. Zona batzuetan, biztanleen 
eskaria dela-eta, aparkaleku eskaintza saturatuta dago, eta, ondorioz, 
ibilgailuek espazio publikoa okupatu dute. 2005eko kalkuluen arabera, 
109 aparkaleku falta dira. (!) 

• Ez da egin aparkaleku eskaintza kudeatzeko esku-hartze espezifikorik. 
(!) 

 

Motorizazioa eta 
ibilgailuak 

• Herriko ibilgailu kopurua etengabe handitzen ari da (+%25, 2000tik 
2010era arte), eta hori garraiobide ez-motordunen edo garraio 
publikoaren erabilera sustatzeko helburuaren aurkakoa da. 

• Andoainen 580 ibilgailu daude 1.000 biztanleko. Beraz, herriko 
motorizazio tasa Gipuzkoako eta Euskadiko tasen antzekoa da. Lurralde 
mailako joerari jarraiki, motorizazio tasa nabarmen handitu da azkeneko 
urteetan (2001ean, 504 ibilgailu zeuden 1.000 biztanleko) (UDALMAPeko 
datuak). 

 

Iturria: Bertan egindakoa, Eustateko datuetan oinarrituta 

 

IBILGAILU KOPURUAREN BILAKAERA 
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Istripu tasa • Andoainen, zirkulazio istripuen kopuruak behera egin du argi eta 
garbi. 2009an, 9,47 istripu gertatu ziren 1.000 biztanleko, eta 2003an, 
berriz, 22,90. Andoaingo istripu tasa Gipuzkoako batez bestekoa baino 
txikiagoa da (UDALMAP). 

• 2009an, ibilgailuek harrapatutako oinezkoen kopurua handitu egin zen, 
baina Gipuzkoako eta Euskadiko batez bestekoak handiagoak izan ziren. 
Azkeneko urteetan, ibilgailuek harrapatutako pertsonen kopuruak 
gorabeherak izan ditu, baina oro har ezbehar gutxi gertatzen dira, eta 
urte batzuetan bakar bat ere ez. 

 

Salgaiak • Udalerria zeharkatzen duen errepide sarean salgaien zirkulazioa 
nabarmena da, batez ere N-I errepidean, eta neurri txikiagoan GI-131 
errepidean. Bi errepideetan saihesbideak egingo dira, eta ondorioz, 
gaur egungo inpaktua murriztu egingo da. (!) 

• Aparkatutako ibilgailu astunek edo salgaien zamalanek ez dute arazo 
espezifikorik eragiten udalerrian. 

 

Herritarren 
parte-hartze 
bileran egindako 
ekarpenak 

• Oinezko ibilbideen sare nagusiaren kalitatea hobetzea, besteak beste 
ibai ertzeko ibilbidearena, hiri altzariak eta errepide sarearen 
iragazkortasuna kontuan hartuta. 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 3. Herri barruko mugikortasuna hobetzea. 

• 3.1 Garraio moduetan esku hartzea eta garraio publikoa bultzatzea. 

• 3.2 Garraio modu alternatiboak bultzatzea. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• 3.1.3 Enpresetako mugikortasun iraunkorrerako planen ezarpena aztertu. 

• 3.2.1 Oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbideen sare eraginkorra egituratu. 

• 3.2.4 Herri bideen inbentarioa eguneratu. 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Andoaingo zirkulazioaren eta aparkalekuen azterlana (2005) 

• Andoaingo garraio publikoaren azterlana (2009) 

EAEkoak 

• Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (Aurrerapena, 2008ko abuztua) 

• EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana (2001) 

• Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2007-2017 (2006) 

• EAEko Garraio Iraunkorraren Plan Zuzendaria (2002ko azaroa) 

• Euskal Herriko Errepideen 2. Plan Orokorra 1999/2010 (1999) 
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Udal eskumenekoak 

• Mugikortasunari buruzko azterlanean aurreikusitako esku-hartzeak burutzea, azterlana 
berrikustea, eta udalerriko Mugikortasun Iraunkorrerako Plana egitea. 

• Udalerriko Irisgarritasun Plana eguneratzea. 

• Bidegorrien sarea garatzea, bizikletetarako plan espezifikoa eginez. 

• Garraio publikoari buruzko azterketan aurreikusitako esku-hartzeak gauzatzea, eta besteak 
beste, geltokietako irisgarritasuna eta informazioa hobetzea. 

• Aparkalekuak modu eraginkorrean kudeatzeko eta eskaintza behar bezala dimentsionatzeko 
beharrezkoak diren hobekuntzak aztertzea. 

• Kudeaketa neurriak eta sentsibilizazio kanpainak bultzatzea, hala nola “eskola bide” 
seguruen proiektuak. 

Udalaz gaindiko eskumena 

• Herriarteko garraio publikoaren eskaintza hobetzea, zerbitzuen maiztasuna eta 
osagarritasuna areagotuz. 

• Saihesbideak egitea, eta herriko zeharbideak birmoldatzea eta zirkulazioa moteltzea. 
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B IO D IB ERT S ITAT E A  ET A  P A IS A IA  
•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 3. NATUR ONDASUN KOMUNAK 

 

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  Natura eta 
paisaia balioak 

• Andoainen natura intereseko eremu ugari daude, batez ere 
udalerriaren hego-ekialdean. 

• Interes handiko habitaten artean, honako hauek azpimarratu 
daitezke: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior–eko ibarbasoak, 
Abies alba pagadiak eta Abies nebrodensis pagadiak, txilardi 
lehor europarrak, landaretza kasmofitikoa duten malda harritsu 
silizeoak, eta ertzetan Salix eleagnos landaretza zurkara duten 
ibaiak (batez ere Leitzaran ibaian). Horixe da udalerriko 
landaredi potentziala, baina azaleraren %1,5ean bakarrik dago. 

• Udalerriko azaleraren zati handienean landatutako baso sailak 
daude: pagadiak, hariztiak eta baso misto atlantikoa, urkidiak 
eta harkaizti silizeoetako landaredia – arantzadiak eta lahardiak. 
Hostozabalei dagokienez, ugariena baso misto atlantikoa da 
(landaredi maparen azaleraren %13,12 hartzen du), eta atzetik, 
Quercus roburren basoak eta Quercus rubraren sail landatuak 
daude. Koniferoei dagokienez, hektarea gehien hartzen dituen 
espeziea Pinus radiata da, eta atzetik, Pinus nigra eta Larix spp. 
daude. 

 

• Andoaingo Mendian eta Atxulondo-Abalozen interes botaniko 
bereziko elementuak daude. Lehenengoa, konfigurazio eta 
zuhaizti bereziak dituelako nabarmendu behar da; bertan, 
harkaiztiek azalera aipagarria dute, eta florari dagokionez, 
landa atlantikoa, aurre-txilardi atlantikoa (arantzadiak eta 
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lahardiak), harkaizti silizioetako landaredia eta pagadi multzo 
txikiak nabarmentzen dira. Atxulondo-Abalozen, hariztiak eta 
baso mistoa ongi zainduta daude.  

• Faunari dagokionez, Leitzaran ibaia azpimarratu behar da, 
bertan bisoi europarra (Mustela lutreola) bizi delako, mundu 
osoan galzorian dagoen haragijale erdi urtarra. Euskal Herrian, 
oso ibai gutxitan daude bisoi europarrak. Bestalde, bailarako 
zenbait errekastotan muturluze piriniarra (Galemys pyrenaicus) 
bizi da. Euskal Herrian, Gipuzkoako ekialdean bakarrik ikusten 
dira halakoak, eta ibaietako ekosistemaren kalitate onaren 
adierazle dira. 

• 2007an landa eremuari buruz egin zen azterlanaren arabera, 
kalitate goreneko paisaia duten lau zona bereiz daitezke 
Andoainen: Ubaran ibaiko haranaren hondoa, Leizotz ibaiko 
haranaren hondoa, Leizotz auzoan hegoalderantz edo hego-
mendebalderantz begira dauden mendi-hegalak, eta Sorabilla 
auzoan iparralderantz edo ipar-ekialderantz begira dauden 
mendi hegalak. 

Sistema 
naturalak eta 
paisaia 

• Oro har, Andoaingo sistema naturalak naturalizatzen ari dira, 
nekazaritza jarduera batzuk desagertzen ari direlako. Garai 
batean, landa eremuko paisaia tamaina txikiko eta ehundura eta 
kolore ugariko unitateek osatzen zuten, baina azkeneko 
hamarkadetan paisaia sinplifikatu egin da, erabilerak murriztu 
egin direlako. Besteak beste, Oria ibaia pixkanaka lehengoratzen 
ari da, neurri batean papergintza jarduerak itxi direlako. 

• Gaur egun, ateratze jarduerek eragiten dute begi inpaktu 
nagusia, beren eraginagatik eta begi bistan daudelako. Herrian 
hiru harrobi daude, eta horietako bat itxita dago (Azpikola). (!) 

• Herri inguruko baratzeek ere begi inpaktu handia eragiten dute 
landa eremuan, baina erraz lehengoratu daiteke, ikuspuntu 
teknikotik. Dena den, baratzeak arautzea eta beste leku batera 
eramatea erronka handia izan daiteke ikuspuntu sozialetik; izan 
ere, eginkizun soziala duten aisialdi jarduerak dira. (!) 

 

Naturgune 
babestuak 

• Andoainen, balio handiena duen gune babestua Leitzarango 
Biotopoa da. EAEko Naturgune Babestuen Sarearen baitan dago, 
eta 2004an Garrantzi Komunitarioko Leku (GKL) izendatu zuten. 
Biotopo izendatutako eremuak, ubide naturalaz gain, 5 metroko 
zabalerako zortasun zerrenda ere hartzen du ibaiaren alde 
bietan. Leitzarango Biotopoan interes komunitarioko bost 
habitat daude, eta horrexegatik izendatu zuten GKL. Gaur egun, 
Bereziki Zaindu beharreko Gune (BZG) izendatzeko izapideak 
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egiten ari dira. 

 

• Biotopoaren babes zona periferikoak Leitzaran ibaiaren arro 
natural osoa hartzen du. Eremu zabala da, eta zatirik handiena 
Andoaingo Mendia izeneko herri mendian dago. Zona horretan 
Usabelartzako zohikaztegiak daude (EAEko Hezeguneen 
Lurraldearen Arloko Planeko I. multzoko hezegunea). 

• EAEko Espazio Natural Garrantzitsuen Katalogo Irekian 
Andoaingo bi gune daude. Honako hauek: 

o Atxulondo-Abalotz: interes botaniko bereziko eremua da, eta 
bertako landaredia ongi zainduta dago. Batez ere hariztiak 
daude, eta baita Lagerstroemia indica eta kanabera baso 
mistoa ere. 

o Adarra-Usabelartza: interes botaniko bereziko eremua da, 
eta Andoaingo Mendian dago. Leitzarango Biotopoaren babes 
zona periferikoan dago, eta Usabelartzako zohikaztegiak 
daude bertan. Konfigurazio eta zuhaizti bereziak ditu, 
bertako harkaiztien azalera nabarmena da, eta florari 
dagokionez, landa atlantikoa, aurre-txilardi atlantikoa 
(arantzadiak eta lahardiak), harkaizti silizioetako landaredia 
eta pagadi multzo txikiak nabarmentzen dira. 

• Udalerriko azaleraren %3,06 babes berezikoa da. 

• Faunaren ikuspuntutik, bisoi europarraren (Mustela lutreola) 
eta muturluze piriniarraren (Galemys pyrenaicus) 
kontserbaziorako Interes Bereziko Eremuak daude Andoainen, 
eta bakoitzak bere Kudeaketa Plan espezifikoa du. 

• Andoain EAEko korridore ekologikoen ardatz nagusietatik kanpo 
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dago, baina eskualde mailako interesa duten bi konektibitate 
ardatz daude bertan. Ardatz nagusia Aralar-Aiako Harria lotura 
korridorea da (lehorreko ardatza), eta udalerriaren hegoaldea 
zeharkatzen du. Eta bigarrena, Oria eta Leitzaran ibaiek osatzen 
duten ardatza da. Ia udalerriaren erdiak konektibitate ekologiko 
oso handia du, batik bat landa eta mendi inguruak ia 
artifizializatu gabe daudelako. 

• Behin-behinean onartuta dagoen HAPOan, landa eremuko bi 
parke proposatu dira, herriguneko espazio libreen sarea 
osatzeko. Batetik, Leitzarango landa parkea (indarreko Arau 
Subsidiarioetan neurri batean aurreikusita dago), eta bestetik, 
Allurraldeko landa parkea, izen bereko mendi-hegalean egongo 
dena. (!) 

Ingurune 
naturalaren 
kudeaketa 

• Leitzarango Biotopoko GKLak oraingoz ez du plangintza 
tresnarik (Baliabide Naturalak Antolatzeko Plana), eta ezta 
kudeaketa planik ere (Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko 
Plana). GKLa “Leitzarango Basoak” Erabilera Publikoko 
Mendia Kudeatzeko Plan Teknikoan (2003) txertatuta dago. 
Planak kontserbazioa eta baso jarduerak integratzen ditu 
(kontserbazio iraunkorra), eta 10 urteko indarraldia izango duela 
aurreikusten da. Epea amaitu ondoren, Plana berrikusiko da. (!) 

• Andoainen erabilera publikoko hiru mendi garrantzitsu daude, 
azalerari dagokionez: Andoaingo Mendia (654 hektarea ditu, eta 
Andoaingo Udalarena da); Buruntza (150 hektarea ditu, eta 
Andoaingo Udalarena da); eta Sarobetxoeta (74 hektarea ditu, 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiarena da). Udalerriaren azaleraren 
%31,80 publikoa da (plangintza berrikusteko azterlaneko datuen 
arabera). Baso autoktono gehienak pribatuak dira, baina 
landatutako baso sail gehienak publikoak dira, eta ondorioz, 
beren kudeaketan nabarmenago eragin daiteke. 

• Andoaingo Mendiari dagokionez, mendi publikoaren 
antolamendurako eta kudeaketarako plan bat dago, eta baita 
bertako larre eremuei buruzko azterlan bat ere. Buruntza 
izeneko mendi publikoak ere antolamendurako eta 
kudeaketarako plana du, eta bertan, Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin elkarlanean egindako inbentario bat dago. 

• Andoainen ehiza esparru bat dago, erabilera publikoko 
Leitzaran mendian. Goiburun, berriz, segurtasun zona bat dago, 
Andoaindik Billabonara artekoa.  

• Andoaingo landa eremuan bi aisialdi gune daude: Otita eta 
Olazar. Bi parkeak Leizotz auzoan daude, Leitzarango eskuineko 
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ibaiertzaren eta GI-3091 errepidearen artean. Azken  urteetan, 
Otita inguruko paisaia lehengoratu da eta Bisitarien Etxea 
zabaldu da. Beharbada Leitzaran ibaian gora dagoen arrain 
haztegia erosiko da, eremua birsortzeko.  

• Leitzaran Bisitarien Etxea, Uraren Interpretazio Zentroa eta 
Arrantza Eskola integratzen dituena, 2008an jarri zen abian, 
txirrindularien eta ibiltarien elkargune gisa. Leitzaran ibaiari eta 
haranari buruzko informazioa emateaz gain, bisitariak 
kontzientziatzea ere badu helburu, zer ingurunetan dauden 
jakin dezaten.  

• Plazaolako edo Leitzarango bide berdeak (“Trentxiki”) 40 
kilometroko guztizko luzera du, eta horietako 4 Andoaingo 
lurretan daude. Horixe bera da herriko erakargarri turistiko 
nagusia. Antzinako Plazaola trenak Leitzaran ibaiko haranean 
barrena egiten zuen ibilbidean giza okupazioaren antzinako 
arrastoak ikus daitezke: historiaurreko monumentuak, 
artzaintza, ikaztegiak, meatzeak, burdinolak eta errotak. 

 

• “Andoaingo bideetatik” izenburuko gidaliburua argitaratu da, 
eta bertan, honako ibilbide hauek deskribatu dira: Leitzaran, 

Aizkorri-Onddo, Atxular-Pardaki, Buruntza,	 Belkoain, Goiburu 

eta Andoain. Gainera, Buruntzaldeko web orrian 
(buruntzaldea.org) kiroldegiak lotzen dituzten hiru ibilbide 
balizaturen berri ematen da: Andoain-Urnieta, Andoain-Lasarte-
Oria eta Andoain- Usurbil. 

• Andoaingo aisialdi erabilerei dagokienez, kezka handiena 
eragiten duten erabilerak aisialdiko baratzeak eta txabolak 
dira, ez baitaude ongi integratuta ingurunean eta paisaian. Udal 
plangintzak ez ditu arautzen, eta eremu horietan erabiltzen 
diren produktuak eta sortzen diren hondakinak ez dira behar 
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bezala kudeatzen. (!) 

• Lehen sektoreari dagokionez, eskualde mailako ekimen batzuk 
Andoainen eragina izan dezakete. Batetik, Nekazaritza 
Integratua eta Ekologikoa sustatzeko ekimenek, eta bestetik, 
Aldundiak sortu duen Landa Lur Bankuak (landa ingurunea 
sustatzeko estrategiaren baitan). 

• Behin-behinean onartuta dagoen HAPOan, landa eremuko 
ondare eraikia birgaitu dadin sustatzeko neurri zehatzak daude. 
(!) 

Herritarren 
parte-hartze 
bileran 
egindako 
ekarpenak 

• Mendiak antolatzeko planetan aurreikusita dauden ekintzak 
burutu beharko liratekeela adierazi da.  
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 2. Ingurune naturala eta biodibertsitatea babestea eta landa eremua zaintzea. 

• 2.1 Biodibertsitatea mantentzea. 

• 2.2 Paisaia babestea. 

• 2.3 Landa eremua indartzea. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• 2.1.5 Inturian arrainentzako igarobide bat proiektatu eta eraiki. 

• 2.2.1 Paisaiaren kalitateari buruzko helburuak ezarri. 

• 2.2.2 Paisaia dibertsifikatzeko eta biodibertsitatea babesteko elementuak mantentzeko laguntzak 
emateko aukera aztertu. 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Andoaingo Arau Subsidiarioak (1997/2003) 

• Andoaingo behin-behineko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (2010) 

• Andoaingo landa eremua babesteko, antolatzeko eta arautzeko azterlana, plangintzako arau 
subsidiarioen berrikuspena tarteko dela egindakoa (2007) 

EAEkoak 

• EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (1997ko otsaila) 

• Donostialde-Behe Bidasoako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana (Aurrerapena, 2003 / 
Irizpideak, 2008) 

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

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Arau Subsidiarioetan landa eremuari buruz egindako azterketan aurreikusitako jarduerak 
gauzatzea. 

• Lehen sektoreko jardueren bideragarritasuna bermatzeko esku-hartzeak egitea, baina 
biodibertsitatea eta paisaia mantenduz. 

• Ingurune naturalean aisialdia, kirola eta turismoa sustatzea, baina ingurunea zainduz. 

• Ingurune naturaleko azalera handiagoa babestea. 

• Landa eremuko ondare arkitektonikoaren eta eraikinen birgaikuntza sustatzea. 

• Aisialdirako baratzeak antolatzea, eta paisaia, kontserbazio edo hidrologia irizpideekin 
bateragarriak ez direnean, beste leku batera eraman daitezen sustatzea. 
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Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Leitzarango Biotopoko Baliabide Naturalak Antolatzeko Plana eta Erabilera eta Kudeaketa 
Zuzentzeko Plana garatzea. 

 

 



 

 

 

 

 
4 . 2  B A L I A B I D E  N A T U R A L A K ,  H O N D A K I N A K  

E T A  I N G U R U M E N A R E N  K A L I T A T E A  
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URA 

•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 3. NATUR ONDASUN KOMUNAK  

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Hornidura eta 
banaketa sarea 

• Andoain Gipuzkoako Ur Kontsortzioko kide da, 1996az geroztik. 
2010eko uda arte, Andoaingo Udala arduratzen zen ura biltzeaz eta 
banatzeaz, baina geroztik, uraren goi horniduraren ardura 
Kontsortzioarena da. Udalak, berriz, tratatutako ura banatzen du 
(behe hornidura), sarea mantentzen du, eta kontsumitzaileei 
kobratzen die. 

• 2010era arte, Andoain Leitzaran ibaiko harguneetatik hornitzen zen, 
baina harrezkero, Tolosaldeko hornidura sistemaren baitan dago, eta 
Ibiurko urtegitik hornitzen da. Gaur egun, baserri batzuek bakarrik 
hartzen dute ura ibaiko harguneetatik eta beste iturburu 
batzuetatik. 

• Azpiarro honek urez hornitzeko buruaskitasun maila egokia duela 
uste da, eta gainera, gaur egungo hornidura sisteman eskasiarik 
izanez gero, udalerriak bere burua hornitzeko aukerak dituela uste 
da. 

 

 • 2009an, 2.517.906 m3 ur banatu ziren goi hornidurako sarearen bidez 
(Iturria: Andoaingo Udala).  

• Zenbatu gabeko kontsumoen ehunekoa oso handia da 
(kontagailurik gabeko kontsumo guneetako hornidura eta sarearen 
galerak). EAEko Ingurumeneko II. Esparru Programako 
konpromisoetako bat zenbatu gabeko ur kontsumoa %25era arte 
murriztea da, baina Andoainen, ehunekoa askoz handiagoa da. 

 

Iturria: Andoaingo Udala 

• Ura Ibiurko urtegitik hornitzen hasi denetik, kudeaketan aldaketak 
egin dira, eta horri esker, zenbait neurri hartu dira. Adibidez, 
zenbatu gabeko kontsumoak neurtzen hasi dira, kontsumoaren 
kontrola hobetzeko eta erabileraren eraginkortasuna areagotzeko 
asmoz. Zehazki, emaria neurtzeko 5 gailuren bidez sarea sektoretan 
banatzeko lanak esleitu dira 2010ean. 

 

Zenbatu gabea  
1.645.934 m3  

(%65) 

Zenbatua  
871.972 m3  

(%35) 

Uraren goi hornidura, 2009 
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 • Orain arte Leitzaran ibaitik banatu izan den uraren kalitatea 
onargarria dela jotzen da, eta dagokion araudia betetzen du. 
Gainazaleko ura denez, ekaitzek ondorio kaltegarriak izaten dituzte 
baliabidearen kalitatean; izan ere, ura arretu egiten 
da.

 
Iturria: Udalmap 

(Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritza Nagusia. EAEko 
Kontsumoko Uraren Informazio Sistema (Ekuis): 3, Ona; 2, Onargarria; 1, Eskasa; 0, 

Zehaztu gabea) 

• Ibiurko urtegiko ura edangarri bihurtzeko kloro dioxidoa erabiltzen 
da, eta uraren kalitate organoleptikoan eragina duela detektatu da, 
banaketa hodietako substantziak disolbatzen dituelako. (!) 

 

 • Edateko ura hornitzeko sareen eta azpiegituren estaldura maila 
nahikoa dela uste da, ia udalerri osoa hartzen baitu. 

• Era berean, hornidura sarearen GISa (informazio geografikoko 
sistema) onuragarria dela uste da. 

• Gaur egun, ez dago euri ura aprobetxatzeko sistemak ezartzeko 
aurreikuspenik. 

 

Eskaria eta 
kontsumoa 

• Banatzen eta kontsumitzen den uraren sektorekako erregistro 
sistematikorik ez egitea negatiboki baloratzen da. Ondorioz, ezin 
da egin urteko kontsumo serierik. (!) 

• Etxeetako ur kontsumoak apur bat behera egin du 2005etik 2009ra 
bitarte. Hala ere, 2009ko kontsumoa Udalsarea 21eko batez 
bestekoa (119,4 l/bizt/egun, 2007an) baino handiagoa izan da 
(EAEko 2009ko Iraunkortasun Txostena). 
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Iturria: Andoaingo Udala 

• Sektorekako ur kontsumoari dagokionez, etxeetako kontsumoa 
industriaren eta zerbitzuen sektoreetako kontsumoa baino handiagoa 
da, argi eta garbi. Bestalde, aipagarria da industrian eta 
nekazaritzan erabiltzen diren harguneen gaineko kontrolik ez 
dagoela, eta beraz, kudeaketa orokorrerako beharrezkoa den 
informazioa ez da osoa. 

 

Iturria: Andoaingo Udala 

 • Udal eraikinetan eta erabilera publikoko ekipamendu batzuetan ez 
dago kontagailurik, eta hortaz, ezin da ur kontsumoa kontrolatu eta 
ezin da haren jarraipenik egin. Kontagailuak jartzen hasi da, ur 
kontsumoa ezagutzen hasteko eta ura modu eraginkorragoan 
erabiltzen hasteko lehenengo urrats gisa. (!) 

• Ekipamenduetan ez da hartu ur kontsumoa murrizteko neurri 
sistemikorik. (!) 

 

Saneamendua 
eta arazketa 

• Saneamenduko behe sarea eta euri ura bereizteko sarea Udalak 
kudeatzen ditu. 

• Hondakin uren saneamendurako sareen eta azpiegituren estaldura 
%95ekoa da (Iturria: Andoaingo Udala). Beraz, estaldura egokia dela 
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ETXEETAKO UR KONTSUMOAREN BILAKAERA 

Etxeetako 
kontsumoa 

%75,2 

Industriaren 
sektoreko 
kontsumoa   

%21,9 

Merkataritza 
sektoreko kontsumoa 

%2,9 

Ur kontsumoa sektoreka, 2009 
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uste da. 

• Behe sarea ez dago behar bezala konektatuta udalerria eta 
araztegia lotzen dituzten goi hodiekin. Gaur egun, udalerriko zona 
batzuk konektatu gabe daude. (!) 

• Saneamendu sarean ez da egiten prebentziorako mantentze lanik, 
eta era berean, zati zaharrenak edo hondatuta daudenak berritzeko 
planik ez dago. Gorabeheraren bat detektatzen denean, dagozkion 
konponketak edo ordezkapenak egiten dira. (!) 

 • Udalerriko hondakin urak tratatu gabe Oria ibaira isurtzea oso modu 
negatiboan baloratzen da. (!) 

• Udalerriko saneamenduko goi sarea Adunako Hondakin Uren 
Araztegiarekin lotuta dago, eta aurreikuspenen arabera, araztegia 
2011n jarriko da martxan. Bertan, tratamendu biologikoa erabiliko 
da nitrogenoa ezabatzeko, eta tratamendu kimikoa, berriz, fosforoa 
ezabatzeko. 

• Jarduera ekonomikoetan sortzen diren hondakin urak ere ibaira 
isurtzen dira. Horretarako, ibilgu publikora isurketak egiteko 
baimenetan ezarritako isurketa baldintzak bete behar dira, eta 
baimenak jarduera lizentzien bidez kontrolatzen dira. Beraz, Udalak 
sendotu egin beharko du isurketen bidez kutsatzeko gaitasun handia 
duten enpresen gaineko kontrola. 

• Modu positiboan baloratzen da udalerriko zona batzuetan euri ura 
bereizteko sarea egotea. 

 

Uraren 
zikloaren 
araudia eta 
kudeaketa 

• Edateko uraren tarifa hiru taldetan banatzen da, erabileraren 
arabera: etxeetako tarifa, merkataritzako tarifa, eta industriako 
tarifa. Uraren tarifaren egitura negatiboki baloratzen da, ez 
baitago uraren aurrezpena sustatzeko mekanismorik; izan ere, 
tarifa ez dago egituratuta kontsumo tarteen arabera. (!) 

• Andoaingo Udaleko kolektorera egindako isurketen araudiak 
estolderia publikora egindako hondakin uren isurketak arautzen ditu. 

 

Sentsibilizazioa • Azkeneko ikasturteetako batean, udalerriko ikastetxeek uraren gaia 
hautatu dute Eskolako Agenda 21eko jarduerak burutzeko. 

• Ildo horretan, Udalak triptiko bat argitaratu du, eta, bertan, uraren 
aurrezpenari buruzko informazioa eman du, eta ikastetxeetan 
egindako jardueren emaitzak eta ondorioak bildu ditu. Bestalde, 
Aste Berdean, txorrotako zurrusta haustekoak banatu zituen 
herritarren artean. 

• Hala eta guztiz ere, ikastetxeetan ez da hartzen ura aurrezteko 
neurri sistematikorik. 
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Uraren 
kalitatea 

• Andoainen Uraren Euskal Agentziaren bi laginketa estazio daude, 
uraren kalitatearen jarraipena egiteko: bat, Leitzaran ibaian, eta 
bestea, Oria ibaian. Datuen arabera, Leitzarango uraren egoera 
ekologikoa ona-oso ona da, baina Oria ibaiko uraren kalitatea eskasa-
txarra da. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OLE382 estazioko egoera 
ekologikoa Ona Ona Ona Ona Ona Oso ona 

ORI490 estazioko egoera 
ekologikoa Eskasa Txarra Txarra Txarra Txarra Eskasa 

Iturria: Uraren Euskal Agentzia 

 

Herritarren 
parte-hartze 
bileran 
egindako 
ekarpenak 

• Hornidura sarea goitik behera berritu beharko litzateke. 

• Etxebizitza bakartuak sare orokorrarekin lotu beharko lirateke edo 
bertako hondakin urak behar bezala tratatzen direla bermatu 
beharko litzateke. 

• Udalerriko errekastoak garbitu beharko lirateke. 

• Sarearekin lotu gabe dauden hondakin urak kontrolatu beharko 
lirateke eta konektatzeko kudeaketak egin beharko lirateke. 

• Enpresetako isurketak kontrolatu beharko lirateke. 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 4. URA ETA HONDAKINAK MODU IRAUNKORREAN KUDEATZEA. 

• 4.1 URAREN HORNIDURA SAREA EGOKITZEA. 

• 4.2 URA AURREZTEA. 

• 4.3 SANEAMENDUA ETA BAINU EREMUETAKO URAREN KALITATEA HOBETZEA. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• 4.3.1 Saneamendu sarea berritzeko plana egin. 
 
 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Udaleko Ur Zerbitzuaren araudia 

• Kolektoreko isurketen araudia 

• Ordenantza fiskalak. 2009ko ekitaldia 

EAEkoak 

• Ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legea 

Europako Erkidegokoak 

• Uraren Esparru Zuzentaraua (2000/60/EE) 
 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Sareko uraren kalitate organoleptikoa bermatzea. 

• Zenbatu gabeko kontsumoa kontrolatzea eta galerak murriztea. 

• Behe sarearen bidez banatzen den edateko uraren bolumena sistematikoki kontrolatzea. 

• Udal ekipamenduetako kontsumoa kontrolatzea, jarraipena egitea eta optimizatzea. 

• Saneamenduko behe sare osoa goi sarearekin lotzea. 

• Saneamenduko goi sarea Adunako Hondakin Uren Araztegiarekin lotzea. 

• Saneamenduko behe sarean prebentziorako mantentze lanak egitea. 

• Errekastoak garbitzea eta mantentzea. 

• Edateko uraren tarifa egokitzea, aurrezpena sustatzeko. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Sareko uraren kalitate organoleptikoa bermatzea. 

• Saneamenduko goi sarea Adunako Hondakin Uren Araztegiarekin lotzea. 

• Adunako Hondakin Uren Araztegia martxan jartzea. 
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•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK 

10. TOKIAN TOKIKOTIK MUNDU GLOBALERA 
 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Hiri 
hondakinen 
sorrera 

• OHARRA: Hondakinak Tolosaldeko Mankomunitateak biltzen 
dituenez, dauden datuak herriko biztanle kopuruaren arabera 
egindako interpolazioak dira. 

• Hondakinen sorkuntzak gora egin du, apur bat (1,2 Kg/bizt/egun, 
gutxi gorabehera). 2009an, 1,23 kilogramo hondakin sortu ziren 
biztanleko eta eguneko (Iturria: Tolosaldeko Mankomunitatea). 
Udalsarea 21eko batez bestekoa, berriz, handiagoa da: 1,3 
Kg/bizt/egun, 2007an (Iturria: EAEko 2009ko Iraunkortasun 
Txostena) 

• Gaur egun, Tolosaldeko etxeetan sortzen den hondakin kopurua 
EAEk 2012rako ezarritako helburua (1,44 Kg/bizt/egun) baino 
txikiagoa da, eta hortaz, gaur egungo joera egonkortzea eta 
alderantzikatzea komeni litzateke, azkeneko urteetako emaitza 
onei eusteko. 

 

Iturria: Tolosaldeko Mankomunitatea eta Andoaingo Udala 
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Iturria: Tolosaldeko Mankomunitatea eta Andoaingo Udala 

Gaikako bilketa • Hondakinen gaikako bilketak ere gora egin du, nabarmen. 
2009an, 2.002.318 kilogramo hondakin bildu dira gaika, sortutako 
guztizko hondakin kopuruaren %30 (Iturria, Tolosaldeko 
Mankomunitatea). 

• Gaika biltzen diren hondakinen ehunekoa Udalsarea 21eko batez 
bestekoa baino handiagoa da (2007an, %28,3. Iturria: EAEko 2009ko 
Iraunkortasun Txostena), baina oraingoz ez da bete EAEko 
Ingurumeneko II. Esparru Programan 2010erako hartutako 
konpromisoa (sortutako hiri hondakin guztien %35 birziklatzea). 
Beraz, hondakinen bereizketa indartzen jarraitu beharko da. 
Etorkizunera begira, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan 
Orokorrean 2016rako ezarritako helburua betetzen saiatu beharko 

da (%45,3). (!)  

 

Iturria: Tolosaldeko Mankomunitatea 

 

Hiri 
hondakinen 
kudeaketa eta 
tratamendua 

• Herriko hondakinak biltzeko eta kudeatzeko zerbitzu gehienak 
Tolosaldeko Mankomunitatearen esku daude. Mankomunitateak 28 
herritako hiri hondakinak kudeatzen ditu, eta biztanle gehien 
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dituzten herrietan bigarrena Andoain da, Tolosaren atzetik. 
Mankomunitateak honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu: etxeko 
hondakinen gaikako bilketa eta gainerako hondakinen bilketa; 
etxeko hondakinekin pareka daitezkeen industria, merkataritza eta 
erakundeetako hondakinen bilketa; eta eskualdeko garbiguneen 
kudeaketa. Zerbitzuotarako enpresa kontzesiodun espezializatuak 
azpikontratatzen dira. 

• Udalak tamaina handiko hondakinak biltzen ditu, etxez etxe, 
Emaus elkartearen bidez. Hondakinak astean behin biltzen dira, eta 
aldez aurretik telefonoz deitu behar da. 

• Mankomunitateak, etxeko hondakinen gaikako bilketaren baitan, 
honako hondakin hauek bereizten ditu: papera eta kartoia, beira, 
ontziak, pilak, ehunak, sukaldeko olioa, hondakin elektrikoak eta 
elektronikoak, egurra, eta etxeko hondakin arriskutsuak. 

• Negatiboki baloratzen da hondakin organikoen gaikako bilketa 
ezarri ez izatea. Dena den, zerbitzua 2011n ezartzeko aukera 

aztertzen ari da Mankomunitatea. (!) 
• Nolanahi ere, 2006az geroztik zenbait kanpaina egin dira, eta auto 

konpostagailuak banatu dira etxeko hondakinekin konposta egin 
nahi duten pertsonen artean. 

• Andoaingo ekarpen guneetan honako hondakin hauek biltzen dira: 
papera eta kartoia, beira, ontziak, eta gainerako hondakinak. Gune 
gehienak lurrazalekoak dira, eta edukiontziak, berriz, albo batetik 
kargatzen direnak. 20 gunetan, edukiontziak lurpean daude, eta 
albo batetik kargatzen diren ibilgailuak sartu ezin diren eremuetan, 
atzetik kargatzen diren edukiontziak daude. 

• Gainera, arropa eta sukaldeko olioa biltzeko edukiontzi bereziak 
daude, eta kamioi batek etxeko hondakin arriskutsuak biltzen ditu, 
hilean bi aldiz, azokan. 

• Oso modu positiboan baloratzen da etxeko hondakinekin pareka 
daitezkeen industria, merkataritza eta erakundeetako 
hondakinen bilketa. Merkataritzako kartoia egunero biltzen da, 
astelehenetik larunbatera. Industriari dagokionez, enpresei 
edukiontziak uzten zaizkie, kartoia eta etxeko hondakinekin pareka 
daitezkeen hondakinak biltzeko. Edukiontziak kalera atera behar 
izaten dira, bilketa egunetan (astean bi aldiz). Gainera, astean bi 
aldiz egurrezko hondakinak biltzen dira. 

• Hondakinen gaikako bilketarako zerbitzua egokitzat jotzen da. 

• Etxeko hondakinak gauez biltzen direnetik, herritar batzuk kexatu 
egin dira, kamioiek zarata egiten dutelako lurpeko edukiontziak 
husteko garaian. Ibilbideak berrikusiko dira, eragozpenak 

minimizatzeko. (!) 
• Gaur egun, Andoaindik hurbilen dagoen garbigunea Anoetakoa da. 8 

kilometrora dago, eta zerbitzua doakoa da, partikularrentzat zein 
enpresetarako. 2011n Andoainen eskualdeko garbigune bat 
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eraikitzea aurreikusten da. (!) 
• Birziklatu ezin diren hiri hondakinak Sasietako zabortegira (Beasain) 

eramaten dira, baina zabortegia 2013an ixtea aurreikusten da (!). 
Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituretako Lurraldearen Arloko 
Planean bi azpiegitura hauek daude aurreikusita: transferentzia 
estazio bat Sasietako zabortegiaren inguruan eta Zubietako 
erraustegia (Donostian). Andoainen 2013tik aurrera sortuko diren 
hondakinak erraustegira eramango dira. 

• Tarteka isurketa kontrolatu gabeak egiten dira, batez ere 
errepideetatik gertu eta eraikitzen ari diren industrialdeetan. 
Udalak guneok garbitzen ditu, urtean bitan, atzerakako 
hondeamakinaz. 

 • Hiri hondakinen bilketa eta kudeaketa arautzen dituzten bi 
ordenantza daude Andoainen. Batetik, hiri hondakinen bilketa 
zerbitzuko tasak zehazten dituzten ordenantza fiskalak. Eta 
bestetik, zaborren eta hiri hondakinen bilketa eta tratamendu 
jarduerak arautzen dituen ordenantza. Bestalde, Tolosaldeko 
Mankomunitateko herrietako industria eta enpresa guneetako eta 
beste jarduera batzuetako hondakinen bilketa arautzen duen 
ordenantza onartu du berriki Tolosaldeko Mankomunitateak (158. 
GAO, 2010eko azarokoa). 

• Ordenantza fiskaletan ez dago hondakinen sorkuntza murrizteko 
sustagarririk, eta etxebizitza mota guztietarako tasa bakarra ezarri 
da. Jarduera ekonomikoei dagokienez, lau tasa daude: saltokiak eta 
zerbitzuak; tabernak, jatetxeak, pubak eta janari dendak; industria 
txikiak, autozerbitzuak eta supermerkatuak; eta beste jarduera 
batzuk. Etxeko hondakinekin pareka daitezkeen industria, 
merkataritza eta erakundeetako hondakinen sorkuntza murrizteko 

sustagarririk ez dago. (!). 

 

Sentsibilizazioa • Azkeneko ikasturteetako batean, udalerriko ikastetxeek hondakinen 
gaia hautatu dute Eskolako Agenda 21eko jarduerak burutzeko. 

• Ildo horretan, Udalak triptikoak eta aurreko mantalak banatu zituen 
Aste Berdean, Emaus elkartearekin elkarlanean. 

• Gainera, Tolosaldeko Mankomunitateak komunikazio eta 
sentsibilizazio kanpainak egiten ditu urtero, hala nola erakusketak, 
enpresetarako informazio kanpainak, edo hondakinen sorkuntza 
murrizteko eta autokonpostajeari buruzko gidaliburuak. 

 

Industriako 
hondakinak 

• 2005ean 595 tona hondakin arriskutsu aitortu ziren, eta %74 
balioztatu ziren. EAEko Ingurumeneko II. Esparru Programako 
helburuetako bat hondakin arriskutsuen %65 balioztatzea da, eta 
beraz, Andoainen helburua hobetu da. 
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Iturria: Ihobe 

Nekazaritzako 
hondakinak 

• Abeltzaintzako hondakinen sorkuntza neurrizkoa da. Ontziak eta 
produktu fitosanitarioen hondarrak kooperatibak jasotzen ditu. 
Gainera, 5 gune daude nekazaritza jardueretako plastikozko 
hondakinak jasotzeko (poltsak, kaxak eta zakuak). 

 

Eraikuntzako 
hondakinak 

• Obra txikiak egiteko garaian, kalean edukiontzia jartzeko baimena 
eskatu behar izaten da. Hondakinak garbigunera eramaten dira.  

Herritarren 
parte-hartze 
bileran 
egindako 
ekarpenak 

• Parte-hartze saioan adierazi denez, herritarrek etxeko hondakinak 
behar bezala banatzea bereziki garrantzitsua da, gaikako bilketaren 
emaitzak hobetu ahal izateko. 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 4. URA ETA HONDAKINAK MODU IRAUNKORREAN KUDEATZEA. 

• 4.4 ETXEKO HONDAKINEN ETA PAREKOEN GAIKAKO BILKETAREN KUDEAKETA HOBETZEA. 

• 4.5 BESTE HONDAKIN BATZUEN KUDEAKETA EGOKIA SENDOTZEA. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• Alor honetan ez dira garatzeko dauden aurreko planeko ekintzak identifikatu. 
 
 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Zaborren edota hiri hondakinek bilketa eta tratamendu zerbitzua arautzen duen Udal Ordenantza 

• Ordenantza fiskalak. 2009ko ekitaldia 

• Industria eta enpresa guneetako eta beste jarduera batzuetako hondakinen bilketa arautzen duen 
Ordenantza 

EAEkoak 

• 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, EAEko ingurumena babesteko lege orokorra. III. idazpurua: 
Ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua. IV. atalburua: Hondakinak 

• Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra (2002-2016) 
 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Hiri hondakinen sorkuntza minimizatzeko neurriak sustatzea. 

• Etxeko hondakinen gaikako bilketa areagotzea, bereziki hondakin organikoena. 

• Bilketa zerbitzua optimizatzea, zaratak eragiten dituen eragozpenak murrizteko. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituretako Lurraldearen Arloko Plana betetzea, Sasietako 
zabortegia itxi ondoren Zubietako erraustegia martxan jartzeko. 

• Hondakinen bilketari eta kudeaketari buruzko ordenantza bakarra egitea eta ezartzea Tolosaldeko 
Mankomunitateko herri guztietan. 

• Andoaingo garbigunea martxan jartzea. 
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•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 3. NATUR ONDASUN KOMUNAK 

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK 

10. TOKIAN TOKIKOTIK MUNDU GLOBALERA 
 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Egitura 
energetikoa 

• Andoaingo egitura energetikoa EAEko beste udalerri batzuetakoaren 
antzekoa da, eta erabiltzen diren energia iturri nagusiak honako hauek 
dira: energia elektrikoa (Iberdrolak kudeatzen du), gas naturala 
(Naturgas Energia SAk kudeatzen du), garraio sektoreko erregai 
likidoak, eta banakako instalazioetan erabiltzen diren C gasolioa eta 
petrolioaren gas likidotuak (PGL). Beraz, erregai fosilak nabarmen 
erabiltzen dira, eta berotegi efektuko gasen igorpenari ekarpen 
aipagarria egiten diote. Gainera, mendekotasun energetikoa handia 
da, energia kanpotik ekartzen delako. (!) 

 

Iturria: Bertan egindakoa, Iberdrola, Naturgas eta DGTko datuetan oinarrituta 

 

• Energia gehien kontsumitzen duten sektoreak industria eta garraioa 
dira. Ondorioz, gas naturalaren eta erregai likidoen kontsumoa handia 
da, neurri handi batean industria jarduerarekin eta automobilekin 
lotura dutelako, hurrenez hurren. 

 
Iturria: Bertan egindakoa, Iberdrola, Naturgas eta DGTko datuetan oinarrituta 

 

% 
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Iturria: Bertan egindakoa, Iberdrola, Naturgas eta DGTko datuetan oinarrituta 

 • Etxeko energia kontsumoa (elektrizitatea eta gas naturala) Udalsarea 
21eko batez betekoa baino handiagoa da (0,21 tpb/bizt, 2007, EAEko 
2009ko Iraunkortasun Txostena). 

 

Iturria: Iberdrola eta Naturgas Energia SA 

• 2007an, elektrizitatearen eta gas naturalaren kontsumoa 27.841 tpb-
koa izan zen (Iturria: Iberdrola eta Naturgas Energia SA). Gutxi 
gorabehera kontsumoaren %25 energia elektrikoarena izan zen, eta 
%75, berriz, gas naturalarena. 

 

Energia 
berriztagarrien 
ekoizpena 

• Andoaingo energia berriztagarrien batez besteko ekoizpena 2.178,5 
tpb-koa izan zen 2009an; hau da, 1,15 tpb/biztanle (UDALMAPeko eta 
EEEko datuetan oinarritutako kalkulua). Beraz, 2009an Andoainen 
kontsumitu zen energia elektrikoaren %31,4k energia iturri 
berriztagarrietan izan zuen jatorria. 

• Gaur egun, batez ere energia hidraulikoa aprobetxatuz sortzen dira 
energia berriztagarriak Andoainen. Leitzaran ibaian zenbait instalazio 
daude energia hidraulikoa aprobetxatzeko: besteak beste, Leitzarango 
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zentrala (Iberdrolarena da) eta Bertxingo zentrala (Udalarena da eta 
Iberdrolako sarearekin lotuta dago). 

• Eguzki energiaren aprobetxamenduari dagokionez, adinekoen 
egoitzako, gizarte zerbitzuetako eraikineko eta kiroldegiko instalazio 
termikoak azpimarratu daitezke. 

• Era berean, positiboki baloratzen da udalerriko enpresa (industria) 
bateko teilatuan egin den instalazio fotovoltaikoa; izan ere, hari 
esker eguzki energiaren aprobetxamendua nabarmen areagotu da 
azkeneko urtean. Arlo honetan, hazteko aukerak daude. 

Potentzia instalatua 
(kW/10.000 bizt) 2005 2006 2007 2008 2009 

Eguzki energia 
fotovoltaikoa 12,14 12,80 12,80 12,40 82,43 

Eolikoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hidraulikoa 5.065,99 5.029,56 5.029,56 4.906,98 4.906,98 

GUZTIRA 5.078,13 5.042,36 5.042,36 4.919,38 4.989,41 

Iturria: Udalmap 

• Udalerriko energia berriztagarrien aprobetxamendua positiboki 
baloratzen da. Ildo horretan sakontzen jarraitu beharko da, maila 
publikoan zein pribatuan, autonomia energetikoa areagotzeko eta 
berotegi efektuko gasen igorpena murrizteko. (!) 
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Kontsumoa eta 
kudeaketa tokiko 
administrazioan 

• Andoaingo Udalean ez dago energiarekin zerikusia duten egitasmo 
guztiak antolatzen eta kudeatzen dituen energiaren udal 
arduradunik. (!) 

• Ondorioz, Udalean ez da egiten energiaren kudeaketarekin zerikusia 
duten ekintzen plangintza globalik eta zentralizaturik. (!) 

• Gaur egun, gastu energetiko handiena duten hiru Udal 
ekipamenduetako kontsumoa monitorizatzen da, eta argiteria 
publikoko kontsumoaren datu berri samarrak daude. Hala ere, 
udalerriko energia kontsumoa neurtzeko mekanismo orokorrik ez dago. 
(!) 

 

Udal 
ekipamenduetako 
kontsumoa 

• Udal instalazioetan energia elektrikoa, gas naturala eta C gasolioa 
erabiltzen dira.  

• 2002az geroztik EEErekin elkarlanean Udal ekipamenduetako auditoria 
energetikoak egin izana positiboki baloratzen da. Instalazioetako 
kontsumoa eta fakturak aztertu dira, eta hobekuntza proposamenak 
egin eta pixkanaka ezarri dira. 

• 2009az geroztik energia gehien kontsumitzen duten hiru Udal 
ekipamenduetako energia kontsumoa monitorizatzen da; hau da, 
Bastero kulturguneko, adinekoen egoitzako eta gizarte zerbitzuetako 
energia kontsumoa. Etengabe lortzen den informazioari esker 
hobekuntza txikiak egin daitezke ekipamenduetan (batez ere erabilera 
egokiarekin erlazionatutako neurriak), eta hobekuntzon jarraipena 
egin daiteke. 

• Udaletxearen eraginkortasunik eza negatiboki baloratzen da. Bertako 
energia kontsumoa ez da monitorizatzen, eta gainera, eraikin zaharra 
denez eta eraberritze lan sakonak behar dituenez, ez dago 
aurreikusita hobekuntza neurririk hartzea. (!) 

 

Argiteria 
publikoaren 
kontsumoa 

• 2009an argiteria publikoko instalazioen eraginkortasun energetikoari 
eta argi kutsaduraren prebentzioari buruzko auditoria egin izana 
positiboa da. Auditoriatik abiatuta, ekintza plan espezifikoa egin da, 
eta gauzatzen ari da. Bertako neurri nagusiak honako hauek dira: linea 
ordezkatzea, fluxu-erregulatzaileak jartzea, eta luminarien ordez 
sodio lurrunezko bonbillak jartzea. 

• Auditoriari esker, argiteria publikoaren kontsumoari buruzko datu 
eguneratuak eskuratu dira. 2008an, 903.341 kWh kontsumitu ziren 
argiterian, eta 496 tona CO2 igorri ziren (Iturria: Andoaingo Udala). 
Dena den, ez da aurreikusten kontsumoa monitorizatzeko edo 
sistematikoki neurtzeko eta jarraipena egiteko sistemarik, hartutako 
hobekuntza neurrien irismena ebaluatzeko. (!) 

• Kanpoko argiteriaren ordenantza onartu izana positiboki baloratzen 
da. Kanpoko argi instalazio publikoek zein pribatuek bete beharreko 
baldintzak arautzen ditu, energia modu eraginkorrean erabiliko dela 
eta gaueko argi distira murriztuko dela bermatzeko. 
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Udaleko 
ibilgailuen 
kontsumoa 

• Udalak 15 ibilgailu ditu. Batek biodiesela erabiltzen du, eta 
gainerakoek, ohiko erregaiak. Ibilgailuen arloan erosketa berderako 
politikarik ez ezartzea negatiboki baloratzen da, gaur egungo 
ibilgailuak ordezkatzeko garaia iristen denean ibilgailu elektrikoak edo 
bitarikoak erosi ahal izateko. (!) 

• EEErekin elkarlanean, modu eraginkorrean gidatzeko ikastaroak egin 
dira, udal langileentzat.  

 

Sentsibilizazioa • Azkeneko ikasturteetako batean, udalerriko ikastetxeek energiaren 
gaia hautatu dute Eskolako Agenda 21eko jarduerak burutzeko. 

• Ikastetxeetan egin diren jardueren ildotik, energiari buruzko liburuxka 
bat egin zuen Udalak, eta herriko etxe guztietara bidali zen eta Aste 
Berdean Udalaren erakusmahaian banatu zen. Gainera, kontsumo 
txikiko bonbillak banatu ziren. 

• Sentsibilizazioaren arloan, Eskolako Agenda 21en eta Tokiko Agenda 
21en artean ezarritako sinergiak positiboki baloratzen dira. 

• Bestalde, 2010ean kanpaina bat abiatu da, udalerriko industria 
sektorea sentsibilizatzearren. Udalak arlo horretan eskumen 
administratiborik ez duen arren, energiaren aurrezpena eta 
optimizazioa lantzen dituen aholkularitza baten bidez kanpaina bat 
jarri du abian, enpresek beren energia kontsumoaren azterketa 
pertsonalizatua egiteko eta hobekuntza aukerak detektatzeko. 

 

Eraikuntza • Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria 2010ean onartu da, behin-
behinean, eta Eraikuntzaren Kode Teknikoan (EKT) eraikin 
berrietarako ezarri diren zehazpenak bildu dira bertan (eraginkortasun 
energetikoari eta energia berriztagarrien erabilerari buruzkoak). 

• Zehazpen horiek dagoeneko aplikatzen dira, EKTa indarrean sartu 
zenetik egiten diren obretan. 

• Udalak ez du jarduera osagarririk aurreikusten, eraikuntzaren arloan 
eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarriak sustatzeko. 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 5. ENERGIAREN AURREZPENA ETA ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA SUSTATZEA. 

• 5.1 ENERGIA AURREZTEA. 

• 5.2 ENERGIA BERRIZTAGARRIAK BULTZATZEA ETA ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA AREAGOTZEA. 

• 5.3 ARGITERIA PUBLIKOA HOBETZEA ETA ARGI KUTSADURA MURRIZTEA. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• Alor honetan ez dira garatzeko dauden aurreko planeko ekintzak identifikatu. 
 
 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Kanpoko argiteriaren ordenantza 

EAEkoak 

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

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

• Euskadi 2020 Energia Estrategia(idazten ari da) 
 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Energiaren udal arduraduna izendatzea, kudeaketa zentralizatu ahal izateko. 

• Kudeaketaren plangintza egitea, gauzatu beharreko jarduerei ikuspegi orokorretik begiratuz. 

• Udal ekipamenduetako eta argiteria publikoko kontsumoaren kontrola eta jarraipena 
sistematizatzea. 

• Energia berriztagarrien ekoizpena sustatzea. 

• Udal ekipamenduetako eta argiteria publikoko eraginkortasun energetikoaren hobekuntzan 
sakontzea. 

• Energiaren aurrezpena eta arrazoizko erabilera sustatzea sektore guztietan, sentsibilizazioaren 
bidez. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Energia berriztagarrien ekoizpena sustatzea. 

• Mendekotasun energetikoa, erregai fosilen erabilera, eta berotegi efektuko gasen igorpena 
murriztuko dituen hornidura eredua ezartzea. 

• Energia kontsumoa txikitzea. 
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INGURU MEN AR E N K A L IT ATEA .  AT MO SFER A,  A KU ST IK A  
ETA  LUR ZO RU A 
•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 3. NATUR ONDASUN KOMUNAK 

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Atmosferara 
egindako 
igorpenak 

• Airearen kalitatean eragina izan dezaketen igorpen foku nagusiak 
honako hauek dira: 

o Zirkulazioa: 

 N-1: Madril-Irun errepide nazionala. 

 A-15: Leitzarango autobidea, Nafarroarantz. 

 GI-131: Andoain eta Donostia lotzen ditu, 
Urnietan, Hernanin eta Astigarragan barrena. 

o Etxebizitzak eta zerbitzuak: 

 Erregaien kontsumoak (berokuntza sistema, 
etxeko ur beroa eta sukaldea) eragindako 
igorpenak. 

o Industria: 

 Udalerriko industrialdeetako enpresak. 

 Zubietan hondakinen errauskailu bat eraikitzea 
aurreikusita dago, eta Andoain azpiegitura 
horretako igorpenen eragin eremuan dago.  

o Obrak: 

 GI-131 errepideko lanak, 2011ko lehenengo 
hiruhilekoan amaituko direnak, eta azpiegitura 
handietako lanak (N-1, AHT…). 

 Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean 
aurreikusita dauden urbanizazio eta eraikuntza 
lanak. 

 

Airearen 
kalitatea 

• Buruntzaldeko herrien ekimenez, airearen kalitatearen azterketa 
egiten hasi zen 2007an. Gaur egunera arte, hiru laginketa kanpaina 
egin dira (2008an, 2009an eta 2010ean). 

• Eusko Jaurlaritzako Airearen Kalitatea Zaintzeko eta Kontrolatzeko 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Sareko kontrol estazio finko bakarra dago eskualdean, Hernanin. 
Eskualdeko airearen kalitatearen azterketarako estazio horretako 
datuak erabili dira, eskualdeko herri bakoitzean hiru hilabetez 
estazio mugikorren bidez bildutako datuez gain. 

• Airearen kalitatea kontrolatzeko kanpainetan honako parametro 
hauek aztertzen dira: esekidura partikulak (PM10), metal astunak, 
konposatu organiko lurrunkorrak (KOL), eta kutsatzaile fisiko-
kimikoak. Bestalde, datu meteorologikoak ere biltzen dira, airearen 
kalitatearen bilakaera ebaluatzeko beharrezkoak direlako. 

• Eskualdeko airearen kalitatea aztertzeko egin diren lehenengo bi 
kanpainen arabera, Andoainen neurtu diren parametroen balioak 
neurrizkoak-baxuak dira (esekidura partikulak, metal astunak…). 

• Lehenengo bi kanpainen artean ez da egon alde handirik, baina 
esekidura partikulen kontzentrazioak nabarmen egin du behera 
(%32). 

• Parametro gehienetarako, herriguneetako ohiko balioak neurtu 
dira. Dena den, KOL batzuetarako ohiz kanpoko balioak neurtu dira, 
industriaren igorpenen eraginez. 

• Parametro guztiak legezko mugetatik behera daude. 

• Azterketari jarraipena ematea aurreikusten da, eskualdeko 
herrietako airearen kalitatea zehaztasun handiagoz ezagutzeko, eta 
eskualdeko eragin eremuan egingo diren azpiegiturek zer eragin 
izango duten baloratzeko. 

Kalitate 
akustikoa 

• 2003an Zarataren Azterketa egin zen Andoainen, a priori 
eragozpen gehien eragiten dituzten jardueren eragina aztertzeko, 
eta Andoain zeharkatzen duten komunikazio ardatz nagusien 
(trenbidea eta autobideak) eragina neurtzeko. 

• Azterketa horren arabera, herriko zarata foku nagusiak honako 
hauek dira: 

o N-1: kutsadura akustikoaren foku nagusia da, bereziki 
gaur egun duen ibilbidea dela eta. 

o GI-131: gaur egun, Gudarien etorbidean barrena. 

o Herri barruko bideak: funtsean, Guadarien etorbidea 
eta Ama Kandida etorbidea, industrialdeko ibilgailu 
astunak horietan barrena ibiltzen direlako. 

o Gaur egun GI-131 errepidea eraikitzen ari da, eta lanak 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

2011ko lehenengo hiruhilekoan amaitzea aurreikusten 
da. N-1eko saihesbideko lanak 2012an hastea 
aurreikusten da. Bi azpiegitura horiei esker, herri 
barruko bideetako zirkulazioa arinduko da, eta 
ondorioz, inguruko kalitate akustikoa hobetuko da. 

o Madril-Irun trenbidea: azpiegitura horrek herrigune 
osoan du eragina, eta momentuz ez da neurririk hartu 
etxebizitzak babesteko. 

o Abiadura handiko trena: azpiegitura horren ingurumen 
eraginaren azterketaren baitan, Zizurkil-Urnieta tartean 
zarataren eta dardararen eraginpean egon daitezkeen 
lekuak identifikatu dira, eta pantaila akustikoak 
jartzeko beharrik ez dagoela adierazi da. Hala ere, 
trenbide tarte hori gauzatzeko proiektuan zarataren 
azterketa egin beharko da, zarataren kontrako neurriak 
hartzeko beharrik ba ote dagoen zehazteko. 

o Inguruko industrialdeetako enpresak ere zarata fokuak 
dira. Kexak jaso dira, Ama Kandida etorbideko jarduera 
batzuetako zarata dela eta. 

o Herriguneetako biztanleak gogaitzen dituzten beste 
zarata iturri batzuk honako hauek dira: ostalaritza 
jarduerak (batez ere terraza dutenak), obrak, 
hondakinen bilketa, banaketako kamioiak, motozikletak, 
jaiak, etab. 

Kalitate 
akustikoaren 
kudeaketa 

• 2010eko urtarrilean behin-behinean onartu den Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorreko iraunkortasun txostenaren arabera, herrigunean 
garapen, erabilera eta jarduera jakin batzuk ezartzeko edo ez 
ezartzeko erabakia hartzeko garaian, zarataren eragina ebaluatu 
beharko da. 

• Plan Orokorrean eremu akustikoak ezarri dira, eta horietan, 
erabileraren arabera, kalitate akustikoko helburu batzuk bete 
beharko dira. Helburuok aurki onartuko den Udal Ordenantza 
batean ezarriko dira, eta zarataren 31/2003 Legea (azaroaren 
17koa) garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan 
ezarritako helburuak baino zorrotzagoak izango dira. 

• Bestalde, udalerriko zarata mapa egin dadin ere sustatzen du Plan 
Orokorrak, eta bertan, bide azpiegituren zarata mapak (errepideen 
titularrek egin beharko dituztenak) sartuko dira. Zarata mapatik 
abiatuta, Ekintza Plan bat diseinatu beharko da, proposatutako 
helburuak erdiesteko. 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

• Gaur egun, jardueretako zarata igorpenak arautzen dituen 
indarreko ordenantza honako hau da: “Baimen eskaera duten 
ekipamenduen barrenean zarata kontrolatzeko Ordenantza”. 

• Bestalde, aire zabaleko jardueretako zarata igorpenak neurri batean 
mugatzen dituzten ordenantzak ere badaude: “Bide publikoan 
terrazak eta mahaitxoak jartzeko Udal Ordenantza”, “Txoznen 
instalazioa arautzen duen Udal Ordenantza” eta “Lorategi publikoei 
buruzko Ordenantza”. 

• 2007az geroztik, ostalaritza jardueretako zarata igorpenak 
kontrolatzen dira. 

Lurzoruaren 
kutsadura 

• Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruei dagokienez, gaur egun 
erabiltzen den inbentarioa 2008koa da.  

• Andoainen kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen datuak honako 
hauek dira: 

 Andoain Gipuzkoa EAE 

Kutsatuta egon 
daitekeen 
azalera (ha) 

26 (guztizko 
azaleraren 

%0,95) 

3.348,75 
(guztizko 

azaleraren 
%1,75) 

7.898 (guztizko 
azaleraren %1,11 eta 

azalera erabilgarriaren 
%16,5) 

• Andoainen, kutsatuta egon daitekeen lurzoruaren azalera 
Gipuzkoako eta EAEko batez bestekoak baino txikiagoa da.  

• Andoainen kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen kokaleku 
geografikoak honako hauek dira: 

 

Iturria: Geoeuskadi. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioa 

• Kutsatuta egon daitekeen lurzoru azaleraren zati handieneko 
jarduerak martxan daude. 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

• Gaur egunera arte, 1,368 hektarea berreskuratu dira; hau da, 
inbentariatutako azaleraren %5,25. Berreskuratu diren eremuak 
honako hauek dira: 

o Algodonera (S-51) 

o Moleda y Cia (S-50) 

o Renfeko tuneleko zabortegia (V-34) 

o Andres Aierbe haztegia (V-20) 

o Opua SA (R-18) 

o A-31ko zati bat (dekoletaje lantegi zaharra) 

• Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egoitza erabilerako garapenak 
daude aurreikusita Ama Kandidan eta Bazkardon, kutsatuta egon 
daitezkeen lurzoruen inbentarioan dauden eremuetan, eta hortaz, 
eremuok berreskuratu egin beharko dira. 

Lurzoruaren 
kalitatearen 
kudeaketa 

• Lurzoruaren kalitatearen kudeaketari dagokionez, 1/2005 Legean 
eta 9/2005 Errege Dekretuan ezarrita dagoena egiten du Udalak 
Lurzoruaren Kalitatearen Adierazpena eskatzeko garaian, Legean 
hala adierazita dagoen kasuetan. 

• Bestalde, lurzoruaren kutsaduraren prebentzioari dagokionez, 
jarduera lizentziak emateko garaian neurri zuzentzaileak 
ezartzen dira, erakunde eskudunak idatzitako aginduzko 
txostenean. 

• Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren arabera, “kutsatuta 
egon daitezkeen lurzoruak” baldintzatzaileak izango dira edozein 
esku-hartze burutzeko garaian. 

 

Prestakuntza, 
komunikazioa 
eta 
sentsibilizazioa 

• Airearen kalitatearekin, zaratarekin edo lurzoru kutsatuekin 
erlazionatutako prestakuntza, sentsibilizazio eta komunikazio 
ekintzarik ez da egin, ez herritarrentzat, ez Udalean bertan. 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 6. Kutsaduraren aurka borrokatzea. 

• 6.1 Kontrol eta jarraipen neurriak eta kutsadurari eusteko neurriak ezartzea. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• Alor honetan ez dira garatzeko dauden aurreko planeko ekintzak identifikatu. 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (2010eko urtarrilean behin-behinean onartua) 

• Baimen eskaera duten ekipamenduen barrenean zarata kontrolatzeko Ordenantza 

EAEkoak 

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

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

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

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

• EAEko Lurzoru Kutsatuen 2007-2012ko Plana 

Estatukoak 

Airearen kalitatea 

• 34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta atmosferaren babesari buruzkoa 

• 1073/2002 Errege Dekretua, airearen kalitatea neurtu eta kudeatzeari buruzkoa, sufre dioxidoari, 
nitrogeno dioxidoari, nitrogeno oxidoei, partikulei, berunari, bentzenoari eta karbono monoxidoari 
dagokienez 

Lurzoruaren kutsadura 

• 10/1998 Legea, apirilaren 21ekoa, hondakinei buruzkoa 

• 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda eta 
lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena 

Zarata 

• 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, zaratari buruzkoa 

• 1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea 
garatzen duena 

• 1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea 
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garatzen duena, zonakatze akustikoari, kalitate helburuei eta zarata igorpenei dagokienez 

• 1513/2005 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea 
garatzen duena, ingurumen zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez 

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Airearen kalitatea aztertzen jarraitzea. 

• Zaratari buruzko ordenantza berria abian jartzea. 

• Zarata mapa eta ekintza plana egitea. 

• Lurzoruaren kutsadurari aurrea hartzeko ekintzak sustatzea. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Bide azpiegituretako zarata mapak egitea. 
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ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN KUDEAKETA 
•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 3. NATUR ONDASUN KOMUNAK 

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Arrisku 
naturalen eta 
teknologikoen 
eragina 

• Andoaingo udalerrian arrisku hauek identifikatu dira: 

• Arrisku naturalak: 

o Suteak (baso guneak). 

o Uholdeak (aldapa gutxi duten eta jalkinak dituzten ur-
lasterren inguruko eremuak). 

o Luiziak (aldapa pikoak eta oinean kolubioi metaketak 
dituzten eremuak). 

o Eragin handiena duen arrisku naturala uholdea da, 
nagusiki, Oria ibaiaren uraldiak direla-eta. Hiriguneko 
eremu batzuk, bizitegiak nahiz jarduera ekonomikoen 
guneak, uholde arriskua duten eremuetan daude.    

• Hiri Antolamendurako Plan Orokor berriko Iraunkortasun txostenean 
bildutako informazioaren arabera: 

o Oria ibarrean uberkaren inguruan dauden eremu guztiei 
eragiten dien uholde arrisku nabarmena duten guneak 
daude.  

o Leitzaran ibarrean uholde arriskuak eremu gutxiri 
eragiten die, ur-lasterrak, ibilguaren zatirik handienean, 
lurzoru urbanizaezinak zeharkatzen baititu.  

o Udalerriko gainerako eremuei dagokienez, ur-lasterren 
eragina oso txikia da, hirigunean erreka asko kanalizatuta 
eta lur azpian baitaude. Ezagun da Manterola behe ibarrean 
eragina baduela, Kamio Berririk aurrera erreka ez dagoelako 
behar bezala kanalizatuta. 

• Aipatutako arriskuez gain, kontuan izan behar da Andoain bi unitate 
hidrogeologikok (Elduain eta Ernio) bat egiten duten eremuan 
dagoela. Beraz, akuiferoen zaurgarritasun handia nabarmendu 
behar da arriskuen artean. 

• Arrisku teknologikoak: 

o Industria jarduera arriskutsuak.  

o Salgai arriskutsuen garraioa. 

• Eragin handiena duen arrisku teknologikoa tren nahiz errepide 

 



 

64   I. dokumentua. Ingurumen eta Gizarte Arloko Diagnostiko Estrategikoa  

Andoaingo IEPren berrikuspena 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

bidezko garraio azpiegiturekin lotutakoa da. 

• Hiri Antolamendurako Plan Orokor berriko Iraunkortasun txostenean 
bildutako informazioaren arabera, azpiegitura horiek honako hauek 
dira: 

o N-1. Etorkizun hurbilean, errepide horren zatirik handiena 
hirigune urbanizatutik kanpora eramango dute eta, 
ondorioz, egungo egoera hobetu egingo da. Dena den, 
lurzoru zati urbanizatu nahiz urbanizaezin batzuei eragingo 
die oraindik. 

o GI-131: Dagoen hiri trazadura mugitzen duen errepidearen 
Ingurabidea gauzatze prozesuan dago gaur egun. 

o Madril-Irun burdinbide sarea: bide ia osoan hiri lurzorua 
zeharkatzen du. 

o Hiriko errepide sarea: Hirigunea zeharkatzen duten hainbat 
tarte daude gaur egin eta hemendik aurrera ere erabiliko 
dira. Industrien zerbitzura dauden ibilgailu astunen 
zirkulazio handia dute.  

• Industria jarduerekin lotutako arriskuari dagokionez, 1254/1999 
Errege Dekretuan eta horren aldaketa horren 948/2005 Errege 
Dekretuan jasotako jarduerarik ez dago. Beraz, substantzia 
arriskutsuak dituzten guneetan istripu larriak izateko arriskua 
txikia da. 

Arrisku 
naturalen eta 
teknologikoen 
kudeaketa 

• Indarrean dagoen Udalerriko Larrialdi Plana 1999koa da. Planaren 
helburua udalerrian gerta daitezkeen larrialdi egoerei erantzun egokia 
ematea da. 

• Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berriko Iraunkortasun txostenak 
Udalerriko Larrialdi Plana eguneratu behar dela dio. Plan horretan 
1999tik garatutako eta sortutako garapen berriek eragiten dituzten 
eremuak eta azpieremuak txertatu beharko dira. 

• Larrialdiei erantzuteko bitartekoak eta egiturak zehazteaz gain, plan 
berriak prebentzio eta mantentze alorrean zenbait ekintza garatuko 
ditu, esaterako: 

o Udalerriko Larrialdi Plana herritarrei zabaltzeko 
informazio estrategia iraunkor eta aldizkakoa. 

o Planaren beraren mantentze plana lantzea. 

o Langileak Planean trebatzea. 

o Trebatze ariketak. 
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o Simulazioak egitea. 

o Plana eguneratzea eta berrikustea.  

• Hiri Antolamendurako Plan Orokor berriak identifikatutako zenbait 
arriskuri aurre egiteko zenbait neurri jasotzen ditu. Zehazki, uholde 
arriskuari dagokionez eta aipatutako iraunkortasun txostenaren 
arabera, Oria eta Leitzaran ibaien ertzetan burutzen diren ekintza 
urbanistiko guztietan, lanak ur agintaritzaren jarraibideak zorrotz bete 
behar dira, lurzoru erreserbei, urbanizazio eta eraikitze erretiroei, 
urbanizazio mailei edo uholde arriskua duten ibai ertzei dagokienez. 

• Orain arte uholdeen aurkako prebentzio neurri hauek hartu dira: Oriak 
eta Leitzaranek bat egiten duten gunean ibaiak bideratzea eta unean 
uneko dragatzeak Oriaren uberkan.   

• Udaltzaingoaren bidez kudeatzen diren babes zibileko boluntario talde 
antolatuak daude. 

Jarduera 
ekonomikoek 
ingurumenean 
eragindako 
arriskuak1 

 

• Ingurumenean eragiteko arrisku gehien duten jarduera ekonomikoak 
industria jarduerak dira. Andoainen, gutxi gorabehera, 130 industria 
jarduera daude erregistratuta.  

• Industria sektore nagusia metalen eraldaketa industria da (%50 gutxi 
gorabehera).   

• Industria jarduera industria gune hauetan biltzen da: Sorabilla 
Industrialdea (1), Ama Kandida Industria Gunea eta Denak Industrialdea 
(2), Bazkardo Industrialdea (3), Borda Berri Industrialdea (4), Ubilluts 
Industrialdea (5), Leizotz Industrialdea (6), Lizarkola Industrialdea (7), 
Mendiola (8), Ziako Industrialdea eta Martin Ugalde Kultur Parkea 
Industrialdea (9). Aipatutako industria guneak honako mapa honetan 
kokatuta daude. 

 

 

                                            

1 Ingurumenean eragindako arriskuen balorazioa ingurumen kalitateari, hondakinei eta urari dagozkien 

esparruetan egiten da.  
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Iturria: Propioa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kartografian oinarritua 

• HAPOak aurreikusten dituen industria lurzoru esparru berriez gain, 
Sorabillako Balastrain-Matxinea industrialde berriaren urbanizatze lanak 
amaitzen ari dira.  

• Ingurumenean eragiteko arrisku gehien duten industria jarduerak 
kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateratuari buruzko 16/2002 
Legean jasotakoak dira. Andoainen IPPC jarduera bakarra geratzen 
da: 

o Willet 50 (azaleko tratamenduak) (Ingurumen Baimen 
Bateratua bideratze prozesuan). 

• IPPC jarduerak izan ez arren, ingurumenean eragiteko arrisku 
nabarmena duten beste jarduera batzuk ere badira Andoainen: 
harrobiak, erregai hornitzaileak, industria komikoa, azaleko 
tratamenduak eta abar.  

• Ingurumenean eragiteko arrisku handia zuten zenbait enpresek beren 
jarduera eten dute, hala nola paper fabrika batek, zelulosa fabrika 
batek eta errain haztegi batek. Kasu horietan, etendako jarduerek 
ingurumenean izan dezaketen eragina hartu beharko da kontuan, 
bereziki hondakinei, erorkinei eta lurzoru kutsatuei dagokienez. 

• Gainerako enpresek, banan-banan hartuta, kutsatzeko ahalmen txikia 
dute, baina industria jarduera kopuru handia dela kontuan hartu behar 
da eta, beraz, guztiek batera duten eragina handia izan daiteke. 

1 

2 
3 

4 

5 

 6 

6 

7 

9 

8 
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• Gaur egun ingurumenaren gaineko eraginagatiko zigor auzibiderik ez 
dago abian, baina iraganean halakoak izan dira hondakinen kudeaketa 
desegokia dela-eta.   

Jarduera 
ekonomikoen 
kudeaketa 

• Udalak jarduera sailkatuan errolda egin du eta sailkatutako nahiz 
salbuetsitako jardueren espedienteen tramitazio egoeraren berri du.  

• Udalak jarduerei jarduera sailkatuen espedientea abiatzeko eskatzen 
die aktiboki. 

• Bordak ere salbuetsitako jarduera gisa tramitatzen dira, bigarren 
bizileku bihur daitezen saihesteko. 

• Udalean, baimen horren izapideak Hirigintza Sailaren esku daude. 
Dagozkien txostenak eta ikuskapenak sail horretan egiten dira. 
Espedienteen kudeaketa horretarako prestatutako aplikazio informatiko 
baten bidez egiten da. 

• Jarduera proiektuarekin batera, udalerrian kokatutako jarduerei 
dagokien autobabes plana eskatzen da. 

• Udaleko sailek ez dute dagozkien auto-babes planik, baina epe 
laburrean horiek lantzea aurreikusten da. 

• Udalerrian kokatutako 130 industria enpresetatik, gaur egun soilik 3 
enpresek dute Ingurumen Kudeaketarako Sistema zertifikatua, guztiak 
ISO 14001:2004 arauaren arabera.    

• Lortutako zertifikatuek denboran zehar izan duten eboluzioa honako 
taula honetan jasota dago: 

 
Iturria: Ihobe (2010) 

 

• Ingurumen zertifikatua duten jardueren kopurua (EMAS, ISO, 14001 
edota Ekoscan), EAEko eta Gipuzkoako datuekin alderatuta, honako 
taula honetan jasota dago:   

 

EAE 1.992 

Gipuzkoa 415 

Andoain 3 

Iturria: Ihobe (2010) 
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• Udalak enpresekin batera lan egiten du, besteak beste, enpresek 
ingurumenarekiko duten jarrera hobetu dezaten. Andoaingo 
industrialdeetako jarduerak ordezkatzen dituen bitartekari bakarra 
izendatu da eta, horri esker, Udalaren eta jardueren arteko 
komunikazioak hobera egin du. Horrela, enpresen arazo, esaterako, 
industrialdeetako hondakinen bilketari, komunei modu eraginkorragoan 
heltzen zaie.   

• Tolosaldeko Mankomunitateak hiri hondakinekin pareka daitezkeen 
hondakinak biltzeko erraztasunak ematen dizkie enpresei. 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 7. Jarduerak kontrolatzeko eta ingurumenean eragiteko arriskuaren eta larrialdien aurka babesteko 
sistema hobetzea. 

•  7.1 Arrisku jarduerak kontrolatzea. 

•  7.2 Jarduerek nahiz planek eta programek ingurumenean duten eraginak ebaluatzeko irizpideak 
txertatzea.  

•  7.3 Larrialdi egoeren aurkako babesa hobetzea. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• Alor honetan ez dira garatzeko dauden aurreko planeko ekintzak identifikatu. 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Udalerriko Larrialdi Plana 

• Hiri Antolamendurako Plan Orokorra 

EAEkoak 

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

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

• 153/1997 Dekretua, ekainaren 24koa, EAEko Babes Zibileko Plana (LABI) onartu zuena.  

• EAErako Larrialdi Sismikoetarako Plana (2007ko abenduaren 10eko EHAA). 

• EAEko Uholdeen Arriskurako Larrialdi Plan Berezia (2000ko otsailaren 19ko EHAA).  

• EAEko Baso Suteetarako Larrialdi Plana (1998ko martxoaren 23ko EHAA). 

Estatukoak 

• Babes zibileko oinarrizko araua.  

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

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

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

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

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

Udal eskumenekoak 

• Udalerriko Larrialdi Plana eguneratzea. 

• Udalerriko Larrialdi Plan berriko neurriak ezartzea.  

• Udal instalazioetan auto-babeserako araudia garatzea. 

• Ingurumen arrisku handia duten industria jardueretako kontrola eta jarraipena indartzea. 

• Udalerriko enpresek ingurumena kontuan har dezaten sustatzea. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Udalez gaindiko eskumeneko lehentasunezko jarduera arlorik ez da identifikatu. 
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EROS KE TA  P UB L IKO A  E T A  UDA L  A D MI N I S TRA Z IOA REN  

ING URUMEN  KUDEA KE TA  
 Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 2. IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO UDAL KUDEAKETA 

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

• Andoainen UAIK arloaren balorazioa IHOBEk 2008an 
argitaratutako Manual Práctico de Contratación y Compra 
Pública Verde (Erosketa eta kontratazio publiko berdearen gida 
praktikoa) lanean jasotzen diren eta ondoren azaltzen diren 
irizpideen arabera egin da. Iraunkortasunarekiko konpromisoa 
hartu dela identifikatu arren, UAIKren ezarpen maila 
hasiberriena da oraindik. (!) 

 

IRIZPIDEA  EZARPEN 
MAILA 
(0–3) 

Iraunkortasunarekiko 
konpromisoa 

Iraunkortasuna lehentasunezko gaia da 
arduradun politikoentzat eta 
zuzendaritzarentzat. Iraunkortasuna 
ingurumen teknikariaren ardura da. 
Iraunkortasuna erakundearen zenbait 
jardueretan integratuta dago.  

1 maila: 
Oinarrizkoa 
eta 2 maila: 
Aurreratua 
artean 

Erosketaren eta 
kontratazioaren 
antolaketa 

Ez dago kontratazio prozedura 
estandarizaturik. 

Kontuhartzailetza Sailak elementu komunen 
erosketa (esaterako, bulegoko kontsumo 
gaiak) eta zerbitzu komunen kontratazioa 
zentralizatzen du Gainerako Sailek 
bakoitzari dagozkion kontratazioak eta 
erosketak egiten dituzte.   

0 maila 

Erosketa eta 
kontratazio publiko 
berdearen politika 

Erosketa publiko berdearekiko 
konpromisorik ez dago. 

0 maila 

Ekintza Plana / 
Estrategia 

UAIKi buruzko berariazko Ekintza Planik ez 
dago.  

0 maila 

Erosketa eta 
kontratazio 
publiko berdea 

Erosketaz nahiz 
kontratazioaz edota 
erosketaz 
arduratzen diren 
langileen 
prestakuntza 

UAIKi buruzko prestakuntza jaso duen udal 
langilerik ez dago. 

0 maila 
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Langileen 
informazioa 
(ohiturak aldatzea) 

Langileentzako UAIKi buruzko sentsibilizazio 

edota informazio kanpainarik ez da egin. 

Hala ere, ingurumenarekin zerikusi duten 

kanpaina orokorrak egin dira: 

• Bulego Berdea. 

• Energia eraginkortasunari buruzko 

sentsibilizazioa eta prestakuntza. 

• Hileko mezuak: ingurumen 

jardunbide egokien dekalogoa. 

 

1 maila: 
Oinarrizkoa 

Produktuentzako 
edota 
zerbitzuentzako 
ingurumen 
irizpideak 

Produktuak edota zerbitzuak erosterakoan 
ez dira sistematikoki ingurumen irizpideak 
kontuan hartze, baina irizpide horiek 
txertatzen hasi dira; esaterako, energia 
eraginkortasun A ziurtagiria duten ekipo 
informatikoak erosi dira. 

1 maila: 
Oinarrizkoa 

Emaitzak neurtzea, 
adierazleak eta 
berrikuspena 

Emaitzak ez dira neurtzen eta UAIKen 
adierazlerik ez dago. 

 

0 maila 

 

Antolakuntzaren 
hornitzaile katearen 
kudeaketa 

Hornitzaileekin komunikaziorik ez dago, 
erosketez eta lizitazioez gain. 

0 maila 

 

 

Beste administrazio 
publiko eta 
erakunde batzuekin 
elkarlana eta sarean 
lan egitea UAIK 
sustatzeko 

UAIK arloan ez dago elkarlanik beste 
erakunde batzuekin. 

0 maila 
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Udal 
administrazioaren 
ingurumen 
kudeaketa 

• Lanbide heziketarako ikastetxeak (LHI) Ekoscan araua 
kontuan hartuta ezarritako ingurumen kudeaketa sistema du 
2007tik. Aurten, 2010eko kontu ikuskatzea gaindituta, 
EKOSCAN PLUS ziurtagiria lortuko dutela aurreikusten da. 

• Ingurumen kudeaketa sistema zertifikatua duen beste udal sail 
edo zerbitzurik ez dago.  

• Kiroldegiak Ekoscan metodologiaren araberako ingurumen 
hobekuntza plan bat burutu zuen,  baina ez dago zertifikatua. 

• Udal eraikinetan energia eraginkortasunari buruzko 
azterketak burutu dira. Planetan proposatutako ekintzak 
ezartzen hasi dira. Zehazki: 

o Zaharren egoitzan eguzki plaka termikoak jarri 
dira. 

o Gizarte zerbitzuen gunean eguzki plaka 
fotovoltaikoak jarri dira. 

• Energia elektrikoaren kontsumoaren etengabeko 
monitorizazioa egiten da eraiki hauetan:  

o Bastero Kulturgunea. 

o Zaharren egoitza. 

o Gizarte zerbitzuen gunea. 

• Kontrol horren helburua zenbat eta nola kontsumitzen den 
jakitea da, eraikin horien energia eraginkortasuna hobetzeko 
neurriak hartu ahal izateko.  

• Argiteria publikoaren kontu ikuskatzea egin da. Ondorioz, 
argiteria berritzen ari da, argiak aldatuta. Berritzeari esker, 
argiteriak energia eraginkortasun hobea izango du eta argi 
kutsadura murriztuko da.  

• Teknikari zehatzik ezean, ingurumen zinegotzia Energia 
Kudeatzaile izendatu da. 

• Udal eraikin guztietan hondakinen gaikako bilketa egiten da: 
papera, ontziak, pilak, CDak, tonerrak eta tinta kartutxoak 
gaika biltzen dira. 

• Hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzaileen bidez 
kudeatzen dira eta arriskutsuak ez diren hondakinak udal 
bilketaren bidez kudeatzen dira edo Garbigunera eramaten 
dira. 

• Ur kontsumoaren kudeaketari dagokionez, emari neurgailuak 
jarri dira edateko uraren hornidura sarearen jarioak 
kontrolatzeko. Halaber, udal eraikin guztietan kontagailuak 
jartzen ari dira.   
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Prestakuntza, 
sentsibilizazioa 
eta komunikazioa 

• Udaleko langileentzako sentsibilizazio kanpainak burutu dira: 

o Bulego Berdea: Udalean ingurumen jardunbide 
egokiak izateko gida banatu da. 

o Energia eraginkortasunarekiko sentsibilizazioaren 
alde ekintzak burutu dira. 

o Ingurumen jardunbide egokien dekalogoa: hilean 
behin Udalean ezar daitezkeen ingurumen 
jardunbide egokiekin lotutako mezuak banatu dira.  
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• Alor honekin lotutako aurreko Planeko ildorik eta programarik ez da identifikatzea. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• Alor honetan ez dira garatzeko dauden aurreko planeko ekintzak identifikatu. 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Alor honekin lotura duen udal araudirik ez dago. 

EAEkoak 

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

• Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana 2008-2012. 

• EAEko Hondakin Ez-arriskutsuen Prebentzio eta Kudeaketa Plana 2008-2011. 

• Ingurumen Esparru Programa 2007-2010. 

• Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren Euskal Plana 2006-2010. 

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Erosketa eta kontratazio publiko berderako plan espezifikoa diseinatzea, ezartzea eta 
jarraipena egitea. 

• Udalaren beste instalazio eta zerbitzu batzuetan ingurumen kudeaketarako sistemak ezar 
daitezen sustatzea. 

• Udal eraikinetan zenbat ur kontsumitzen den jakitea eta kontrola areagotzea, eta ura modu 
eraginkorrean kontsumitzeko neurriak hartzea. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Udalaz gaindiko eskumeneko lehentasunezko jarduera arlorik ez da identifikatu. 
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KL IMA  A LDA K ET A  
•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK  

10. TOKIAN TOKIKOTIK MUNDU GLOBALERA 
 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Klima 
aldaketari 
egindako 
ekarpena 

 

• Berotegi efektuko gasen (BEG) inbentarioa ez da egin, eta hortaz, ez 

dakigu udalerrian eta Udalean zer BEG igorpen egiten diren. (!) 

• Halaber, administrazioaren nahiz tokiko enpresen karbono arrastoari 
buruzko informaziorik ere ez dago.  

 

Klima 
aldaketaren 
aurkako 
ekimen 
zehatzak 

• Udal administrazioak ez du gauzatu klima aldaketaren aurkako 
ekimen espezifikorik eta alor honetan ez du planifikazio zehatzik.   
(!) 

• Alor pribatuan ere, udalerriko eragile sozial eta ekonomikoek ez 
dituzte garatu edo ezarri klima aldaketaren aurkako tresna 
espezifikoak.  

• BEG igorpenak orekatzeko ekintza zehatzak burutzen dira, Zuhaitz 
egunean zuhaitzak landatuta. 

• Karbono hustubideak behar bezala kudeatzen badira, berotegi 
efektuko gasen igorpena nabarmen murriztu daiteke. Andoainen, CO2 
xurga dezaketen baso publikoen azalera handia da. 

 

 

Klima 
aldaketara 
egokitzea 

• Udal administrazioak ez du egin klima aldaketak udalerrian izan 
ditzakeen ondorioen ebaluaziorik. Fenomeno horren ondorioetara 
egokitzeko ekintza programa egituraturik ere ez du Udalak 

• Andoainen uholde arriskua handia da, Oria eta Leitzaran ibaien 
balizko uraldien ondorioz. Klima aldaketarekin lotutako 
prezipitazio erregimenaren balizko aldaketak arriskua areagotu 
lezake. (!) 

• 2010ean, Andoaingo Mendia, Erabilera Publikoko Mendia 
Antolatzeko Plana azken onarpen fasean dago. Horrek kudeaketan 
klima aldaketaren aldagaia txertatzeko aukera ematen du, bereziki, 
igorpenetara egokitzeko eta igorpenak orekatzeko. (!) 

 

Sentsibilizazioa 

 

• 2010-2011 ikasturtean, Eskolako Agenda 21en jarduerak garatzeko 
ikastetxeetan klima aldaketaren gaia aukeratu izana positiboki 
baloratzen da. 

• Halaber, 2008an, Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoak 
klima aldaketari eta energiaren zentzuzko erabilerari buruzko Gida 
osatu eta zabaldu zuen. 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 6. KUTSADURAREN AURKA BORROKATZEA. 

• 6.1 KUTSADURA KONTROLATZEKO ETA JARRAIPENA EGITEKO NEURRIAK ETA KUTSADURA 
GELDIARAZTEKO NEURRIAK EZARTZEA. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• Alor honetan ez dira garatzeko dauden aurreko planeko ekintzak identifikatu. 
 
 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

Udalerrikoak 

• Alor honekin lotura duen udal planik edo araudirik ez da identifikatu. 

EAEkoak 

• Klima Aldaketaren Udal Ordenantzaren Eredua (“Udala eta Klima II” Ekitaldean landua). 

• Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana (2011-2020) (lantze prozesuan). 

• Klima Aldaketaren EAEko Legea (lantze prozesuan). 
 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Berotegi Efektuko Gasen inbentarioa egitea eta igorpenak murrizteko helburuak ezartzea. 

• Klima Aldaketaren Aurkako Tokiko Plana egitea eta ezartzea, berehala onartuko den Klima 
Aldaketaren EAEko Legea betez. 

• Alkateen Ituna izenpetzea eta Energia Iraunkorraren Ekintza Plana egitea eta ezartzea.  

• CO2 xurgatzeko hustubideen kudeaketa bultzatzea, bereziki basoak kudeatzeko jardunbide 
iraunkorrak.  

• Klima aldaketarekin erlazionatutako arriskuak identifikatzea, eta udalerrian eta identifikatutako 
arriskuek gehien eragingo dieten sektore ekonomikoetan eta sistema naturaletan zer eragin izan 
dezaketen aztertzea. 

• Klima aldaketara egokitzeko programa egitea eta ezartzea, klima aldaketaren balizko eraginak 
murrizteko neurriak bilduko dituena. 

• Klima aldaketari buruzko sentsibilizazio eta erantzunkidetasun ekintzak egitea, herritarrentzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehentasunezko eremu hauen osagarri gisa, dokumentu honetako hainbat fitxatan klima aldaketa 
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murrizteko edo klima aldaketara egokitzeko ekintza eremuak txertatu dira. Eremu horiek, lehen 
aipatutakoekin batera, Klima Aldaketaren Aurkako Tokiko Planaren oinarrizko edukiak izan daitezke:  

• Osotasunean klima aldaketa arintzen laguntzen duten ekintza eremuak jasotzen dituzten 
fitxak: Mugikortasuna eta Garraioa, Hondakinak (errepideen garbiketa eta igorpenen kontrola 
salbu), Energia eta Erosketa Publikoa.  

• Klima aldaketa arintzen duten edota klima aldaketara egokitzen laguntzen duten zenbait 
ekintza eremu jasotzen dituzten fitxak: Lurraldea eta Plangintza, Biodibertsitatea eta Paisaia, 
Ura, Jarduera Ekonomikoen Ingurumen Kudeaketa, Udal Administrazioaren Ingurumen Kudeaketa 
eta Arriskuaren Kudeaketa. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Mendiak behar bezala kudeatzea, karbono hustubide egokiak izan daitezen. 

• Udalerrian uholde arriskua minimizatzeko prebentzio neurriak hartzea. 
 



 

 



 

 

 

 
4 . 3  S E N T S I B I L I Z A Z I O A ,  H E R R I T A R R E N  

P A R T E - H A R T Z E A  E T A  B A R N E  K O O R D I N A Z I O A  
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KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA 
•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK  

10. TOKIAN TOKIKOTIK MUNDU GLOBALERA 

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Komunikazioa • Udalak sustatzen dituen ekimenen, ekintzen eta ekitaldien berri 
emateko erabiltzen diren komunikazio bideak anitzak eta 
nahikoak dira. Gaur egun, komunikazioa web-orriaren bidez, 
Aiurri astekariaren bidez, eta bandoen bidez egiten da eta, 
tarteka, prentsako udal kronikak ere egiten dira.  

• Ekitaldi eta berri nagusiak web orrian nabarmentzen diren arren 
eta, beraz, horien berri erraz izan daitekeen arren, biztanle 
askok ez dituzte eskura teknologia berriak. 

• Udalerriko berriak eta ekitaldiak Aiurri eskualdeko aldizkarian 
ere argitaratzen dira. Aldizkarian, Andoainek bere atala du eta 
astero kaleratzen da.  

• Tarteka, komunikazioa etxe guztietako postontzietan esku orriak 
banatuta egiten da.  

• Andoainen, Tokiko Agenda 21i buruzko informazioa egokia da, 
eta udaleko webgunearen Tokiko Agenda 21 atalean iraunkortasun 
adierazleen ebaluazioari eta kalkuluari buruzko informazio 
eguneratua urtero atxikitzen udalerri aitzindarietako bat da EAEn. 

• Planaren gauzatzearen bigarren urtean, Andoaingo Tokiko 
Iraunkortasun Txostena egin izana nabarmentzat eta 
positibotzat jotzen da, lehen planaren berri emateko eta plana 
gauzatzea bultzatzeko tresna gisa.   

 

Sentsibilizazioa • Tokiko Agenda 21en barruan burututako sentsibilizazio ekintzak 
positiboki baloratzen dira, abian jarri diren ekimenen edo 
kanpainen kopuruagatik nahiz jorratu diren gaien eta 
publikoaren aniztasunagatik.  

• Herritar guztientzako kanpainez gain, hezkuntza 
komunitatearentzako, merkataritza sektorearentzako, enpresa 
txiki eta ertainentzako, industrialdeentzako, landa 
komunitatearentzako eta abarrentzako kanpaina bereziak ere egin 
dira. 

• Udalak ingurumen sentsibilizaziorako zerbitzu/programa bat 
kontratatu du, udalerrian burututako sentsibilizazio jarduerei 
jarraipena emateko asmoz, eta horrek udalak 
sentsibilizazioarekiko duen konpromisoa adierazten du.   

• Urtero egiten den bigarren eskuko azokan, Udalak estand bat jarri 
ohi du, urtean zehar burutu diren sentsibilizazio kanpainei buruzko 
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esku orriak eta liburuxkak zabaltzeko.  

• 2006tik Eskolako Agenda 21 udalerriko lau ikastetxetan ezarrita 
dago: Ondarreta Ikastetxea, La Salle Berrozpe ikastetxea, Aita 
Larrameni Ikastola eta Leitzaran Institutua. 

• Esparru horretan hainbat gai jorratu dira, hala nola 
mugikortasunak, hondakinak eta abar.  

• 2007tik, urtean bitan Tokiko Agenda 21en buletina argitaratzen da 
eta parte hartzen duten ikastetxeetako hezkuntza komunitatean 
banatzen da. 

Parte-hartzea • Gaur egun eta Tokiko Agenda 21eko I. Ekintza Plana onartu 
zenetik, udalerrian ez dago herritarren parte-hartze organorik edo 
foro aktiborik Tokiko Agenda 21en jasotako eremuak berariaz 
lantzeko. (!) 

• Sektorekako parte-hartze organoei dagokienez, 2007tik abian da 
udalerriko elkarteei zuzendutako Plangintzarako Aholku 
Batzordea. Organo hau aldian behin biltzen da. 

• 2010ean Andoaingo Berrikuntza Foroa jarri da abian. Hilean behin 
biltzen da eta merkataritza nahiz industria sektoreetako 
ordezkariek parte hartzen dute.  

 

Elkarte 
ehundura 

• Andoaingo udal erregistroan 20 elkarte egon arren, datuak udal 
teknikarien laguntzaz egiaztatu ondoren, egun, Andoaingo elkarte 
ehundura 39 elkartek osatzen dutela esan daiteke: auzo 
elkarteak, erretirodunen elkarteak, askotariko kirol elkarteak, 
kultura elkarteak, emakume elkarteak, gizarte mugimenduak eta 
abar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: bertan egina, Udalak emandako datuetan oinarrituta 

• 1.000 biztanleko 2,65 elkarte daude, Gipuzkoako batez bestekoa 
(1.000 biztanleko 7,3 elkarte) baino askoz gutxiago. Horrek 
adierazten du Andoainek ez duela elkarte ehundura aberatsik. 
(!) 
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Herritarren 
parte-hartze 
saioan 
egindako 
ekarpenak 

• Udalak bide asko erabili arren, parte-hartze foroan Udalaren 
informazio eta komunikazio bideak hobetzeko beharra 
nabarmendu zen. (!) 

• Lehenengo Ekintza Plana lantzean egindako ekarpenen 
itzulerarik eza nabarmendu zuen foroak. (!) 

• Herritarrek udal kudeaketan parte hartzeko eta Udalaren 
politiketan eta erabakietan eragiteko aukera gutxi dutela 
nabarmendu zuen parte-hartze foroak. (!) 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 13. KOMUNIKAZIORAKO, HERRITARREN PARTE HARTZEA SUSTATZEKO ETA INGURUMEN HEZKUNTZA 
INDARTZEKO BIDEAK HOBETZEA 

• 13.1 Udaleko gai interesgarriak hedatzea 

• 13.2 Herritarren parte-hartzea eta asoziazionismoa bultzatzea 

• 13.3 Ingurumen hezkuntzaren eskaintza sendotzea  

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• 13.1.6 Tokiko Agenda 21ekin zerikusia duten jarduerei buruzko informazioa hedatzeko bidea 
sendotu. 

• 13.2.1 Udal plangintzen diseinuan eta garapenean herritarren parte-hartzea bermatu. 

• 13.2.2 Parte-hartze ekimenak bultzatu. 

• 13.2.3 Herritarrentzako arreta bulegoa sortu. 

• 13.2.5 Udalerria dinamizatzen duten elkarteen arteko harremana indartu. 

• 13.2.6 Udalerriko elkarte mugimendua biziberritzeko tresnak prestatu. 

• 13.3.4 Ingurumen eraginari buruzko kontzientziazio, sentsibilizazio eta hezkuntza kanpainak 
burutu. 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Alor honekin lotura duen udal araudirik ez dago. 

EAEkoak 

• 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa (III. Titulua, IV. Kapitulua, 
VII. Atala. Herritarren parte-hartzea plangintzaren formulazioan, tramitazioan eta onarpenean). 

• 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, EAEko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra. 

Estatukoak 

• 27/2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumen arloan informazioa eskuratzeko, parte-hartze 
publikorako eta justiziarako eskubideak arautzen dituena. 
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LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Udalak antolatzen dituen jardueren berri emateko informazio/komunikazio bideak askotarikotzea. 
Besteak beste, udalerriko toki estrategikoetan informazio panelak jartzea eta esku orriak uzteko 
interesguneak identifikatzea, postontzietako banaketa murrizteko.  

• Herritarren parte-hartze foroaren proposamenen jarraipena egitea eta proposamenen berri 
ematea. 

• Tokiko Agenda 21eko herritarren parte-hartze foroa susperraraztea eta bultzatzea. 

• Parte-hartze modu edo gune berriak bultzatzea eta daudenak aldatzea, politiketan eragin 
handiagoa izan dezaten. 

• Elkarte berriak sor daitezen bultzatzea. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Udalez gaindiko eskumeneko lehentasunezko jarduera arlorik ez da identifikatu. 
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BAR NE  KOORD INA Z IO A  E TA  ZEH AR KAK O T ASU NA  
•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 1. GOBERNATZEKO MODUAK 

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

Barne 
koordinazioa 
eta 
komunikazioa 

• Iraunkortasunarekin zerikusia duten gaiak Hirigintzaren eta 
Zerbitzuen Bitariko Batzordean aztertzea positiboki baloratzen 
da. Tokiko Agenda 21i zeharkako izaera emateko aukera ematen du 
horrek. Bitariko batzordea Tokiko Agenda 21ekin zerikusia duten 
sailetako ordezkari tekniko eta politikoek osatzen dute 

 

Tokiko 
Agenda 21 
kudeatzeko 
ereduaren 
ezarpena 

• Andoaingo lehen Ekintza Plana ingurumen izaera nabarmena du eta, 
beste neurri batean, lurralde izaera ere badu. Planeko ekintzen 
%30 gauzatzeko erantzukizuna teknikari bakar batek du. (!) 

• Positiboki nabarmentzen da Tokiko Agenda 21en urteko jarraipen 
prozesuak (iraunkortasun adierazleen ebaluazioa eta kalkulua) 
errotuta egotea. Prozesuok lehen Planetik egiten dira, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak bultzatzen dituzten jarraipen 
programen barruan eta MUGI 21 tresna informatikoaren bidez.  

• Halaber, positiboki baloratzen da Ekintza Planean txertatutako 
ekintzen urteko jarraipenean sail edo zerbitzu guztiek duten 
inplikazioa. Horrek Tokiko Agenda 21i buruzko informazio 
zentralizatua eta eguneratua izatea errazten du.  

• Gutxienez abiatuta dauden Planeko ekintzen %68, erabat edo neurri 
batean, Tokiko Agenda 21en koordinatzailea ez den beste 
eragileen erantzukizuna dira. EAEko datuekin alderatuta, Andoaingo 
zeharkakotasun maila ertaina dela esan nahi du horrek.   

• Andoaingo tokiko iraunkortasun adierazle sistema 83 azpiadierazlek 
osatzen dute, gainerako udalerrien batez besteko 52 
azpiadierazleen gainetik, 2009ko EAEko  III. Iraunkortasun 
Txostenaren arabera. 

• Tokiko Agenda 21en barruan egiteko dauden ekintzen programazioa 
abiatu berri den prozesua da eta eragile gehienek ez dute emaitzen 
azterketan oinarrituta programatzen. (!) 

• Tokiko Agenda 21ekin lotutako gaien barne komunikazioa egokia 
da, urtero, Hirigintza eta Zerbitzuen Bitariko Batzordean Ekintza 
Planaren ebaluazioaren eta jarraipenaren emaitzak aurkezten 
baitira.   

 

Baliabide 
teknikoak 

 

• Udalak Ingurumen teknikari bat du eta, besteak beste, Tokiko 
Agenda 21en kudeatzea eta koordinatzea dagokio. Erantzukizun 
hori funtsezkoa da prozesua modu eraginkorrean garatzeko.  

• Positiboki nabarmentzen da 2010ean Tokiko Agenda 21en 
kudeaketa indartzeko langile bat jarri izana.  
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Buruzagitza 
politikoa 

• Arlo politikoan, jarraipenaren emaitzak (ebaluazioa eta 
adierazleak) Hirigintzaren eta Zerbitzuen Bitariko Batzordean 
aurkezten dira urtero, eta horri esker, Tokiko Agenda 21en 
kudeaketari bultzada eman zaio.   
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 14. UDAL ZERBITZUEN KUDEAKETA IRAUNKORRAREN BILA 

• 14.1 Udalaren jokaeraren diagnostikoa eta udal zerbitzuak modu iraunkorragoan funtziona dezaten 
ahalbidetuko duten neurri zuzentzaileak eta mekanismoak txertatzea. 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• 14.1.7 Sailen arteko zeharkakotasuna eta koordinazioa sustatu udalak eskaintzen dituen 
zerbitzuetan. 

• 14.1.8 Ingurumen aholkularitza batzordea edo antzeko organoa sortu. 

• 14.1.9 Sailen arteko komunikazioa eta lana hobetu, udal ordenantzak lantzerakoan. 

• 14.1.10 Arau Subsidiarioetan iraunkortasun adierazleak ezarri. 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Alor honekin lotura duen udal araudirik ez dago. 

EAEkoak 

• Alor honekin lotura duen araudi autonomikorik ez dago. 

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Udal politiken zeharkakotasuna areagotzea, sailen arteko koordinazioa eta elkarlana behar duten 
iraunkortasun proiektuak sustatuz. 

• Tokiko Agenda 21 modu aktiboan kudeatzea, helburukako kudeaketan oinarrituta. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Udalaz gaindiko eskumeneko lehentasunezko jarduera arlorik ez da identifikatu. 

 



 

 



 
4 . 4  G A R A P E N  S O Z I A L A  E T A  E K O N O M I K O A  
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B IZTA N LE A K  
•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak:  

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  Lurralde 
kokapena eta 
testuingurua 

 

• Andoain Donostiatik 15 kilometrora dagoen udalerria da. 14.679 
biztanle ditu. Donostialdea funtzio eremuaren barruan dago eta 
Donostialdeko biztanleen %5 Andoaingoak dira.  

• Andoainen 535 biztanle bizi dira Km2-ko. Beraz, Andoaingo 
biztanleriaren dentsitatea Gipuzkoako batez bestekoa (367 
bizt/km2) baino askoz handiagoa da. 

• Andoaingo udalerria lurraldeko komunikazio bide nagusien artean 
ondo kokatuta dago: trenbide lotura egokiak ditu errepide eta 
burdinbide bidezko salgaien garraiorako estatuko korridore 
nagusietako baten ardatzean kokatuta dago. Horrek asko errazten 
du udalerrira iristea nahiz udalerriaren eta inguruaren arteko 
komunikazioa. 

 

Biztanleriaren 
bilakaera 

 

• Andoingo biztanleriaren hazkundea jarraitua izan zen 1981 arte. 
Urte horretan izan zen biztanleriaren hazkundearen puntu gorena. 
Urte horretatik aurrera eta gaur arte, biztanleriak etengabe behera 
egin du.  

• Biztanleria gutxitzearen arrazoi nagusiak bizitegiak garatzeko 
ekimenik eza (ondorioz, etxebizitza berrien eraikuntza etetea) eta 
nolabait degradatuta dagoen hirigunea zaharberritzeko ekimenik 
eza dira. Hala, etxebizitza berrien bila zebiltzan biztanleak beste 
udalerri batzuetara joan ziren eta, ondorioz, jaiotza tasa asko 
jaitsi zen eta biztanleria zahartu egin zen. Horrez gain, 1980ko 
hamarkadako krisialdi ekonomiko gogorrak jaiotza tasak behera 
egitea, emigrazioa areagotzea eta immigrazioa murriztea eragin 
zuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomia eta Ogasun Saila. Udalmap. 

• 2004tik aurrera, bizitegi eremu batzuen eraikuntza amaitu 
ondoren, biztanle kopurua handitzen hasi da, motel baino 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

etengabe, eta, ondorioz, 1996ko biztanle kopurura iritsi da 
Andoain.    

• Biztanleria berria iritsi berria da, finkatzeari dagokionez, eta 
biztanle horietako gehienak gazteak dira. Horregatik, benetako 
susperraldira iristeko urte batzuk beharko dira. 

• Antolaketa proposamenetan aurreikusitakoa erabat gauzatuz gero 
eta xede urtean aurreikusten den batez besteko okupazioa (2,41 
biztanle etxebizitzako) kontuan hartuta, kalkulu baikorrenen arabera 
Andoainek gehienez 15.132 biztanle izango lituzke 2016an. 

Egitura 
demografikoa 

 

• Andoaingo biztanleriaren piramideak garatutako gizarteen ohiko 
egitura du (piramide alderantzikatua, adindunen biztanleria mailek 
pisu handiagoa dutelako). Biztanleriaren banaketa  Gipuzkoakoaren 
oso antzekoa da. Baina Andoaingo datuek, batetik, adindunen pisu 
txikixeagoa adierazten dute, bereziki, emakumezkoetan 
(biztanleriaren zati horretan 2,2 puntuko aldea dago), eta, 
bestetik, 25 urtez azpiko biztanleria ere Gipuzkoakoa baino 
txikiagoa da. 

• Emakumezkoek bizi itxaropen handiagoa dutenez, Andoainen nahiz 
Gipuzkoan  gizonezkoek pisu erlatibo handiagoa dute 45 urte bete 
arte. Adin talde horretatik aurrera, emakumeek gora egiten dute, 
gero eta nabarmenago adinean aurrera egin ahala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Andoaingo biztanleen %13,24 haurrak dira. Azkeneko zazpi 
urteetako ehunekorik handiena da, adierazle hau etengabe hazi 
delako. 

 

• Biztanlea gazteagotzeko joera 75 urtetik gorako biztanleen 
portzentajearen hazkundeak geldiarazten du (%6,80 2003an eta 
%8,32 2009an).  

 

 

 

Iturria: Udal errolda 2009  

Gipuzkoa

3020100102030

0-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65=<

Varones Mujeres

Andoain

3020100102030

0-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65=<

Varones MujeresGizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak 



I. dokumentua. Ingurumen eta Gizarte Arloko Diagnostiko Estrategikoa  97 

Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Planaren berrikuspena 

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

 

 

• Datorren hamarkadan, joera aldatuko duten kanpoko eragilerik ez 
bada (biztanleak sartzea ala irtetea), litekeena da jaiotza tasak 
behera egitea, egun 15 eta 24 urte bitartean dituzten biztanleek 
egun 24 eta 34 urte bitartean dituztenek baino garrantzi erlatibo 
txikiagoa baitute 

 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomia eta Ogasun Saila. Udalmap 

 

 

 

Mugimendu 
naturala 

• Azken 7 urteetan jaiotza kopurua hazi egin da Andoainen. 
Kopururik handiena 2007koa izan da: 183 jaiotza eta 1.000 
biztanleko 12,78 jaiotzako tasa. 2008an tasak  ‰ 11,61eraino egin 
zuen behera.  

• Heriotza kopuruak, aldiz, gorabehera leunak izan ditu. 2008an 118 
heriotza izan ziren (eta horixe izan da 2002-2008 aldian gehien 
eman den kopurua). Aztertutako zazpi urteetan, jaiotza kopurua 
heriotza kopurua baino handiagoa izan da. 

• Horrenbestez, udalerri honek 2008an mila biztanleko 3,50eko 
hazkunde begetatiboa izan zuen. Tasa horrek pixka bat behera 
egin du 2006ko eta 2007ko tasekin alderatuta, baina 2002-2005 
aldiko datuak askogatik gainditzen ditu, urte horietan udalerria ez 
baitzen ia hazi.  
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Iturria: Eustat 

 Jaiotzak 
guztira 

Heriotzak 
guztira 

Hazkunde 
begetatiboa 

Jaiotza 
tasa 
‰ 

Hazkunde 
begetatibo 

tasa ‰ 

2002 117 105 +12 8,40 0,86 
2003 118 111 +7 8,52 0,51 
2004 133 128 +5 9,57 0,36 
2005 141 118 +23 10,04 1,64 
2006 159 92 +67 11,24 4,74 
2007 183 118 +65 12,78 4,54 
2008 169 118 +51 11,61 3,50 

Migrazio 
mugimendua 

• Andoainen erroldatuta dauden atzerritarren kopurua handitzen 
ari da, etengabe, 2003az geroztik. Ehunekorik handiena 2009koa 
izan da: %4,02, krisialdi ekonomiko betean izan arren. Dena den, 
Gipuzkoako biztanle atzerritarren batez bestekoa handiagoa da: 
%5,79. 

• Kanpoko migrazio balantzari dagokionez (EAE barruko nahiz 
kanpoko herritarren arteko kanpo emigrazioen eta immigrazioen 
arteko aldea), 2005-2008 aldian balantza positiboa izan zen 
(irteerak baino sarrera gehiago), eta puntu gorena 2008an izan zen 
(‰ 9,78). Dena den, 2009an joera bat-batean aldatu zen eta 
2004az geroztik, lehenengoz, balio negatiboak izan ziren (‰ -1,66).  

 Biztanle atzerritarrak  
 Guztizkoarekin alderatuta (%) 

Kanpoko migrazio 
balantza (‰) 

2003 1,60 -1,66 
2004 1,77 -4,75 
2005 2,07 1,78 
2006 2,12 3,82 
2007 2,54 6,84 
2008 3,14 9,78 
2009 4,02 -1,66 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomia eta Ogasun Saila. Udalmap 

 

Biztanleriaren 
lurralde 
banaketa 

 

• Andoainek bost biztanle entitate ditu: hirigunean bizi dira 
udalerriko biztanle gehienak, %87 inguru. Aldiriko auzoek 
(Sorabillan biztanleen ia %9 bizi dira) eta landa eremuak (Leizotz, 
Goiburu eta Buruntzan %5 inguru bizi da) osatzen dute udalerria, 
biztanleen %14 inguru bilduta. 
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Andoainen arlo honek duen garrantzia dela-eta, udalerriaren azterketa zehatzagoa egiteko, fitxa 

hau hainbat ataletan egituratuta dago: 

 

- Jarduera ekonomikoaren egitura eta maila 

- Lehen sektorea 

- Bigarren sektorea 

- Eraikuntzaren sektorea 

- Hirugarren sektorea 

 A) Merkataritzaren azpisektorea 

 B) Turismoaren eta ostalaritzaren azpisektorea 

- Lan merkatua 

 

Puntu bakoitzean identifikatutako lehentasunezko jarduera arloak azken amaierako atal bakarrean 

bildu dira. 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  
Jarduera 
ekonomi-
koaren 
eboluzioa 

• 2009an, Andoainen 5.618 pertsonei lana ematen zieten 1.244 
establezimendu zeuden. Bi datuetan, eboluzioa positiboa da. 
2004az geroztik, establezimendu kopuruak %13,9 egin du gora 
eta enpleguak, aldiz, %17,2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: EUSTAT. Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda 

• Dena den, hazkunde erritmoa pixkanaka geldotzen joan da, 
egungo  egoera ekonomikoak eraginda, hazkunde tasa hau oraindik 
beste adierazle ekonomiko batzuenaren gainetik egon arren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Udalmap 

• Sortzen diren establezimenduen tasa, urtean, udalerrian, 1000 
biztanleko, alta eman duten establezimendu berriak neurtzen 
dituena, ‰5,99koa izan zen 2009an. 200an izan zen alta gehien eta 
ordutik portzentajea pixkanaka murriztu egin da. 

• Andoaingo establezimenduek 4,52 langile dituzte batez beste. 
Adierazle honek oso eboluzio erregularra izan du azken sei urteetan 

 

EVOLUCIÓN DEL Nº DE ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOS 

2004-2009
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eta ez du ia gorabeherarik izan. 

Eredu 
ekonomikoa 
eta egitura 
sektoriala 

 

• Historikoki Andoainen profila industrialagoa izan den arren, beste 
lurralde batzuk bezala, Andoain ere tertziarizazio prozesuan dago 
azken urteetan. Hala, hamar establezimendutik zazpi hirugarren 
sektorekoak dira, bi eraikuntzaren sektorekoak eta bakarra bigarren 
sektorekoa (industria eta energia).    

• Hala ere, Andoaingo eta Gipuzkoako egitura sektorialak alderatzen 
baditugu, Andoainen industriak eta eraikuntzak garrantzi erlatibo 
handiagoa dute, %2,6 eta %3 gehiago, hurrenez hurren. Eta, beraz, 
zerbitzuen sektoreak garrantzi txikiagoa du Andoainen Gipuzkoa 
osoan baino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: EUSTAT. Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda 

• Andoaingo  enpresa egitura jarduera adarren arabera aztertuz gero, 
egituraren osaketaren erradiografia zehatzagoa lortuko dugu. 
Udalerriko establezimenduan laurdena (318 establezimendu) 
merkataritza jarduerakoak dira, bigarren jarduera garrantzitsuena 
eraikuntza da (231 establezimendu, hau da, establezimenduen 
%18,57), eta ondoren datoz enpresentzako zerbitzuak, banka eta 
aseguruak.  
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Iturria: EUSTAT. Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda 

• Andoaingo eredu ekonomikoa hobeto ezagutzeko Balio Erantsi 
Gordinaren (establezimendu batean egindako salmenten eta 
erosketen zenbatekoen arteko aldearen) banaketa sektoriala jaso 
dugu, langileen gastuen eta ustiaketa soberakin gordinaren 
bolumena identifikatzen laguntzeko.  

 

• 2005eko datuen arabera, Andoainen industriaren sektoreak duen 
garrantzia nabarmendu behar da, zerbitzuen sektorearen BEGaren 
portzentajea berdintzea lortu baitu –bigarren sektorea (%45) eta 
hirugarren sektorea (%46). Eraikuntzak eta, bereziki, nekazaritzak 
eta abeltzaintzak garrantzi txikia dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Udalmap 

• Hala ere, beste lurralde batzuetan bezala, zerbitzuen sektoreak 
aurrera egiten jarraitu du gainerako jarduera sektoreen bizkar, 
eta nagusitasuna lortu du udalerriko egitura sektorialean. 
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Balio Erantsi Gordina (BEG) jarduera sektoreka. 2000-2005 

 %2000 %2005 

Nekazaritzaren sektorea 0,36 0,51 

Industriaren sektorea 51,62 44,85 

Eraikuntzaren sektorea 12,05 8,33 

Zerbitzuen sektorea 35,97 46,31 
 

Iturria: Udalmap 

• Andoaingo egitura ekonomikoaren beste ezaugarri bat 
establezimenduen %92,4k 10 langile baino gutxiago izatea da; eta 
lau establezimendutik hiruk, 3 langile baino gutxiago ditu.   

• Establezimenduen tamaina jarduera sektoreekin erlazionatuta 
dago. Hala, zerbitzuen sektorean eta, bereziki, eraikuntzaren 
sektorean 3 langile baino gutxiago dituzten enpresak dira nagusi eta 
industriaren sektorean, aldiz, 9 langile baino gehiago dituzten 
enpresak guztien laurdena dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: EUSTAT. Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda 

Eustatek argitaratzen duen Jardueren Gidazerrendaren arabera, 

azken 7 urteetan 10 langile baino gutxiago dituzten enpresek 

sortzen duten enplegu bolumena gutxi baina etengabe hazi da. 

2003an tamaina horretako enpresek Andoainen lan egiten duten 

pertsonen %37 enplegatzen zituzten eta 2009an, aldiz, tasa hori 

%39raino igo zen. Horrek esan nahi du enpresa txikienak direla 

enplegu gehien sortzen dutenak. 
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• Hala ere, industria establezimenduen batez besteko tamainaren 
eboluzioa adierazten duen adierazlea kontuan hartuta, 
establezimendu handienek sortutako enplegua suspertzen ari 
dela antzematen da, 2008an 2003ko tasa gailena gainditu baitzen. 

• Andoainen, establezimendu gehienen tituluduna Pertsona Fisikoa da 
(%55,2). Ondoren, Sozietate Mugatuak daude, establezimendu 
guztien laurdena. Bestelako sozietate eta elkarteak %11,7 dira eta, 
azkenik, sozietate anonimoak %5,8  dira. 

• Azken urteetako eboluzioak adierazten du sozietate mugatuak 
goranzko joera duten entitate juridikoak direla. Alderantziz, 
gainerako forma juridikoek pixkanaka behera egin dute 2006az 
geroztik.  

• Azkenik, Andoaingo establezimenduen egungo egitura juridikoa 
Gipuzkoako gainerako establezimenduen ia berdina da. 
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LE HEN  SE KT O RE A  
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9. BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA SOZIALA 

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  
Bizitasun eta 
errendimendu 
ekonomikoa 

• Andoainen lehen sektoreak garrantzi txikia du. BEGi egindako 
ekarpenean %0,51 besterik ez da. Hala ere 2000tik 2005era tokiko 
ekonomian duen garrantziak zertxobait gora egin du. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eustat, Kontu Ekonomikoak 

 

Lan merkatua • 2007an biztanle landunen %0,49ak soilik egiten zuen lan sektore 
honetan. Datu negatibo gisa, 2001etik 2007ra Andoainen lehen 
sektorean jarduten duten pertsonen kopurua %37,3 jaitsi dela 
nabarmendu behar da (Gizarte Segurantzaren Altxortegia).  

• Sektore honek lan merkatuan garrantzia galdu duela kontratazio 
kopurua aztertzean ere antzematen da. 2009an soilik 3 pertsona 
kontratatu zituzten eta 2008an, aldiz, 10 pertsona hartu zituzten 
(INEM).   

• Informazio osagarri gisa, sektore oso maskulinizatua dela 
adierazi behar da, erregistratutako afiliazioa aintzat hartuta, 
behintzat. Kontratazioa ia guztiak gizonezkoenak dira (INEM). 

• Lehen sektoreko langabetuei dagokienez, 2010eko bigarren 
seihilekoan 5 pertsonek galdu dute lana, 2009ko aldi berean baino 
%28, gutxiagok (INEM).  

• Azkenik, sektoreko lan ezbeharren kopuruari dagokionez, 
Osalanen 2007ko datuen arabera, udalerrian 3 istripu arin besterik 
ez ziren izan. 
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B IG AR RE N  SE KTORE A  
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  
Sektorearen 
egitura eta 
eboluzioa 

• Andoainen industriaren eta energiaren sektoreko 134 
establezimendu daude erregistratuta. Kopuru absolututan, azken 
bi urteetan establezimendu kopurua 10 unitate jaitsi da 
(%6,94ko jaitsiera) eta, beraz, sektoreak udalerrian duen 
garrantzi erlatiboa ere gutxitu egin da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eustat, EAEko Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda (JEGID) 

• Sektore horretan, enpresa gehienak Manufaktura Industriaren 
jarduera adarrekoak dira (%98). Beste bi jarduera adarrek 
garrantzia txikia dute: energia ekoizpenaren eta banaketaren 
industriak 6 establezimendu ditu eta erauzketa industriak 
establezimendu bakar bat.  

 

Bizitasun eta 
errendimendu 
ekonomikoa 

• 2005ean Balio Erantsi Gordinari egindako ekarpena %44,85ekoa 
izan zen. Adierazle honen eboluzioak ere jarduera sektore honek 
tokiko ekonomian pisu espezifikoa galdu duela adierazten du. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iturria: Eustat, Kontu Ekonomikoak. 
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Lan merkatua  
• Gaur egun,  sektore honek 2.073 pertsona enplegatzen ditu, 

hau da, biztanle landunen %36,9.  Tokiko lan merkatuan duen 
pisua  egonkorra da, 2001ean langileen %37,99 enplegatzen 
zituela kontuan hartuta. 

• 2009a urte zaila izan zen jarduera sektore honentzat. 
Kontratazioa %47 jaitsi zen 2008koarekin alderatuta. Sektore 
honetan erregistratutako 376 kontratuak udalerrian izandako 
kontratu guztien %15,16 dira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Inem 
 

• Sektore honetan ere gizonezkoak dira nagusi. Horixe 
ondorioztatzen da, sektorean egin diren kontratazioen %72,3 
gizonezkoentzat izan direla kontuan hartuz gero. 

• Sektore honetan erregistratutako langabetuei dagokienez, 
2010eko irailean 222 pertsona kontabilizatu dira, hau da, 
udalerrian erregistratutako langabetuen %23,8. 2009a arte 
langabeziaren eboluzioaren kurbak gora egin du, baina 2010eko 
apiriletik aurrera zertxobait hobera egin du.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: INEM 

• Andoaingo industriaren sektoreko enpresetan, 2007an, 210 lan 
istripu izan ziren guztira. 2006an gertatutakoarekin alderatuta, 
istripuak %3,2 gutxitu ziren. Halaber, lan gaixotasunak edo 
gaixotasun profesionalak ere %19 gutxitu ziren (Osalan). 
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Herritarren 
parte-hartze 
saioan 
egindako 
ekarpenak 

• Bigarren sektorea udalerriko aktibo nagusietakoa da eta tokiko 
garapen ekonomikoa biziberritzeko ahalmena du; beraz, 
garrantzia izan behar du udal politikatan (!). 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  
Sektorearen 
egitura eta 
eboluzioa 

• Andoainen eraikuntzaren sektoreko 231 establezimendu daude. 
Tokiko jarduera ekonomikoaren %18,57 hartzen dute. 
Portzentaje handia da, sektoreak azken lau urteetan 
garrantzia galdu arren. (!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eustat, EAEko Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda (JEGID) 

 

Bizitasun eta 
errendomendu 
ekonomikoa 

• 2005ean Balio Erantsi Gordinari egindako ekarpena %8,3koa izan 
zen, hau da,  200ko tasa baino %31 gutxiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eustat, Kontu Ekonomikoak 

 

Lan merkatua • Gaur egun, Gizarte Segurantzaren Altxortegiaren arabera, 
sektore honetan 251 pertsonek egiten dute lan, hau da, biztanle 
landunen %4,47. Tokiko lan merkatuan zuen garrantzia asko jaitsi 
da, 2001ean sektorean 720 lanpostu baitzeuden. Hala ere, 
sektorearen kontratazio kopuruak egonkor eusten dio -176 
kontratu 2007an eta 2009an-. Horrez gain, azken urteko 
kontratuen %93 gizonezkoentzat izan dira. 
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Iturria: Inem 

• Sektorearen egoera kezkagarria da oraindik, estatistikek oraindik 
krisialdia gainditu ez dela adierazten baitute. 2010eko irailean 
langabetuen kopurua 114 pertsonakoa zen, hau da, 2009an 
baino %1 gehiago (!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: INEM 

• 2007an, eraikuntzaren sektorean 25 lan istripu gertatu ziren, 
2006ko kopuru bera (Osalan). 
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AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  
Sektorearen 
egitura eta 
eboluzioa 

• Andoainen zerbitzuen sektoreko 879 establezimendu daude, 
hau da, tokiko jarduera ekonomikoaren %70. Urtez urte, 
jarduera sektore honen garrantzia handituz doa tokiko 
ekonomian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eustat, EAEko Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda (JEGID) 

• Hirugarren sektorean, merkataritza da establezimendu 
gehien dituen jarduera adarra -318 establezimendu, hau da, 
sektorearen %36,2-. Establezimendu kopuruari dagokionez, 
hurrengo bi adarrak “Finantza bitartekaritza eta enpresentzako 
zerbitzuak” (%23,4) y Beste zerbitzu jarduera batzuk (%18,8) 
dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EUSTAT. EAEko Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda (JEGID) 

 

Bizitasuna eta 
errendimendu 
ekonomikoa 

• 2005ean Balio Erantsi Gordinari egindako ekarpena %46,31 izan 
zen, hau da,  200ko tasa baino %10,34 gehiago. 
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Iturria: Eustat, Kontu Ekonomikoak 

Lan merkatua • Gaur egun 2.981 pertsonek lan egiten dute sektorean, hau da, 
biztanle landunen %53,06. Azken hamarkadan, sektore honen 
pisu espezifikoa hazi egin da, 2001ean biztanle landunen %51,6 
hartzen baitzuen (Gizarte Segurantzaren Altxortegia).  

• Beste sektore batzuetan bezala, krisialdi ekonomikoak 
kontratazio kopuruari eragin dio. 2009an, 1.925 kontratazio 
erregistratu ziren, 2007an baino %22,6 gutxiago.  

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: INEM 

• 2007an, sektore honetan 78 lan istripu izan ziren, aurreko 
urtean baino %10,3 gutxiago. Lan gaixotasunak ere nabarmen 
gutxitu dira, 200an baino %3 gutxiago (Osalan). 

 

A) Merkataritzaren azpisektorea 

Azpisektorearen 
egitura eta 
eboluzioa 

• Xehekako merkataritzaren egiturari dagokionez, hauek dira 
jarduera nagusiak: elikagai establezimenduak (%39), ehungintza 
eta zapata establezimenduak (%21) eta beste xehekako 
merkataritza establezimendu batzuk, hala nola liburu dendak, 
jostailu dendak, bitxi dendak eta abar (%1). 
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Iturria: EUSTAT. EAEko Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda (JEGID) 

• Xehekako merkataritza establezimenduen dentsitateak 
hazkunde neurritsua izan du. 2008an, 1.000 biztanleko 11,45 
merkataritza establezimendu zeuden Andoainen. Hala ere, 
lurraldeko (14,7), Donostialdeko (17,04) eta Tolosaldeko (23,28) 
batez bestekoen azpitik dago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Udalmap 

• Horrekin batera, merkataritza azalera erabilgarria ere hazi da. 
Gaur egun, udalerriak biztanleko 1,04m2 eskaintzen du. Dena 
den, 2008ko Andoaingo Merkataritza Biziberritzeko Plan 
Berezian jasotako datuen arabera, inolako jarduerarik ez 
duten egoitza huts asko daude.  

 Ildo horretan, Andoainen kokapen fisikoa dela-eta, udalerriak 
Donostiako eta Tolosako merkataritza eskaintzarekin eta 
inguruko ekipamendu handiekin zuzenean lehiatu behar du, 
guztiak gehienez ere 20 minutura baitaude autoz.  

Merkataritza 
fluxuak 

• Laburbilduz, 2008ko Andoaingo Merkataritza Biziberritzeko Plan 
Berezian jasotako ondorioek adierazten dutenez, udalerriko 
merkataritza jarduerak hobetzeko tartea du, alderdi hauetan 
oinarrituta: 

o Ihes egindako gastua murriztea. Guztizko gastu 
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potentzialaren %37,6 inguruko udalerriek hartzen dutela 
kalkulatzen da. Bereziki, banakoarentzako eta etxerako 
ekipamenduaren erosketa atxikitzea hobetu behar da. 
Burututako merkataritza diagnostikoaren arabera, 
banakoarentzako eta etxerako ekipamendua saltzen duten 
establezimenduak dira balorazio txarrena jaso dutenak –
biztanleen herenak horrelako establezimendu gehiago eta 
salgai anitzagoak eskatzen ditu-. Izan ere, Andoainen bizi 
direnetako askok banakoarentzako eta etxerako salgaiak 
udalerriaz kanpo erosten dituzte.   

o Andoaindik hurbil dauden udalerrietako biztanleek 
egiten duten gastua handitzea. Andoaingo merkataritza 
jarduerak ez du lortu inguruko udalerrietako gastuaren zati 
adierazgarririk erakartzea. Kontsultatutako merkataritza 
establezimenduen salmenten %15,3 bezero talde honen 
gastuari dagokiola kalkulatzen da. Portzentaje txikia da, 
udalerriak eskaintzen dituen jarduera adarrak kontuan 
hartuta.  

o Gastu fluxuen emaitzaren ondorioz (erakarritako gastua 
eta ihes egindako gastua), Andoainek merkataritza 
balantza negatiboa du -17,2 milioi euro-.  

Herritarren 
parte-hartze 
saioan egindako 
ekarpenak 

• Udal azokaren esparrua ere hobetu daiteke eta, zaharberritze 
lanei esker, jarduera osagarri gehiago egin ahalko dira bertan 
(!).   

• Merkataritzaren sektoreari buruz egindako diagnostikoak 
agerian utzi du sektorea garatzen jarraitzeko beharra (!). 

 

B) Turismoaren eta ostalaritzaren azpisektorea 

Ostalaritzaren 
azpisektorearen 
eboluzioa 

• Andoainen 76 ostalaritza eta sukaldaritza establezimendu 
daude eta, beraz, horrelako establezimenduek udalerrian duten 
dentsitatea 1.000 biztanleko 5,17koa da. Tasa horrek 
gorabehera gutxirekin eutsi dio azken sei urteetan.  

• Horrekin lotuta, 2008ko Andoaingo Merkataritza Biziberritzeko 
Plan Bereziaren arabera, elkarrizketatutako bost 
pertsonetatik batek udalerrian ostalaritza eta sukaldaritza 
establezimendu gehiago behar direla uste du. 
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Iturria: Udalmap 

 

• Datu positibo gisa, udalerrian bizi diren gehienek (%78,1) 
Andoain bera aukeratzen dute tabernetan ibiltzeko. Hala 
ere, jatetxeetara joaten direnean, Andoain lehenesten dutenen 
portzentajea %49,3raino jaisten da (MBPB 2008).   

• Andoaindik hurbil dauden udalerrietan bizi direnen esanetan, 
Andoainera etortzeko arrazoi hauek dituzte, garrantziaren 
arabera ordenatuta: aisia, erosketak egitea eta lagunei edo 
senideei bisita egitea. Tabernetako eta jatetxeetako 
kontsumoari dagokionez, aisiarako Andoain erreferentzia da 
hurbilen dauden udalerrientzat.  

 

Turismoaren 
azpisektorearen 
eboluzioa 

• Orain arte udalerrian gutxi garatu den jarduera sektorea da. 
Historikoki, turismo jarduerarik ia ez da egon Andoainen. Hala 
ere, zenbait testuinguru faktore jarduera sektore honen 
itxuratzea eragiten ari dira. Funtsean, komunikazio bideetan 
egindako hobekuntzek eta kontsumo nahiz aisia ohitura berriek 
balizko merkatuan lehiatzeko tokiko entitateen kopurua haztea 
bultzatzen dute.  

• 200. Urtetik Andoainek udal politika turistikoa bultzatzeko 
apustu garbia egin du, turismoaren kudeaketaren eta 
antolaketaren bidez, udalerriko natura eta ondare baliabideak 
balioesteko asmoz. Lan hori guztia 2007an osoko bilkuran 
onartutako Andoaingo Turismoa Dinamizatzeko Plana oinarri 
hartuta egiten da. 

• Andoainek turismoa garatzeko ahalmen handia du, baliabide 
turistikoek eta enpresa ehundurak ostatuen eskaera sorrarazten 
dutelako. Udalerriko baliabide turistiko nagusiak Leitzaranekin 
eta Plazaolako Bide Berdearekin lotutako produktuak dira. 

• Hauek dira jarduera sektore honen garapena bultzatzen duten 
eragileak: 
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o Donostiatik hurbil egotea, hiriburua helburu turistiko 
garrantzitsua baita.   

o Turismo jarduera nabarmena abiatu duten Gipuzkoako 
barnealdeko zenbait eskualdeetatik hurbil egotea. 

o Udalerriko turismo eskaintza osatzen duten baliabideetako 
batzuk beregain har ditzakeen industria sektore indartsua 
izatea.  

o Potentzialki turistikoak diren baliabide ugari izatea: 
Biotopoa eta Bide Berdea; eraikin historikoak, eraikin 
modernoak (Bastero Kulturgunea) eta abar. 

o “Plazaolako Bide Berdearen Plan Estrategikoa” garapen 
prozesuan dago gaur egun. 

o Berriki, udalerriko turismo jarduera sustatzeko hainbat 
ekimen jarri dira abian: Leitzaran Bisitarien Etxea (Uraren 
Interpretazio Zentroa, Arrantza Eskola), Barnealdeko 
Donejakue Bideko erromesentzako aterpetxea zabaltzea.  

o Eta turismo baliabideak izan daitezkeenak ustiatzeko 
ekintzak aurreikusten dira (interpretazio zentroa 
zabaltzea, turismo aktiboa bultzatzea eta abar). 

• Hala ere, tokiko turismoaren garapena “geldiarazten” ari 
diren zenbait alderdi identifikatu dira: 

o Udalerriak ez du bokazio turistikorik eta horrek tokiko 
turismo baliabideak gutxi garatzea eragin du. 

o Eskualdean turismo esparruan egin beharreko ekintzak 
kudeatzen dituen organismorik ez dago, ezta eskualdeko 
ekintza bateraturik ere. 

o Ostatu eskaintzarik ez dago. Udalerrian egindako azterketa 
baten arabera, Andoainen kontsultatutako enpresen %75ek 
udalerriko ostatu eskaintza egokia ez dela uste du. 

o Udalerriko sukaldaritza eta ostalaritza zerbitzuen eskaintza 
hobetu daiteke. 

Turismo 
baliabideak eta 
elementu 
erakargarriak 

• Lehenago adierazi bezala, Andoainek turismo baliabide asko 
ditu: 

o Leitzaran eta Leitzarango Biotopo babestua.   
o Plazaolako Bide Berdea, udalerriko turismo eskaintza 

egituratzeko ardatza da. 
o Leitzaran Bisitarien Etxeak (Uraren Interpretazio Zentroa 

eta Arrantza Eskola) urteko 1.000 informazio eskaera  eta 
4.500 bisita inguru jasotzen ditu.  

o Interpretazio Zentroa abiapuntu duten hainbat ibilbide 
homologatu eta tematikoak (7 guztira).  

o Donejakue Bidea gaur egun Udala gehien lantzen ari den 
baliabideetako bat da.   

o Turismo Informazio Gunea, hirigunean kokatua, Bide 
Berdearen ondoan.  

o Landa turismo etxe bat (12 leku) eta Donejakue Bidearekin 
lotutako aterpetxea.  

o Bastero Kulturgunea. 
o Gainera, hainbat ondare baliabide daude: San Martin 

Toursekoaren eliza, Berrozpe dorretxea, Zumeako Santa 
Kruz ermita… 
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Azpiegitura eta 
ostatua 

• Andoainek gaur egun duen ostatu azpiegitura ez da nahikoa 
egon daitekeen eskaerari erantzuteko. Inguruan dauden 358 
lekuetatik soilik 12 daude udalerrian, eta guztiak landa ostatu 
batekoak dira. Inguruko udalerriek Andoainek baino ostatu 
hornidura zabalagoa dute eta Andoainen sortzen diren 
bezeroetatik etekina ateratzen dute (!). 

• Andoaingo ostatu eskaintzeko 1.000 biztanleko 0,82 lekukoa da, 
eta Gipuzkoan aldiz 1.000 biztanleko 25,12 lekukoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Udalmap 

 

Turista kopurua • Andoain  dagoen eskualdeko hoteletan eta landa turismo 
etxeetan 22.700 bidaiarik hartu dute ostatu; horietatik 16.900 
(%74) hoteletan egon dira eta gainerako 5.800ak landa 
establezimenduetan. Turistek eskualdera etortzeko duten 
arrazoi nagusia aisia da (%58), bigarren arrazoia, berriz, 
negozioak (%36) eta, azkenik, beste arrazoi batzuk (%6). 

 

 



118  I. dokumentua. Ingurumen eta Gizarte Arloko Diagnostiko Estrategikoa 

Andoaingo IEPren berrikuspena 

 

LA N  MER K ATU A  

•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA 

9. BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA SOZIALA  

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  
Jardueren eta 
landunen tasa 

• Gaur egun, Andoainen 15 eta 64 urte bitarteko 10.263 pertsona daude 
erroldatuta. Horietatik, %75ek biztanleria aktiboa osatzen dute. 
Biztanle landunak 7.697 dira eta INEMen erregistratutako 
langabetuak, berriz, 932 (2010eko iraila).  

• 2008an, Andoainen 1.000 biztanleko 445,24 pertsona afiliatu zeuden. 
2006az geroztik proportzio horrek ez du ia gorabeherarik izan. Hala 
ere, tasa hau Gipuzkoako batez bestekoa (511,83) baino askoz 
txikiagoa da. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Gizarte Segurantzaren Altxortegiaren Zuzendaritza Nagusia. Lan eta Gizarte 
Gaietarako Ministerioa. INE, Biztanleen Udal Errolda 

 

Langabeziaren 
analisia eta 
eboluzioa 

 

• 2010eko irailean 932 pertsona zeuden INEMen izena emanda. Kopuru 
hori %66,4 hazi da 2007ko biztanle langabetuekin alderatuta. 

• 2007tik 2010eko otsail-martxo bitartean, kopurua asko hazi da (1.000 
langabetu baino gehiago izateraino). Inflexio puntua 2010eko 
apirilean izan zen, eta orduz geroztik kopurua pixkanaka jaisten ari 
da. 

• Joera hori Gipuzkoako langabetuen kopuruan ere antzematen da –
etengabeko hazkundea, krisialdi ekonomikoaren eraginez 2009an 
areagotua-. Bestalde, langabezia tasa handiagoa da Andoainen 
Gipuzkoan baino. 2009an aldea %0,69koa izan zen.  
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Iturria: Udalmap 

• Gipuzkoako beste hainbat eremutan bezala, langabezia tasa 
handiagoa da emakumeen artean gizonen artean baino (%4,6 
gehiago emakumeen artean). Eta Gipuzkoako batez bestekoaren 
gainetik dago (%3,25 gehiago). 

• Datuak adinaren arabera aztertuta, hauek dira emaitzak: 

- Andoaingo biztanle langabetuen erdia 25 eta 44 urte artekoak 
dira. Hala ere, 44 urtetik gorako langabetuen pisu espezifikoa 
Gipuzkoako batez bestekoaren gainetik dago. 

• 2009 eta 2010 artean hauek dira langabezia tasan hazkunderik 
handiena izan duten biztanle taldeak: 25 urtez azpiko emakumeak, 
25 eta 34 urte arteko gizonak eta 44 urte baino gehiago dituztenak 
(!). 

• Jarduera sektoreei dagokienez, biztanle langabetu gehienak 
zerbitzuen sektorekoak dira; logikoa da, landun gehien duen 
sektorea dela kontuan hartuta. Hala ere, langabeziak 2008tik 2009ra 
izan duen bilakaerari erreparatuta, industriako eta eraikuntzako 
langabeziaren garrantzia erlatiboa hazi egin da, eta nekazaritzako eta 
zerbitzuetako langabeziarena, aldiz, gutxitu.  

• Andoaingo enpresa egituraren ezaugarriek eragiten dute langabeziak 
industrian eta eraikuntzan eragin handiagoa izatea, datuak 
Gipuzkoako batez bestekoarekin alderatzen baditugu. 

Biztanle langabetuak jarduera sektoreka (sektoreko langabetuen %) 

 Nekazaritza  Industria  Eraikuntza  Zerbitzuak  Aurreko 
lanik gabe 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Andoain 0,82 0,58 26,72 28,16 8,36 11,36 58,2 55,39 5,9 4,52 

Gipuzkoa 0,87 0,69 21,78 25,7 7,48 8,94 64,74 60,28 5,13 4,39 

Iturria: INEM. Lanbide 
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• Krisialdi ekonomikoaren adierazlerik garbiena iraupen luzeko 
langabezia tasa da. 2005etik 2008ra, tasa horrek ez zuen Andoainen 
ia gorabeherarik izan; %2,2 eta %2,4 artekoa izan zen. 2009an tasa 
%8,86raino igo zen. Hazkundea Gipuzkoako gainerako udalerrietan ere 
gertatu da, baina Andoainen beste udalerrietan baino handiagoa izan 
da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: INEM. Lanbide 

Kontratazioa • Alderantziz, kontratazioak behera egin du azken hiru urteetan. 
2008an Andoainen 3.173 lan kontratu egin ziren eta 2009an, aldiz, 
2.480 (%21,8 gutxiago).  

• 2009an 1.000 biztanleko 168,2 kontratu egin ziren eta 1.000 
biztanleko 81,48 pertsona kontratatu zituzten. Horrek esan nahi 
kontratu errotazio tasa pertsonako 2,06 kontratukoa izan zela.  

• 2006az geroztik kontratu kopuruak etengabe egin du behera. Azken 
urtean %24,1 gutxiago aldatu da. Kontratatutako biztanle kopuruak 
ere jaisteko joera izan du, baina gutxiago jaitsi da. Azken urtean 
kontratatutako pertsona kopurua %18,8 jaitsi da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: INEM. Lanbide 

 

 

 

 

 



I. dokumentua. Ingurumen eta Gizarte Arloko Diagnostiko Estrategikoa 121 

Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Planaren berrikuspena 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

• Andoaingo lan egonkortasun tasari dagokionez, aurreikusi bezala, 
2007az geroztik behera egin du, eta azken urtean joera hori 
nabarmenagoa izan da. 2009an egindako kontratuetatik soilik %8,59 
izan dira kontratu mugagabeak, 2007ko %11,9 baino askoz gutxiago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: INEM. Lanbide 

• Azkenik, Andoainen sustatutako kontratazioa jarduera adarren 
arabera aztertu da. Hauek dira tokiko lan merkatua sustatzen ari 
diren hiru jarduera nagusiak: manufaktura industria (%23,3), 
administrazio jarduerak (%20,4) eta handizkako nahiz xehekako 
merkataritza (%16,4). Hiruak batuta kontratazioaren %0,1 hartzen 
dute. Manufaktura industriak tokiko ekonomian duen eragina datu 
positibotzat jo behar da, krisialdia gainditzeko ahalmena duela 
erakusten ari baita.  

Egindako kontratuak Guztira 
Manufaktura industria %23,3 
Administrazio jarduerak %20,4 

Handizkako eta xehekako merkataritza; konponketak  %16,4 
Arte, jolas eta aisia jarduerak %6,7 
Hezkuntza %5,9 
Administrazio publikoa %5,7 

Informazioa eta komunikabideak %4,7 
Ostalaritza %4,0 
Eraikuntza %3,3 
Garraioa eta biltegiratzea %3,1 
Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak %2,8 

Beste zerbitzu batzuk %2,1 
Osasun eta gizarte zerbitzu jarduerak %1,6 
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza  %0,2 
Guztira %100,0 

Iturria: SISPE 
Lan merkatuaren behatokiak landuua. Egailan SA 

* Udalerria: Lanpostuaren tokia 
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Sustapen 
ekonomiko, 
enplegu eta 
prestakuntza 
politikak 

• Andoaingo Udaleko Sustapen Ekonomiko, Enplegu eta Gazteria 
Lansailak, eskualde osoko entitatea izan ez arren, inguruko 
udalerrientzako erreferentzia da, ekintzailetzaren eta hastapen 
profesionalaren esparruan.  

• Andoaingo Gazteria Lansailak, Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapen 
Sistemaren parte izaki, Andoaingo haurrek, nerabeek eta gazteek  
haurtzaroaz, nerabezaroaz eta gaztaroaz, dimentsio bikoitzean, 
etengabe eta egonkor goza dezaten erraztea du xede. 

• Berezko esanahia eta babesa duen bizitzako aldia horretan bakoitza 
bere bizitzaren protagonista da, herritarren eskubide berak ditu eta 
gizartearen ezinbesteko zatia da. 

 Norberaren ahalmenak eta gizarte harremanak ikasita eta indartuta, 
emantzipazio prozesua ahalbidetzen da, hau da, helduarora modu 
egokian eta asebeteta igarotzea, erabakiak hartzeko eta bizitzaren 
proiektu pertsonalean abian jartzeko autonomia lortuko duten aldira 
igarotzea. 

• Informazio, orientabide, prestakuntza eta lan bitartekaritza jarduera 
ohikoez gain, sail honek hainbat ekimen abiatu ditu azken urteetan. 
Hauek dira ekimen nabarmenenak: 

− 2008an, Andoaingo Merkataritza Biziberritzeko Planaren 
barruan, azterketa bat burutu du. Udalerriko 
merkataritzaren diagnostikoan oinarrituta, ekintza plana 
ezarri da. Une honetan plana aztertzen ari da, hemendik 
aurrera garatu ahal izateko. Lan honi esker, Udalaren eta 
udalerriko merkatarien arteko harremana estutu egin da 
eta Merkataritza Mahaia sortu da. 

− Berrikuntza Foroa jarri du abian. Foro horretan, Udalaz 
gain, gizarte eragileek, enpresek eta unibertsitateak 
parte hartzen dute. 

• Foro horren helburua Andoainen giltzarri diren eragile sozial eta 
ekonomiko guztiek partekatuko duten etorkizuneko ikuspegia 
zehaztea  eta, iraunkortasuna kontuan hartuta, lehiakortasuna eta 
berrikuntza hobetzeko ekimen zehatzak abiatzea da. Proiektua, epe 
luzean, hiru fase edo alditan garatuko da: 

− Lehen fasea, diagnostikoa eta azterketa egiteko fasea, 
dagoeneko burutu da. Fase horren emaitzak 
lehiakortasunaren diagnostikoa eta etorkizuneko egoera 
identifikatzea izan dira. Biak 2010eko apirilean abiatutako 
berrikuntza foroak zehaztu ditu.   

− Bigarren fasean aukerak eta proiektu estrategikoak 
identifikatu eta abiatuko dira. 

− Garapen eta etengabeko azterketa faseak helburu hauek 
izango ditu: lurraldeko lehiakortasun behatokia abian 
jartzea eta udalerriko naiz kanpoko eragileen 
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(unibertsitatea, teknologia guneak, lanbide heziketa 
ikastetxeak, administrazioa eta abar) eta udalerriko 
enpresen arteko lehiakortasunari buruzko elkarlan sareak 
indartzea. 

 Beste lehentasunetako bat aisia eta natura turismoaren barruan 
turismo jarduera bultzatzea eta sustatzea da, Udalak onartutako 
Turismoa Dinamizatzeko Planean oinarrituta (!). 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 9. ENPLEGUA SUSTATZEA ETA EKONOMIA DIBERTSIFIKATZEA 

• 9.1 Garapen ekonomikoaren arloko ekintzak 

• 9.2 Enplegua sortzea sustatzea 

• 9.3 Leitzaran31 programaren jarduerak sustatzea 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• 9.1.1 Autoenplegu programak sustatu 

• 9.1.4 Udalak Andoaingo xehekako merkataritza bultzatu 

• 9.2.6 Langabetuentzako prestakuntza programak gauzatu 

• 9.2.9 Tokiko enpresek udalerriko langabetuak kontrata ditzaten sustatzeko diru-laguntzak aztertu 

• 9.2.10 Lanpostuak eskaintzen dituzten enpresekiko harremana hobetu, lansailak eskaintzak kudea 
ditzan 

• 9.2.11 Kontratazio (lan sustapen) eta lana lortzeko prestakuntza programaren barruan egindako 
kontratazioentzako lan esparrua ezarri 

• 9.3.2 Lan esparruekin jarraitu 

• 9.3.3 Enpresa mintegia sortu 

• 9.3.4 Aterpetxe eta kanpin ekologikoa eraikitzeko bideragarritasun azterketa egin 

• 9.3.5 Andoainen BTT gunea sortu 

• 9.3.6 Leitzarango udalerrien arteko elkarlanerako entitate juridikoa sortu 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Alor honekin lotura duen udal araudirik ez da identifikatu. 

EAEkoak 

• 7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Merkataritza Jardueraren Legea bigarrenez aldatzen duena 

• 16/2008 Legea, abenduaren 23koa, Turismoaren Antolaketa Legea aldatzen duena 

• Merkataritza Ekipamenduen  Sektorekako Lurralde Plana. 

• EAEko Lan Segurtasun eta Osasun Plan Estrategikoa 2007-2010 

• EAEko Enplegu Plana 2007-2010 

 

 

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Udalerrian garapen sozioekonomikorako aukera berriak bilatzea. 

• Informazioa ematea, aholkatzea, trebatzea, bitartekari gisa aritzea, eta langabetuei, landunei eta 
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enpresei kontratatzeko aukerak ematea. 

• Orientazioaren, prestakuntzaren, eta langabeen birziklapenaren aldeko apustua egitea, lan 
merkatuan aukera gehiago emango dizkieten jarduera sektoreetara bideratzeko. 

• Krisiaren eragina gehien nabaritu duten kolektiboak (25 urtez azpiko emakumeak, 25 eta 34 urte 
arteko gizonak eta 44 urte baino gehiago dituztenak) eta gizarte bazterketa jasaten dutenak 
laneratzeko neurriak. 

• Ekintzailetza bultzatzea: 

 Enpresak sortzeko bideragarritasun azterketen bidez. 

 Enpresa proiektuak abian jartzeko eta sendotzeko laguntzaren bidez. Diru-laguntzei 
buruzko informazioaren bidez... 

• Ekintzailetza kontzeptua (sormena) zeharkakoa den heinean lantzea, bereziki gazteen artean. 

• Enpresak eta eragile sozialak, udalerrikoak (prestakuntza gunea, merkatarien elkartea, Udala…) 
nahiz udalerriaz kanpokoak (Foru Aldundia, unibertsitateak…), udalerriko garapen 
sozioekonomikoan inplika daitezen sustatzen jarraitzea. Horretarako, Berrikuntza Foroa jarri da 
abian. Foro horren helburua Andoainen giltzarri diren eragile sozial eta ekonomiko guztiek 
partekatuko duten etorkizuneko ikuspegia zehaztea  eta, iraunkortasuna kontuan hartuta, 
lehiakortasuna eta berrikuntza hobetzeko ekimen zehatzak abiatzea da. 

• 2008an abian jarritako Merkataritza Biziberritzeko Plan Berezia babestea eta garatzea (ekintza 
planean jasotako jarduerak gauzatzea). 

• Herriko merkataritza jarduerak bultzatzea. 

• Zerbitzuen sektoreko gainerako jarduerak (aisia, kultura, kirola, turismoa…) inplikatzea, sinergiak 
sortzeko eta hirugarren sektorea sendotzeko. 

• Merkatuari estaldura eta erabilera anitza ematea, hainbat jarduera egin ahal izateko: feriak, 
azokak eta abar.  

• Aisialdiarekin eta naturarekin lotutako turismo jarduerak bultzatzea, udalerriak dituen baliabideak 
baliatuta:  

 Leitzarango biotopo babestuaren sarrera, Plazaolako Bide Berdea, ondare baliabideak, 
turismo aktiboa garatzeko aukerak.  

 Turismoaren sektoreak behar dituen azpiegiturak garatzen laguntzea, bereziki ostatu azpiegiturak. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Buruntzaldea eskualdeko udalerriekin sarean lan egitea garapen ekonomiko eta enplegu arloetan. 
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GIZART E  O NG IZA TE A  ET A  G IZART ER ATZE A  
•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 7. OSASUNAREN ALDEKO TOKIKO EKINTZA 

9. BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA SOZIALA 
 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  Gizarte 
arazoak 

 

• Gizarte arazoei dagokienez, Andoaingo egoera 
Donostialdekoaren antzekoa da. 

• Menpekotasuna: adindunak biztanleen %17,3 dira, Gipuzkoan 
baino pixka bat gutxiago (%18,3) eta Europako batez bestekoaren 
antzera (%17). Gizarte talde honetan bakarrik bizi diren 
emakume adindunen kopurua nabarmendu behar da. 

• Immigrazioa: udalerrian arazo espezifikoa izan ez arren, azken 
urteotan etengabe hazi da. 2009an biztanle guztien %4,02 
etorkinak ziren eta, Udalak berak jakinarazitako datuen arabera, 
2010ean datu ez da aldatu (%4,08). Hala ere, datua Gipuzkoako 
tasaren azpitik dago (%5,7). 

• Etorkinen %55,4 gizonezkoak dira eta %35ek Hego Amerikan dute 
jatorria. Bigarren jatorri ohikoena 25 kideko Europa da (%28). 
Baina, ziurrenik, daturik nabarmenena %12 Errumaniatik eta 
Bulgariatik datozela da (27 kideko Europan sartu diren azken bi 
herrialdeak). Magrebtar kolektiboak ere antzeko portzentajea du 
(%13). Azken kolektibo nabarmena Afrikako gainerako 
herrialdeetatik datozen etorkinak dira (%5).  

• Pobrezia maila: 2008an, bizikidetza unitateen ‰ 9,5ek 
oinarrizko errenta jaso zuten. Azken urteetako kopururik 
handiena da. Horrek esan nahi du krisialdi ekonomikoak 
eragiten duela horrelako gizarte laguntzak jasotzen dituzten 
biztanleen kopurua haztea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iturria: Udalmap 

• Halaber, azken urteetan Gizarte Larrialdietarako Laguntzak 
eskatu dituzten bizikidetza unitateen kopurua ere nabarmen hazi 
da. 2007an 1.000 biztanleko 8,87 bizikidetza unitatek eskatu 
zuten. 
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• Gazteria eta familiaren desegituraketa: gero eta ohikoagoa 
den arazo hau egungo gazteen berezko arazoekin (droga 
kontsumoa, eskola porrota, delinkuentzia eta abar)  eta arazo 
horiek familia harremanetan duten eraginarekin lotuta dago. (!) 

Gizarte 
zerbitzuak eta 
ekipamenduak 

• Andoaingo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak gizarte zerbitzuen 
balizko erabiltzaileei arreta, orientabide eta balorazio 
zerbitzuak eskaintzen dizkie eta gizarte laguntza eta baliabide 
gehienak kudeatzen ditu. Zerbitzu horrek 3 Giza Lan Unitate 
(GLU) ditu eta bakoitzak, GLUen berezko lanaz gain, arlo jakin 
baten ardura du:  

− Emakumea, genero indarkeria kasuak kudeatzen ditu.  

− Komunitate Prebentziorako Zerbitzua, biztanle guztiei 
zuzendua, ohitura eta jarrera osasungarrietan heztea eta 
drogen kontsumoa prebenitzea du xede. 

− Gizarteratzea, gizarte bazterketa jasateko arriskua duten 
pertsonei zuzendua. 

• Zerbitzu hauen erabiltzaileen kopuruak oso adierazgarriak dira; 
gaur egun, 4.574 familia txosten daude irekita eta kopuru hori 
oso altua da Andoainen 5.000-5.500 familia inguru daudela 
kontuan hartuta. 

 

 • Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaz gain, Andoainek gizarte zerbitzu 
eta ekipamendu hauek ditu: 

• Hondamen naturalek (uholdeak eta abar) eragindako larrialdi 
egoeretarako bi etxebizitza daude. 

• Genero indarkeriaren biktima diren emakumeentzat ere 
larrialdietarako bi babes etxebizitza daude. 

• Baztertuta dauden eta lana lortzeko zailtasunak dituzten 
pertsonen gizarteratzea errazteko, Udalak bi motako programak 
ditu: lanean hasi aurretik ikasteko lantegia, gizarteratzea eta 
lanean hastea erraztuko duten gizarte trebakuntza eta baliabide 
pertsonalak eskaintzen dituena; eta Auzolan programa, 
gizartearen onurarako lan bat lortzeko aukera ematen duena 
(prestakuntza prozesua eta lan praktika bateratzen dira, behin 
behineko eta  ordutegi partzialeko kontratuen bidez). 

• Haur eta gazteria sailak kanpoko heziketa interbentziorako 
programa bat du. Kaleko hiru hezitzaileek burutzen dute 
programa eta berriki egoitza bat prestatu da lan horretarako. 
Programa hau 12 eta 18 urte bitarteko haur eta gazteei 
zuzenduta dago. Adingabeen arretarako, heziketan laguntzeko 
Ikas-Jolas programa sortu da. 

• Familia interbentzio programak zailtasun egoeran dauden eta 
adingabeak dituzten familiei laguntza eskaintzen die. 
Terapeutek (psikologoek) eta familia hezitzaileek osatutako 
taldeak dira. 

 



I. dokumentua. Ingurumen eta Gizarte Arloko Diagnostiko Estrategikoa 129 

Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Planaren berrikuspena 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

• Adindunek zerbitzu eskaintza zabala eta anitza dute:   

− Zaharren udal egoitzak menpeko 97 pertsonentzat lekua du. 
Leku guztiak hitzartuak dira.  

− Egoitzan bertan, 16 adindunentzako lekua duten 
tutoretzapeko 8 apartamendu daude. Gaur egun horietako 
bi daude abian, baina gainerako 6 apartamenduak ere 
martxan jartzea da Udalaren asmoa. 

− Udaleko Eguneko Zentroa, menpekotasuna duten 
pertsonentzat. 22 leku ditu.  

− Erretirodunen bi klub, aisia jarduerak antolatzen 
dituztenak.  

− Podologia eta ile apainketa zerbitzuak. 

− Gizarte talde honentzako beste komunitate baliabideetako 
bat Nagusilan RSVP Erretirodun Boluntarioak elkarteak 
eskaintzen du. Izenak adierazten duen moduan, 
boluntariotza zerbitzuak eskaintzen ditu. 

• Azkenik, Andoaingo Parrokiako Cáritasek gizarte bazterketa 
jasaten duten edo arriskua duten pertsonei orientabidea eta 
aholkua eskaintzen die. Babes etxe bat ere badu, droga 
menpekotasun arazoak dituzten 18 eta 35 urte bitarteko 
gazteentzat.   

Koordinazio 
sistema 

• Andoaingo Udaleko Gizarte Zerbitzuen Lansailak udaleko 
gainerako sailekin eta beste sistema publiko batzuekin 
harreman estua du: 

− Ikastetxeekin batera Koordinazio Mahaia eratu da. 

− Lan Sailarekin elkarlanean, hainbat ekintza burutzen 
dira (Auzolan eta abar). 

− Osasun zentroekin, bereziki buruko osasun 
zentroarekin, harreman estua du. 

− Udaltzaingoarekin koordinazio protokoloa ezarri da, 
adingabeen alkohol eta droga kontsumoa prebenitzeko 
eta kontrolatzeko. 

− Elkarlana Kultura Sailarekin. 

 

Udalaren diru 
xahupena 
gizarte 
zerbitzuetan 

 

• 2005ean, Andoainen udal aurrekontuetako ohiko xahupenetik 
biztanleko 55,82 euro erabili ziren gizarte zerbitzuetarako. 
Aurreko urtearekin alderatuta, %9,58ko igoera izan zen, baina 
kopuru hori 2002an lortutakoaren antzekoa izan zen. Gipuzkoako 
batez bestekoaren azpitik dago (57,49 euro). 

• Hala ere, gastu hori pixkanaka eta gorabeherarik gabe hazi da 
azken urteetan. 2005ean biztanleko 335,49 eurokoa izan zen. 
Baina Gipuzkoako batez bestekoa (350,09 euro) baino %4,2 
gutxiago xahutzen da. 
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Iturria: Udalmap 

BERDINTASUNA 

Emakumeen 
eta gizonen 
arteko 
berdintasun 
egoera 

• Lan esparruan, Andoaingo emakumeen erregistratutako 
langabezia tasa %7,47koa da, 2008ko gizonezkoen tasa baino 
puntu bat gehiago (%6,38).  

? 

Udal 
kudeaketa 
berdintasun 
arloan 

 

• Andoaingo Udalak udal politika aktiboa, integrala eta 
koordinatua burutzen, erasoak jasaten dituzten emakumeei 
laguntzeko protokoloa barne. GLUaren bidez jasotzen duten 
arretaz eta laguntzaz gain, tutoretzapeko etxebizitza ere erabil 
dezakete larrialdi kasuetan. 

• Udalerrian ez dago etorkinentzako berdintasun neurri 
zehatzik, kolektibo horren arazoak gainerako biztanleen arazoen 
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antzekoak baitira eta, beraz, interbentzio espezifikoen beharrik 
ez da ikusten.    

• Ahalmen urritasunari dagokionez, Gizarte Zerbitzuek herritar 
horiei dagozkien baliabideak eta zerbitzuak bideratzen eta 
kudeatzen dituzte. 

BIZIKIDETZA 

Bizikidetza eta 
herritarren 
segurtasuna 
 

• 2008an delituen tasa 1.000 biztanleko 20,81ekoa izan zen, hau 
da, 2007ko tasa (17,81) baino %16,8 gehiago. Hala ere, 
Gipuzkoako tasaren azpitik dago (‰31,82, Udalmap).  

• 2007an 1.000 biztanleko 1,31 udaltzain zeuden, Gipuzkoako 
batez bestekoa baino gehiago (‰1,28, Udalmap). 

• Azkenik, udalerrian erregistratutako zirkulazio istripuen tasa 
1.000 biztanleko 12,77koa da, Gipuzkoakoaren oso antzekoa  (‰ 
12,52. Udalmap). 

 

Herritarren 
parte-hartze 
saioetan 
egindako 
ekarpenak 

• Udalerriko bizikidetzan eragin dezakeen kasuren bat izan da, 
kaleetan udaltzain gehiago izanda konpondu (!).  

OSASUNA ETA OSASUN ZERBITZUAK 

Osasuna eta 
osasun 
zerbitzuak 
 

 Osasun arloan Andoainek eskaintzen dituen zerbitzuak 
egokiak dira gaur egun, espezialitateen eskaintza geroz eta 
anitzagoari esker. Hauek dira Andoaingo osasun baliabide 
nagusiak: 

− Eskualdeko Osasun Zentroa. 

− Buruko Osasun Zentroa. 

− Birgaitze Zentroa. 

− 6 botika. 

 

Komunitate 
prebentziorako 
zerbitzua 
 

• Komunitate Prebentziorako Udal Zerbitzuaren helburua ohitura 
eta jarrera osasungarrietan heztea eta droga kontsumoa 
prebenitzea da. Horretarako, osasun zentroarekin eta 
ikastetxeekin elkarlan estuan aritzen da.  

 

TELEKOMUNIKAZIOAK ETA IKT-AK 

Telekomuni-
kazioak eta 
IKTak 
 

• Udalerriak Kzgunea du, Andoaingo herritarrei informazioaren eta 
ezagueraren gizartean sartzeko aukera ematen diena. Hauek dira 
zerbitzuaren estatistiketako batzuk: 

− Azken urtean (2009ko uztailetik 2010eko ekainera) 44 
prestakuntza ordu eman dira. %52 emakumeak izan 
dira eta %48 gizonak. Adinari dagokionez, gehienak 35 
eta 54 urte arteko pertsonak dira eta, horien artean, 
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emakumeak gehiago izan dira.  

− Urte horretan 272 pertsonek eman zuten izena. 

− Hilean, batez beste, 700 pertsonek baino gehiagok 
erabiltzen dituzte “nabigatzeko” zerbitzuak.  

Herritarren 
parte-hartze 
saioetan 
egindako 
ekarpenak 

• IKTak sustatzeari dagokionez, neurririk arrakastatsuenetakoa 
hari gabeko sareen (Wifi) bidezko Interneteko doako sarbide 
guneak sortu izana da, baina udalerriak horrelako gune gehiago 
zabaldu beharko lirateke. (!) 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 7. INGURUMEN ARRISKUEN ETA LARRIALDIEN AURKAKO BABESERAKO ETA JARDUERAK 
KONTROLATZEKO SISTEMA HOBETZEA 

• 7.3 Larrialdi egoeretan babesa hobetzea 

• 8. OSASUN, HEZKUNTZA ETA GIZARTE BABES PROGRAMAK ZABALTZEA 

• 8.2 Osasun sistema hobetzea 

• 8.3 Gizarte estaldura zabaltzea 

• 8.4 Gazteei arreta 

• 8.5 Gizarte pobreenekiko kooperazioa 

• 8.7 Informazioaren gizartea sustatzea 

• 11. HERRITARREN SEGURTASUNA HOBETZEA 

• 11.1 Udaltzaingo zerbitzua aztertzea eta hobetzea 

• 11.2 Herritarren segurtasuna hobetzeko tresnak ezartzea 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• 8.3.1 Zabalgunean Eguneko Zentro berria zabaldu 

• 8.4.3 Gazteria saila indartu 

• 8.5.1 Nazioarteko laguntzen %0,7ko helburua gainditu 

• 8.5.2 Garapenean laguntzeko GKEen sustapenerako hitzarmenak sustatu 

• 8.7.1 Interneten sartzeko eskaintza publikoa errentagarri bihurtu 

• 11.1.1 Udaltzaingoak eskaini behar dituen zerbitzuak ebaluatzeko tresnak zehaztu, planifikatu eta 
ezarri 

• 11.2.1 Udaltzaingoarentzako ekintza protokoloak sortu 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Alor honekin lotura duen udal planik edo araudirik ez da identifikatu. 

EAEkoak 

• 3/2009  Legea, haurrak eta nerabeak babesteko legea aldatzen duena 
• 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Legea 
• 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuen Legea 
• 13/2008 Legea, abenduaren 12koa, Familien Babeserako Legea 
• Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa (2010-2014) 
• Erakundeen arteko Gizarteratzeko II. Plana 2007-2009 
• Erakundeen arteko Familiak Babesteko II. Plana 
• EAEko II. Immigrazioa Plana (2007-2009) 
 EAEko Bost Urteko V. Droga Menpekotasun Plana 2004-2008 
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Udal eskumenekoak 

• Gazteentzako prebentzio neurriak bultzatzea, droga kontsumoa, eskola porrota, delinkuentzia eta 
familia arazoak murrizteko. 

• Adindunei eskainitako gizarte zerbitzuen hobekuntza bultzatzea, sustatu nahi diren 6 
tutoretzapeko apartamentu abian jarrita. 

• Udalerriko kaleetan udaltzainak gehitzea (oinez, eta ez soilik autoz) segurtasunik eza murrizteko, 
bizikidetza giroa hobetzeko eta ordenari nahiz garbitasunari eusteko. 

• Hari gabeko sareen (Wifi) bidezko Interneteko doako sarbide gune gehiago. 

• Udalak sustatzen duen zerbitzu eta laguntza multzoarekin lotuta, emandako laguntzen jarraipena 
egitea, Udal Arautegiaren edukia betetzen dela bermatzeko eta balizko iruzurrak ezabatzeko. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Udalaz gaindiko eskumeneko lehentasunezko jarduera arlorik ez da identifikatu. 
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•  HEZKUNTZA 

Hezkuntza 
eskaintza 

• Gaur egun, Andoainen irakaskuntza ez-unibertsitarioaren erregimen 
orokorreko 6 ikastetxe daude: horietako 3 pribatuak dira (2, 
hitzarmenduak) eta beste 3, publikoak. Halaber, haurtzaindegi 
pribatua eta Helduentzako Hezkuntza (HHE) zentro publikoa daude.   

• Sare publikoak haur, lehen eta bigarren hezkuntzan ikastetxe 
eskaintza zabalagoa du, eta, lanbide heziketan, aldiz, sare pribatua 
da nagusi. 

• Matrikulatutako ikasle kopuruaren bilakaeran ez da aldaketarik 
izan azken urteetan. Hala, eskuragarri dagoen informazioaren 
arabera, 2006-2007 eta 2007-2008 ikasturteen artean, matrikulazio 
kopuruak, guztira, %3,4 egin zuen gora.  

• Hezkuntza mailei dagokienez, ikasle kopuruak hazkunde txikia du 
derrigorrezko hezkuntza maila guztietan. Hazkundea handiagoa da 
haur hezkuntzan (%10,7), batxilergoan (%6,7) eta, bereziki, maila 
ertaineko lanbide heziketan (%13,5). Goi mailako lanbide heziketa eta 
helduen hezkuntzak, aldiz, joera negatiboa dute. 

 

ANDOAINEN IRAKASKUNTZA EZ-UNIBERTSITARIOAREN ERREGIMEN OROKORREAN 
MATRIKULATUTAKO IKASLEAK. 2006/2007 ETA 2007/2008 IKASTURTEAK 

 2006/2007 
ikasturtea 

2007/2008 
ikasturtea Aldea % 

Haur Hezkuntza 572 633 +10,7 
Lehen Hezkuntza 681 690 +1,3 
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza 

458 478 +4,4 

Batxilergoa 209 223 +6,7 
Lanbide Heziketa (Maila ertaina) 59 67 +13,5 
Lanbide Heziketa (Goi maila) 394 372 -5,6 
Helduentzako Hezkuntza (HHE) 75 69 -8,0 
Guztira 2.448 2.532 +3,4 

Iturria: Andoaingo Udaleko Kultura eta Hezkuntza Saila 

 

• Hezkuntza sailaren arduradunen arabera, 2006-2007 eta 2007-2008 
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ikasturteen artean izandako joera ez da aldatu, haur hezkuntzan izan 
ezik, pixka bat behera egin baitu. 

• Udal hezkuntza eremua Hezkuntza eta Kultura Sailaren esku dago gaur 
egun. Hala ere, hezkuntza arloan koordinazio falta dago Udaleko 
sailen artean (esaterako, kirol sailak edo euskara sailak hezkuntza 
sailarekin koordinatu gabeko ekimen independenteak dituzte). 
Ondorioz, hezkuntza kudeaketarako jarduerak ez daude zentralizatuta 
(!) 

Hezkuntza 
eskaria 

• Eskola adina (0 eta 16 urte bitartean) duten biztanleen kopuruak %3,6 
inguru igo zen 2001 eta 2006 urteen artean, aurreko bost urteetan %15 
gutxitu ondoren. 

• Hazkunde honek adin txikieneko taldeen hazkundearekin du lotura: 
%28 bi urtez azpikoak eta %10 3 eta 11 urte bitartekoak. 

Iturria:  Eustat. Biztanle eta etxebizitza errolda 

• Ondorengo urteetako (2007-2009) datuen arabera, hazkunde joerak 
eusten dio eta areagotu ere egiten da. Hala 0 eta 19 urte bitarteko 
biztanle kopurua %9 baino gehiago hazi da.   

• Horrez gain, gaur egun hazkunde erritmoa asko moteldu den arren, 
adin txikiena dutenen taldea (0-2 urte) bilakaera positiboa izan du 
1996tik eta aldi horretan hazkunde handiena duen kolektiboa da. 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: INE 

 

 
1996 2001 2006 96/01 

Δ% 01/06 Δ% 

Haur Hezkuntza (0-2 urte) 219 322 412 +47,0% +%28,0 

Lehen Hezkuntza (3-11 urte) 1.031 895 984 -13,2% +%9,9 
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza (12-16 urte) 888 595 482 -33,0% -%19,0 

Guztira 2.138 1.812 1.878 -15,2% +%3,6 
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ESKOLA ADINEAN DAUDE BIZTANLEAK (0-19 URTE). BILAKAERA 2007-2009 

  2007 2008 2009 Δ%07-09 
0-4 urte 691 765 805 +%16,5 
5-9 urte 561 584 630 +%12,3 
10-14 urte 475 495 507 +%6,7 
15-19 urte 547 520 539 -%1,5 
Guztira  2.274 2.364 2.481 +%9,1 

Iturria: INE 

• Hezkuntza eskariak zertxobait gora egin du azken urteetan, eskola 
adinean dauden biztanle kopuruaren, bereziki haur hezkuntzan 
dauden biztanle kopuruaren hazkundeari esker. Hala ere, azken 
ikasturtean, bilakaerari erreparatuta ez dirudien arren, haur 
hezkuntzak pixka bat behera egin du, ziurrenik, krisialdiak eraginda. 

• Etorkizunari begira eta azken urteetan udalerrian izan den biztanle 
kopuruaren hazkundean oinarrituta, epe labur eta ertainean eskola 
adinean dagoen biztanle kopuruak joerari eutsiko diola aurreikusten 
da, hazkundea arinagoa izango den arren. 

Ekaintza 
eskari 
balantza 

• Azken urteetan, haur hezkuntza zentroek, publikoek zein pribatuek, 
udalerriko eskariari erantzuteko zailtasunak izan dituzte.   

• 2009-2010 ikasturtean, hala ere, lehen adierazitako arrazoiengatik, 
eskaria gutxitu egin da eta, azken urteetan lehenengoz, haur 
hezkuntza ikastetxeetan hainbat leku bete gabe daude.    

• Gainerako hezkuntza mailatan, estaldura mailak, oraingoz, egokiak 
dira eta eskariari erantzuteko arazorik ez dago.  

• Hezkuntzarekin zerikusia duten arrazoiengatik beste udalerri 
batzuetara jotzeko joera mugatua da eta ez dago leku faltarekin 
lotuta. Hizkuntza eredua eta gurasoen lanpostutik edo aitona-amonen 
etxetik gertu egotea dira arrazoietako batzuk. 

 

EUSKARA 

Euskalduntze 
maila 

• 2006an egindako Eustaten biztanle eta etxebizitza estatistikan 
lortutako emaitzen arabera, Andoaingo biztanleen artean euskararen 
ezagutza eta erabilera Donostialdeakoa baino askoz handiagoa da, 
baina Gipuzkoakoa baino txikiagoa:  

− Andoaingo biztanleen %35,5ek euskara ama hizkuntza zutela 
adierazi zuten eta %4,9k, euskara eta gaztelania. Beraz, %40k 
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baino gehiagok euskara ama hizkuntzatzat jotzen dute. 
Donostialdean portzentaje hori %32koa da, eta Gipuzkoan, 
%43,2koa. 

− Etxean euskararen erabilera pixka bat jaitsi da. Biztanleen 
%37,5ek euskara etxean erabiltzen dute (%21,1ek soilik euskara 
eta %16,4ek euskara eta gaztelania). Donostialdean portzentaje 
hori %27,3koa da eta Gipuzkoan, %39,6koa. 

 

ANDOAINGO BIZTANLEEN EUSKALDUNTZE MAILA ETA EUSKARAREN 
ERABILERA. 2006 

 

 

 

 

 

 

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistika 

• Bilakaerari dagokionez, joerak egonkorrak dira, baina euskara ama 
hizkuntza duten biztanleak pixka bat gutxitu dira (%40,7 2001ean eta 
%40,4 2006an), baita etxean euskaraz egiten dutenak ere (%39,2 
2001ean eta %37,5 2006an).  

• Etxean euskararen erabiltzeari dagokionez, bi hizkuntzak erabiltzen 
dituzten biztanleen kopurua hazi egin da (%11,8 2001ean eta %16,4  
2006an) eta soilik euskaraz hitz egiten dutenak gutxitu egin dira 
(%27,4 2001ean eta %21,1 2006an). 

ANDOAINGO BIZTANLEEN EUSKALDUNTZE MAILAREN ETA EUSKARAREN 
ERABILERAREN BILAKAERA. 1996-2006 

 Ama hizkuntza Euskararen erabilera 
 1996 2001 2006 1996 2001 2006 
Euskara 38,2 37,1 35,5 26,4 27,4 21,1 
Euskara eta gaztelania 3,5 3,6 4,9 14,5 11,8 16,4 
Gaztelania 57,2 58,2 58,3 58,5 60,2 61,7 
Beste batzuk 1,2 1,0 1,3 0,5 0,5 0,8 

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistika 
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Ekipamenduak 
eta 
bitartekoak 

• Andoainen ez dago udal euskaltegirik, baina AEK-ko euskaltegi bat 
dago eta Udalak  udalerriko biztanleen eskura laguntza programa 
jarri du (kostuaren %50eraino ordaintzen du), edozein udalerritako 
zentro publiko nahiz pribatutan euskara ikasteko. 

• Eskura dauden azken datuen arabera, Andoaingo AEK-ko euskaltegiak 
106 ikasle izan ditu 2008-2009 ikasturtean. Horiez gain, badira beste 
udalerrietako euskaltegietan euskara ikasten ari diren ikasle 
andoaindarrak. Zehazki, 2008-2009 ikasturtean 50 izan ziren. Ikasle 
gehienak 25 eta 54 urte bitartekoak dira.   

 

Udal politikak • Andoaingo Udalak, euskara sailaren bidez, zerbitzu sorta anitza 
eskaintzen du, Udalaren jarduera esparruan bertan nahiz herritar 
guztiei: hizkuntza aholkularitza, ikuskatze zerbitzuak, itzulpengintza 
eta interpretazioa eta abar. 

• Gainera, euskara sustatzeko hainbat programa bultzatzen ditu, horien 
artean:  

− Transmisioaren eremuan, ikastetxeekin eta ludotekarekin 
elkarlanean lan egiten du, euskara familian transmititu dadin 
sustatzeko. 

− Jaioberrien gurasoak sentiberatzea. 

− Gazteek euskaran erabil dezaten sustatzea: “Erreportari Gaztea 
Saria”, euskarazko SMS lehiaketak, jardunaldiak eta abar.  

− Etorkinak euskarara hurbiltzeko programak. Kolektibo horretan 
eragitea bereziki zaila dela nabarmendu behar da. 

− Lan esparruan: 10 langile baino gehiago dituzten enpresetan 
euskara ikasteko laguntzen ildoa sortu da, eskualdeko beste 
udalerri batzuekin batera. 

− Merkataritza eremua euskalduntzeko plana: merkataritza 
establezimenduentzako itzulpen eta aholku zerbitzuak eta 
errotuluetako testuen itzulpenak eragindako gastuak ordaintzeko 
diru-laguntzak. 

− Kirol jarduerak euskaraz egiteko programa, Buruntzaldeko 
gainerako udalerriekin elkarlanean. 

− Helduek Andoaingo euskaltegietan nahiz beste udalerrietan 
euskara ikasteko diru-laguntzak. 

− Euskara sustatzeko diru-laguntzak hainbat entitaterentzat; Aiurri 
aldizkaria, Bertso eskola… 

− Euskalduntzea eta euskararen erabilera sustatzeko beste jarduera 
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batzuk: “Rikardo Arregi Kazetaritza Saria”, “Goazen Jolastera”, 
“Larunbatetan Euskaraz”… 

• Euskara zerbitzuko arduradunen arabera, Udalak antolatutako 
jarduera nagusietan, parte-hartzea adierazgarria izan da, bereziki, 
gazteena.   

• 2010eko azaroan Udalak EBP, Euskara Biziberritzeko Plana onartu 
du. Plan honek 7 urte hartzen ditu (2011-2017) eta hauek dira helburu 
nagusiak: helduen alfabetatzea, familia transmisioa, herritarren 
artean (gazteen artean, lan esparruan, merkataritzan, kiroletan eta 
abar) eta udal jardueran euskara erabil dezaten sustatzea.  

Euskara udal 
jardueran 

• Udal langileen %68k bere jarduerari dagokion hizkuntz eskakizuna edo 
hori baino maila handiagoa dute.  

• Udal langileen hizkuntza eskakizuna ezarritako mailaren gainetik 
dago. 

 

KULTURA 

Kultura 
ekipamenduak 
eta horien 
erabilera 

• Udalerriko kultura ekipamendu sorta zabala eta anitza da. Baliabideen 
artean hauek nabarmentzen dira: 

a) Andoaingo liburutegi publikoa, gero eta gehiago erabiltzen den 
baliabidea; 2007an ia 2.400 bazkide zituen, 2006an baino %17 
gehiago. Udaleko kultura saileko arduradunen arabera, joera 
positiboa izan da azken urteetan ere.   

 

Hala ere, ekipamenduaren erabilera maila ez da hobetu, 
ekipamenduaren tamaina eta egungo egoera direla-eta (!):  

− Egoitza oso txikia da zerbitzuaz baliatu nahi duten 
erabiltzaileentzat. 

− Horregatik, gainera, funtsa zabaltzea ezinezkoa da.   

− Ekitaldiak eta jarduerak antolatzea mugatzen du 

− … 

b) Musika eskolak 4 prestakuntza maila  eta 14 espezialitate 
eskaintzen ditu. 

c) Urigain Etxea, 70 pertsonentzako lekua duten erabilera anitzeko 
hainbat gune dituena.  

d) Bastero Kulturgunea, 2003an ekipamendu hau zabaldu zenetik, 
udalerriaren kultura eskaintza asko handitu da. Basterok 
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jarduera programazio jarraitua du: zinema, antzerkia, musika, 
erakusketak eta abar. 

 

Ekipamendu horren erabilera hazi egin da, urtez urte 
bazkideen kopuruak gora egin baitu. Jauzi kuantitatibo 
handiena 2009tik 2010era egin da, %42ko igoera izan baita, 
fidelizazioa lortzeko eta bazkide berriak egiteko 2009an 
burutu ziren ekintzei esker. Ahalegin horri esker 37 bazkide 
berri lortu dira. 

 

Goranzko joera izan arren, Andoaingo biztanleek nahi baino 
gutxiago erabili dute Bastero; hala ere, beste udalerritako 
publikoaren erantzuna oso ona izan da. Udalerriak ia 15.000 
biztanle ditu eta 2010ean Basterok 124 bazkide zituen.(!) 

 

BASTEROREN BAZKIDE KOPURUAREN BILAKAERA 

Urtea Bazkide 
kopurua 

Δ% 

2005 49 -- 
2006 56 +%14,3 
2007 74 +%32,1 
2008 74 %0,0 
2009 87 +%17,6 
2010 124 +%42,5 

 

Iturria: Andoaingo Udaleko hezkuntza eta kultura saila 

• Kultura saileko arduradunen arabera, kultura ekipamenduaren gabezia 
nagusietakoa udalerrian kultura jarduerak egiteko egoitzak dira. 
Kultura arloko elkarteek erabiltzen dituzten egoitzak ez dira nahikoak 
eta, zenbaitetan, ez dira egokiak. Gehienak oso sakabanatuta daude 
eta horrek koordinazioa eta elkarlana oztopatzen du. Gaur egun, 
elkarteen arteko elkarlana ez da nahi adinakoa. (!) 

Kultura 
jarduerak eta 
parte-hartzea 

• Andoaingo herritarren kultura jardueretan parte hartzea eta Bastero 
Kulturgunearen erabilera, oro har, nahiko mugatua da. 2007an 
burututako “Basteroko programazioari biztanleek emandako 
erantzunaren txostena” azterketak andoaindarren kultura jardueren 
kontsumoari buruzko emaitza hauek izan zituen (!): 

− Andoaingo biztanleen %50ek zinema kontsumitzailetzat dute bere 
burua eta horietatik %54,5 (biztanleen %27 inguru) Basteron izana 
ziren gutxienez zinema saio bat ikusten. 
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− Andoaingo biztanleen %39,4k zinema antzerki edota dantza 
kontsumitzailetzat dute bere burua. Andoaindarrentzat Antzerki 
eta dantza ikuskizunen  erreferente garbia Bastero da 
(kontsumitzaileen %80,1ek Basterora jotzen dute). 

− Azkenik, biztanleen %40,7 musika ikuskizunen kontsumitzaile dira  
eta horietatik %46,5ek Basterora jotzen dute (biztanleen %18,9 
besterik ez). 

• Basteroren programazioak izan duen erantzuna gorabeheratsua 
izan da, programazioaren helburu diren kolektiboak nahiz 
programazio esparruak kontuan hartuta:  

− Biztanle gazteak eta, bereziki, haurrak dira gutxien erantzun 
dutenak. Helduen artean, aldiz, programazioak arrakasta 
handiagoa izan du.  

− Programazio esparruei dagokienez, zinema programazioak beste 
esparru guztiak baino arrakasta handiagoa izan du. Ikuskizun 
eszenikoek (antzerkia, dantza) eta musika ikuskizunek erantzun 
mugatuagoa izan dute.  

• Kultura sailaren arduradunen arabera, Basterok antolatutako 
jardueretan parte hartzeak gutxitzeko joera izan du, baina 2010eko 
udazkenean, parte hartzea orokorra nahiz haurrena igotzen hasi da. 
Zinema programazioa pixka bat hazi zen 2009an. 

• Erabiltzaile berriak oso mantso lortzen dira eta, horregatik, 
Basteroren jardueraren bilakaera etetearen beldur dira 
arduradunak.   

• Kalitatezko programazioaren mailari eustea garrantzitsua da, 
publikoak ondo erantzuten baitu programazioa ona denean.  

Herritarren 
parte-hartze 
saioan 
egindako 
ekarpenak 

• Kultura arloko elkarteek erabiltzen dituzten egoitzak ez dira nahikoak 
eta, zenbaitetan, ez dira egokiak.  

• Zinema aretoko eserlekuak berritu egin behar dira.  

 

KIROLA 

Kirol 
ekipamenduak 
eta horien 
erabilera 

• Andoaingo udalerrian hainbat udal kirol ekipamendu daude: 

− Estaliak: Udal Kiroldegia (Allurralde), frontoi bat eta judo 
gimnasio bat. 

− Irekiak: futbol zelaia, atletismo pista, 4 frontoi, eta jolas eta kirol 
gunea. 
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• Kiroldegiak zerbitzu sorta anitza eskaintzen du eta hainbat jarduera 
hartzen ditu: igerilekuak, 3 gimnasio (horietako bat guztientzat 
erabilgarri), rokodromoa, spinning aretoa, gorputz zainketarako 
aretoa (sauna, hidromasajea eta abar), kirol askotarako pistak…  

• Ekipamendu horiek asko erabiltzen dira. Kiroldegiko bazkideak eta 
erabiltzaileak (Andoaingoak nahiz beste udalerrietakoak) asko ugaritu 
direnez, ekipamendua txiki geratu da eskariari erantzuteko. (!) 

• Beheko taulak adierazten duen moduan, aurreko biurtekoarekin 
alderatuta, 2007-2008 urteetan bazkide kopuruak behera egin zuen; 
baina, ondoren, 2009-2010 urteetan, bazkide kopurua %8,5 hazi zen. 

• Horrenbestez, Allurralde kiroldegiak 2010eko urtarrilean 4.745 
bazkide eta 2.500 abonodun zituen.  

ALLURRALDE KIROLDEGIKO BAZKIDE ETA ABONO KOPURUAREN BILAKAERA 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bazkideak 3.842 4.286 4.228 4.217 4.371 4.745 
Abonoak  2.175 2.324 2.379 2.379 2.400 2.515 

Iturria: Kirol patronatua 

Kudeaketa 
eredua 

• Udalerriko kirol ekipamendu nagusien kudeaketa eta mantentzea 
bitariko moduan egiten da: 

− Udalerriko kirol ekipamendu guztien kudeaketa Andoaingo Kirol 
Patronatuaren bidez egiten da eta entitate hori arduratzen da 
udalerriko kirol jarduera diseinatzeaz eta planifikatzeaz. 

− Ekipamenduak mantentzea eta kirol jarduerak gauzatzea enpresa 
pribatuak azpikontratatuta egiten da. 

• Andoaingo Kirol Patronatua Udal Kiroldegiarekin batera sortu zen, 
udalerriko kirol jarduera dinamizatzeko eta kiroldegia bera martxan 
jartzeko. Hala, hasieratik gaur arte, patronatuaren jarduera nagusia 
kirol zerbitzuak eskatzen zituztenen beharrei erantzuteko kirol 
jardueren eskaintzari eustea izan da. Erabiltzaileak kanpoko akuiluen 
beharrik gabe sartu dira udalerriko kirol dinamikan.    

• Hala ere, gaur egun eta hainbat urtetako jarduera eta gero, 
beharrezkoa da erabiltzaile berrien “bila irtetea” eta Andoaingo 
biztanleen kirol ohitura sustatzea. Zeregin horrek ahalegin handia 
eskatzen du eta Patronatuak, gaur egun dituen giza baliabideekin eta 
erantzukizunekin (kiroldegia eta gainerako kirol ekipamenduak 
kudeatzea, jarduerak diseinatzea eta planifikatzea, laguntzak 
kudeatzea eta abar)  ezingo luke beregain hartu (!). 

• Egoera horren eta azken urteetan kirol eremuak izan duen 
bilakaeraren ondorioz, ikuspegi eta helburu berriak ezarri behar dira, 
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Patronatuko arduradunen ustez. Behar horiek Kirolaren Plan 
Estrategiko batean jasotzea funtsezkoa da etorkizuneko erronkei 
aurre egiteko.(!) 

Kirol 
jarduerak eta 
parte-hartzea 

• Andoaingo kirol eskaintzaren zatirik handiena kiroldegian kudeatzen 
da: igeriketa ikastaroak, aerobic, spinning, yoga, fitness edo banan-
banako entrenamenduak dira Allurralden antolatutako jardueretako 
batzuk. 

• Jarduera eskaintza egonkorrik ez dago, kiroldegiarekin lotutakoak izan 
ezik. Hala ere, urtez urte aldatzen diren hainbat ekitaldi antolatzen 
dira eta udalerriko elkarteek ere, hainbat jarduera antolatzen dituzte 
Udalaren laguntzaz (diru-laguntzen bidez edo ekipamenduak utzita).   

• Udalerriko kirol ekitaldi nagusien artean Andoaingo Areto Futbol 
Lehiaketa da. Urtero 300 jokalarik baino gehiagok parte hartzen dute. 

 

Herritarren 
parte-hartze 
saioan 
egindako 
ekarpenak 

• Azken urteotan kiroldegiaren bazkideen eta erabiltzaileen) kopurua 
(bertakoena nahiz beste udalerritakoena) hazi denez, ekipamendua 
txiki geratu da eskariari erantzuteko. (!) 

 

HERRITARREN KULTURA ETA KIROL DINAMIKA 

Herritarren 
kultura eta 
kirol dinamika 

• Kultura eta kirol eremuetan jarduten dute elkarte asko daude 
Andoainen eta, hala ere, azken urteetan oso elkarte berri gutxi sortu 
dira. 

• Horregatik eta belaunaldi erreleborik ez dagoenez, elkarte ehundura 
zahartu egin da, bereziki kultura elkarteena. (!) 

• Kirol elkarteak izaera aktiboagoa dute eta udalerriko kirol dinamikan 
gehiago parte hartzen dute. 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 8. OSASUN, HEZKUNTZA ETA GIZARTE BABES PROGRAMAK ZABALTZEA 

• 8.1 Hezkuntza maila hobetzea 

• 10. KULTURA ETA KIROLA INDARTZEA ETA SUSTATZEA 

• 10.1 Kultura ekipamenduak aztertzea eta egokitzea 

• 10.2 Kirol ekipamenduak aztertzea eta egokitzea 

• 12. HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA SUSTATZEA 

• 12.1 Udalean hizkuntza normalizazioa bultzatzea 

• 12.2 Arreta zerbitzuetan hizkuntza normalizazioa bultzatzea 

• 12.3 Euskararen alde lan egiten duten tokiko elkarteak sustatzea 

• 12.4 Rikardo Arregi Kazetaritza Saria sendotzea 

• 12.5 Buruntzaldeko udalerriekiko elkarlana indartzea 

• 12.6 Euskararen aldeko plan estrategikoa bultzatzea eta udaleko euskara zerbitzua indartzea 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• 8.1.1 Hezkuntza sektorean udal interbentzioa planifikatu 

• 8.1.2 Udalaren hezkuntza ekintzen koordinazioa hobetu 

• 8.1.3 HHE sustatu 

• 8.1.4 Ikastetxeek zerbitzuak zabal ditzaten zer egin behar den aztertu 

• 10.1.1 Kultura azpiegiturak egokitzeko edo sortzeko azterketa egin, udalerriko elkarteek eta beste 
eragile batzuek dituzten beharrak asetzeko.   

• 10.1.2 Ondarreta Ikastetxea lekualdatzea aztertu 

• 10.1.3 Hirigunean, Basterotik hurbil, kultura ekipamendua eraiki 

• 10.2.1 Kiroldegiaren zerbitzu eskaintza zabaldu eta osatu 

• 10.2.2 Kirol ekipamenduen planifikazio orokorra egin 

• 10.2.4 Goiko Plazako frontoia estaltzea eta erabilera sustatu 

• 12.1.3 Udalean bertan euskara lanerako hizkuntza izan dadin lortu 

• 12.1.5 Diru laguntzei buruzko udal ordenantzan hizkuntza irizpideak txertatu eta betearazi 

• 12.2.1 Osasun zerbitzuetan hizkuntza eskubideak babestu 

• 12.2.2 Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Legeak jasotze dituen hizkuntza irizpideak udalerrian 
garatu  

• 12.2.4 Etorkinak babesteko plan integrala eskaini, euskara eta euskal kultura etorkinei hurbiltzeko 

• 12.3.1 Andoaingo euskaltegi bakarra indartu, herritarrak euskaltegira joan daitezen bultzatzeko 

• 12.3.3  Euskararen aldeko kultura fundazioa sustatu 

• 12.4.1 Rikardo Arregi Kazetaritza Saria indartzea, bereziki, komunikazioaren kudeaketa hobetu, 
sari kategoriak berrikusi eta baliabideak hobetu 

• 12.5.1 Buruntzaldeko udalen arteko elkarlana formalizatu eta komunikazioa sendotu 

• 12.5.2 Buruntzaldeko sektore proiektuak eta planak sendotu 

• 12.6.1 Euskararen aldeko Udal Plan Estrategikoa abiarazi, eta, horretarako, udal euskara 
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zerbitzuaren giza baliabideak handitu.  

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• Alor honekin lotura duen udal planik edo araudirik ez da identifikatu. 

EAEkoak 

 Kirolaren Euskal Plana 

 Kulturaren Euskal Plana 

• Euskara normalizatzeko planak  

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

Hezkuntza 

• Hezkuntza eremuan abiarazi behar diren jarduerak formalizatzea ahalbidetuko duen hezkuntza 
politika garatzea. 

• Hezkuntza ekintzak burutzen dituzten Udalaren sailen arteko koordinazioa hobetzea, zerbitzu 
hobea emateko. 

Euskara 

• Udalean euskararen ezagutza eta erabilera sustatzen jarraitzeko neurri bereziak garatzea, 
adibidez: plaza gehiago eskaintzea, ordutegiak malgutzea, kolektiboen beharren araberako 
prestakuntza molde berriak proposatzea eta abar.   

• 2010eko azaroan onartutako EBPan, Euskara Biziberritzeko Planean bildutako ekintzak garatzea. 

Kultura 

• Kultura programazioa zaintzea, Bastero topagunea eta truke gunea izan dadin bultzatzeko. 

• Kultura ekipamenduak hobeto aprobetxatzea bultzatzea, erabilera araudien bidez. 

Liburutegia tokiz aldatzearen bideragarritasuna aztertzea, erabiltzaile gehiago hartu eta 
zerbitzuen eskaintza eta edukia zabaldu ahal izateko. 

• Bastero Kulturgunearen erabilera sustatzeko ekintzak bultzatzen jarraitzea, ohitura ez dute 
kolektiboek erabil dezaten.  

• Beste sailekin eta beste eremu batzuekin (merkataritza, ostalaritza, hezkuntza…) jarduera 
bateratu eta koordinatuak bultzatzea, kultura kontsumoa areagotzeko eta sinergiak sortzeko.   

• Ekipamendua mantentzeko, sarbide eta erosotasuna hobetzeko ekintzak aztertzea, erabilera 
bultzatzeko, adibidez, Bastero Kulturguneko zinema aretoko eserlekuak berritzea. 

Kirola 

• Kirolaren Plan Estrategikoa lantzea, etorkizuneko erronkei aurre egiteko. 

• Kirol esparrua eta instalazioak kudeatzeko egungo eredua birpentsatzea (Patronatua vs kudeaketa 
pribatua) 

• Erabiltzaile berriak aktiboki bilatzea, herritarren ohitura osasungarriak eta kirol ohiturak sustatuta. 
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• Kirola erregulartasunez egiten duten pertsonen kopurua handitzea, diseinatutako eskaintza 
hobetuta eta kolektiboengana gehiago hurbilduta. 

• Kirol instalazioen kopurua handitzea eta ordutegiak zabaltzea, erabiltzaile kopuru gero eta 
handiagoei erantzun ahal izateko. 

Elkarte esparrua 

• Udalerriko kirol eta kultura eskaintza dinamizatuko duen elkarte sarea sustatzea. Bazkide berriak 
lortzeko ekintzak burutu behar dira belaunaldi erreleboa bermatzeko.   

• Udalerriko kultura eta kirol elkarteei beren jarduera burutzeko gune edo egoitza egokiak 
eskaintzea. 

• Udalerriko elkarteen arteko koordinazioa bultzatzea (Basterok zeregin garrantzitsua izan dezake 
horretan). 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Udalaz gaindiko eskumeneko lehentasunezko jarduera arlorik ez da identifikatu. 
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ETXEB IZ IT ZA  
•  Lotura duten Aalborgeko konpromisoak: 9. BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA SOZIALA 

 

AZPIEREMUA DIAGNOSTIKOA BALORAZIOA 

•  
Etxebizitzen 
ezaugarriak 

• Andoaingo bizitegi lurzoruaren dentsitatea hektareako 82,18 
etxebizitzakoa da. Datu nabarmena da, Gipuzkoako batez 
besteko dentsitatea hektareako 57,58 etxebizitzakoa baita. 

• Andoain etxebizitza dentsitate handiena duten EAEko 30 
udalerrietako bat da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Udalamp 

• 1950 eta 1970 urteen artean udalerriak nahiz eskualdeak 
industria garapen nabarmena izan zuten eta, ondorioz, 
udalerriko biztanle kopurua bikoiztu egin zen. Bi hamarkada 
horietan etxebizitza kopurua izugarri hazi zen. Langileentzako 
etxebizitzak ziren, nagusiki Estatuko beste eskualde batzuetatik 
etorritako langileentzat. 

• 1980ko hamarkadan, krisialdi ekonomikoarekin bat, etxebizitza 
berrien eraikuntza eta hirigunearen zaharberritzea eten ziren.  

• Gaur egun, hainbat bizitegi eremu eraiki ondoren, biztanle 
kopuruak pixka bat gora egin du eta batez besteko familia tasa 
jaitsi egin da, eraiki berri diren etxebizitzak lehenago ere 
udalerrian bizi ziren biztanleek okupatu dituztelako. 

• Azken 20 urteetan etxebizitza %33 hazi da. Baina hazkunde 
handiena azken hiru urtetan izan da (2005-2008), 960 
etxebizitza eraiki zirelako.  

• 2005. urtea bitartean, okupazio portzentajea %87 ingurukoa 
izan zen, gorabehera handirik gabe.   

• Etxebizitza hutsen kopurua (kopuru absolutuetan), hazi egin da, 
bereziki, azken hiru urteetan. Baina argitu behar da etxebizitza 
horiek alokatuta edo eraiki berri eta, beraz, okupatzeko 
prozesuan egon daitezke. Hala, kopurua erreala txikiagoa izan 
daiteke. 
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• Etxebizitzen okupazio maila egonkorra kontuan hartuta, 
bigarren bizitoki gisa erabiltzen diren etxebizitzen portzentajea 
txikia dela ondoriozta daiteke. 

• Alde Zaharrean etxebizitza hutsen portzentajea handiagoa da, 
baina udalerriko gainerako auzunetan okupazio maila handia 
da. 

Andoaingo etxebizitza motaren, familiaren batez besteko 
tamainaren eta biztanle kopuruaren bilakaera (1986-2008) 

Urtea Etxe. 
kop. 

Etxe. 
ok. 
kop. 

Etxe. 
ok. %  

 

Etxe. 
Huts 
kop. 

Etxe. 
huts 

%  
 

FBBT Biztanleak 

1986 4.984 4.304 86,98 644 13,02 3,71 15.961 

1991 4.984 4.335 86,98 649 13,02 3,49 15.129 

1996 5.110 4.482 87,71 628 12,29 3,24 14.526 

2001 5.392 4.715 87,44 677 12,56 2,93 13.814 

2005 5.669 4.957 87,44 712 12,56 2,77 13.731 

2008 6.629 5.747 86,73 879 13,27 2,51 14.414 

Iturria: Eustat 

Etxebizitzen 
birgaikuntza 

• 2001ean, hondatuta edo egoera txarrean zeuden eraikinetako 
familia etxebizitza nagusien portzentajea %4,9koa zen. 
Gipuzkoan portzentaje hori %14,92koa zen. 

• Halaber, Andoaingo etxebizitzen erosotasun tasa %74,69koa zen 
2001ean, Gipuzkoan baino %3,33 handiagoa.    

• Gaur egun, hiri lurzoruko etxebizitzen egoera orokorra ona 
da, Alde Zaharreko etxebizitzena izan ezik.  

• Bizitegietako etxebizitza hutsen portzentaje handiena (%20,10) 
Alde Zaharrean dago (degradatzearen eta hondatzearen 
ondorioz).  

• E50 urte baino gehiago dituzten familia etxebizitzen 
portzentajea %5,84koa zen 2001ean. Gipuzkoan portzentaje 
hori ia hirukoitza da -%15,25-. 

 

Etxebizitzen 
eraikuntza 

• 2009an, Andoainen, 6.476 etxebizitza zeuden. 2004 eta 2009 
urteen artean etxebizitza kopurua %5,02 hazi da (310 
etxebizitza). Etxebizitza berri gehienak 2004 eta 2007 urteen 
artean eraiki dira. 
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ANDOAINGO HIRIGINTZA PLANGINTZAREN BILAKAERA (2004-2009) 

 2004 2007 2009 
Hiri lurzoruan 
guztira 5.021 5.015 5.024 

Hiri urbanizagarrian 
guztira 815 1.121 1.121 

Gainerakoan 330 331 331 

Udalerrian guztira 6.166 6.467 6.476 

Iturria: Udalplan 

• Etxebizitza berriak gune hauetan eraiki dira: Zabalgunea, 
Algodonera eta Plazaola.  

• 200 eta 2007 urteetan 207 etxebizitza libre eraiki dira. Beraz, 
batez beste urteko 100 etxebizitza eraiki dira (iturria: 
Andoaingo udalerriko azterketa sozioekonomikoa).  

• D2001-200 bosturtekoan 1.000 biztanleko 38,36 baimen eman 
dira. Kopuru hori aurreko urteetakoa baino txikiagoa da. Hala 
ere, datu horiek Gipuzkoako batez bestekoaren gainetik 
daude (1.000 biztanleko 25,63 baimen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza, Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Saila, babes ofizialeko 
etxebizitzen datu basea 

• 2005ean (erabilgarri dauden azken datu absolutuak urte 
horretakoak dira) 226 etxebizitza eraiki ziren.  %73,5 BOEak 
dira eta %2,5, berriz, gizarte etxebizitzak.    

• 2004-2009 bosturtekoan 1.000 biztanleko babes ofizialeko 34,25 
etxebizitza amaitu dira, aurreko urteetan baino gutxiago. Hala 
ere, kopurua Gipuzkoako batez bestekoa baino askoz handiagoa 
da (Gipuzkoako daturik altuena 1.000 biztanleko 8,39 
etxebizitzakoa da). 
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• EAEn, Andoain 5. tokian dago azken bosturtekoan amaitutako 
babes ofizialeko etxebizitza (BOE) gehien dituzten udalerrien 
zerrendan.  

 
Iturria: Eusko Jaurlaritza, Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Saila, babes ofizialeko 

etxebizitzen datu basea 

• Azken hiru urtetan Etxebidek Andoainen esleitutako 
etxebizitzen portzentajea 100 eskaerako 13,57 etxebizitzakoa 
izan zen. Datu positiboa da, Gipuzkoan batez bestekoa 1,99 
etxebizitzakoa izan dela kontuan hartuta. 

• AZken bost urtetan, Etxebidek Ansoainen erroldatutako 
biztanleei esleitutako babes ofizialeko etxebizitzen (BOE) 
kopurua, 1.000 biztanleko 7,0 etxebizitzakoa izan da. Adierazle 
horren arabera ere, Andoaingo egoera Gipuzkoakoa baino hobea 
da –‰2,1-. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iturria: Eusko Jaurlaritza, Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Saila, babes ofizialeko 

etxebizitzen datu basea  
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Iturria: Eusko Jaurlaritza, Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Saila, babes ofizialeko 

etxebizitzen datu basea 

• 2009ko hirigintza plangintzaren arabera, udalerrian 23 
etxebizitza daude eraikitzeke, hau da Andoaingo 6.476 
etxebizitzen %3,84. Eraikitzeko dauden etxebizitza gehienak 
(%88,6) libreak dira eta gainerako %11,4, babes ofizialekoak. 
Portzentaje nabarmena da. Egungo egoera ekonomikoak 
etxebizitza libreak eraikitzea oztopa dezake.   

 

ETXEBIZITZA BERRIEN ERAIKUNTZA ETA AURREIKUSPENAK 2009KO 
HIRIGINTZA PLANGINTZAN 

Eraikitzeke dauden 
etxebizitza kopurua 

Etxebizitzak 
guztira 

(egungoak + 
eraikitzeke 
daudenak) 

Sailkapena 
Egungo 

etxebizitza 
kopurua 

Libreak BOE Guztira 
eraikitzeke  

Hiri lurzorua 
eta 
urbanizagarria 

6.145 209 27 236 6.381 

Lurzoru 
urbanizaezina 331 0 0 0 331 

GUZTIRA 6.476 209 27 236 6.712 

Iturriak: Udalplan 

Etxebizitza 
premia eta 
eskaria, eta 
eskaintzaren eta 
eskariaren arteko 
balantza 

• Babes ofizialeko etxebizitza eskariari dagokionez, Etxebideko 
eskaeren bilakaera egonkorra da. 2009an 1.000 biztanleko 50,21 
eskaera egin ziren. 2006ko kopurua (53,75 eskaera) baino 
zertxobait txikiagoa da –bosturteko horretan hura izan zen 
eskaera gehien jaso ziren urtea-.   

• Udalerriko babestutako etxebizitzen eskaera lurraldeko 
batez besteko eskaera gainditzen du mila biztanleko 3,55. 
Aldea 11,05 puntukoa zen 2005ean, baina 2007an asko murriztu 
zen, 2008an berriro handitu zen, eta 2009an ez da aldatu. 
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Iturria: Udalmap 

• Azken urteetan eraikitako babes ofizialeko etxebizitza kopurua 
ez da nahikoa izan eskaria Gipuzkoako batez bestekoa baino 
txikiagoa izateko.   

• Berehala okupatzeko etxebizitzen eskaintza urritasuna, prezio 
garestiak eta indarrean dauden araudiak jasotzen duen bizitegi 
eskaintza osoaren garapena dira egungo egoeraren ezaugarriak. 
Agerian uzten dute eskariari erantzuteko lurzoru gehiagoren 
beharra, eta hondatuta dauden eta egun berreskuratu ezin 
diren hiriguneko lurzoru eremuak erabiltzeko beharra.   

Erakundeak • Hutsik dauden etxebizitzen portzentajea murrizteko, HAPOaren 
aurretik dagoen ondarea birgaitzeko eta birgaitu ezin 
daitekeena ordezkatzeko aukera aztertzen ari da.    

• HAPOak etxebizitza kopuru handia eraikitzea jasotzen du, 
udalerriko etxebizitza arazoak konpondu ahal izateko.   

 

Herritarren 
parte-hartze 
saioan egindako 
ekarpenak 

• Tokiko eragileek adierazitako hobekuntza proposamenen 
artean, babes ofizialeko etxebizitzak lortzeko zenbait 
kolektibok lehentasuna izatea nabarmendu behar da –nahiz eta 
udalaren eskumena ez den-, baita etxebizitzak Andoaingo 
biztanleen behar zehatzetara egokitzea ere (!). 
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA 

Lotura duten ildoak eta programak 

• 1. LURRALDEAREN ETA HIRIGUNEAREN ANTOLAKETA IRAUNKORRA 

• 1.2 Etxebizitza sustatzea 

Garatzeko dauden eta garrantzitsuak diren indarreko ekintzak 

• 1.2.2 Ezarritako preziodun etxebizitzak garatu 

• 1.2.3 Etxebizitza hutsei buruzko azterketa egitea eta BIZIGUNE programa sustatu 

• 1.2.4 Babes ofizialeko etxebizitzen eta etxebizitza libreen arteko bereizketa saihestu  

• 1.2.5 Merkataritza lokalak etxebizitza bihurtu 

 

 

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK 

Udalerrikoak 

• HAPO izapidetze prozesuan. 

EAEkoak 

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

• Etxebizitza Legearen aurreproiektua. 

• 39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen erregimen juridikoari buruzkoa 
eta etxebizitzaren eta lurzoruaren finantza neurriei buruzkoa. 

• 316/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, “Etxebizitza Hutsen Programa” sustatzen duena. 

• 2010eko urriaren 6ko Agindua, , etxebizitzak erosteko finantza neurriak jasotzen dituena. (EHAA 
203. zk., 2010eko urriaren 21ekoa)  

• 2010eko uztailaren 21eko Agindua, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio sailburuarena babes 
ofizialeko hainbat etxebizitza azalera-eskubidean eraikita dauden Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorraren jabetzako lurzorua erosteko eskakizunak ezartzen dituena. (EHAA 146. 
zk., 2010eko uztailaren 30ekoa)  

• 2008ko irailaren 8ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes ofizialeko 
etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko diru-sarrera haztatuak eguneratzeko dena. (EHAA 
170. zk., 2008ko irailaren 8koa)  

• 2008ko apirilaren 1ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes ofizialeko 
esleipen prozesuei buruzkoa. (EHAA 88. zk., 2008ko maiatzaren 12koa)    

• 2006ko urriaren 4ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, genero indarkeriaren 
biktima diren emakumeentzako etxebizitzaren arloko ekintza positiboko neurriei buruzkoa.(EHAA 
195. zk.  2006ko urriaren 11koa) 

• 2006ko abenduaren 29ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitzak 
birgaitzeko finantza neurriei buruzkoa.  (EHAA, 18. zk., 2007ko urtarrilaren 25ekoa)   

• 2003ko apirilaren 22ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, «Etxebizitza 
Hutsaren Programaren» lagapen-baldintzei eta esleipen-prozedurari buruzkoa (EHAA 96. zk., 
2003ko maiatzaren 19koa)  
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Andoaingo IEPren berrikuspena 

• 2002ko abenduaren 30eko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, babes 
ofizialeko esleipen prozesuei buruzkoa.   

• 2002ko abenduaren 30eko Agindua, babes ofizialeko etxebizitza sustatzeko laguntzei eta alokairua 
sustatzeko neurriei buruzkoa. 

• Udalei zuzendutako BOEentzako lurzorua erosteko finantza neurriak: 2006ko abenduaren 29ko 
Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, eta 2003ko irailaren 3ko Agindua, 
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena.   

 Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea 2006-2009. 

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Udal eskumenekoak 

• Babestutako etxebizitzak diseinatzeko eta zozketatzeko, udalerriko familien beharrak kontuan izan 
behar dira, bereziki, etxebizitzaren tamainari, etxebizitza motari, edukitza motari eta halakoei 
buruzko beharrak. 

Udalaz gaindiko eskumenekoak 

• Udalaz gaindiko eskumeneko lehentasunezko jarduera arlorik ez da identifikatu. 
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5. ANALISI ESTRATEGIKOA 

5.1 Metodologia 
 

Andoaingo Ingurumen eta Gizarte Arloko Diagnostikoan bildutako datuetatik eta Udaleko 

teknikariek zein herritarrek egindako ekarpenetatik abiatuta, Ingurumen eta Gizarte Arloko 

Diagnostikoa osatu da, eta lan teknikoari ikuspegi politikoa eta estrategikoa gehitu zaio. 

Udaleko ordezkari politikoekin batera, udalerriaren etorkizuna baldintza dezaketen 
elementu estrategikoak analizatu dira. 
 

Analisi hori egiteko, Andoaingo Ahulguneak, Mehatxuak, Indarguneak eta Aukerak identifikatu 

dira. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarrian, udalerriko elementu estrategikoen analisiaren emaitza nagusiak aurkeztuko dira: 

AUKERAK INDARGUNEAK 

MEHATXUAK AHULGUNEAK 

Negatiboa 

Positiboa 

Oraina Etorkizuna 

Gaur egungo elementuak,  
kalte egiten digutenak 

Gaur egungo elementuak,  
indarra ematen digutenak  

Etorkizunean gerta litekeena,  
eta nahi ez dugun egoerara 
eramango gintuzkeena 

Etorkizunean gerta litekeena, 
eta nahi dugun egoerara edo  
are egoera hobera 
eramango gintuzkeena 
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5.2 Gaur egungo elementuak 
 

AHULGUNEAK 

Udalerriaren ezaugarriak 
• Donostialdearen eta Tolosaldearen arteko “giltzadura” herri gisa hautematen da Andoain, eta horrek 

udalerriaren identitatea zaildu egiten du, kudeaketa gaietarako beste udalerri batzuekin “elkartzeko” garaian 
(hondakinen kudeaketa mankomunatua, osasuna…) 

Turismoa 
• Andoainek turismoa garatzeko ahalmen handia du, baina ostatuen eta jatetxeen eskaintza eskasa da. 
Kultura 
• Oro har, andoaindarrek ez dute asko parte hartzen kultura jardueretan. 
Etxebizitza 
• Andoainen eraiki diren babes ofizialeko etxebizitzen kopurua Gipuzkoako batez bestekoa baino handiagoa den 

arren, Andoaingo eskaria ere Gipuzkoako batez bestekoa baino handiagoa da. 
Ura 
• Saneamenduko behe sarea ez dago behar bezala konektatuta udalerria eta araztegia lotzen dituzten goi 

hodiekin. Gaur egun, zona batzuk konektatu gabe daude. 
Lurzorua 

• Utzitako industria eremuek lurzorua modu eraginkorrean erabiltzea oztopatzen dute. 

INDARGUNEAK 

Hiri eta natura ingurunea 
• Andoainek ingurune eta paisaia bikainak ditu (Leitzaran). 
Kultura 
• Udalerriko kultura ekipamendu sorta zabala eta anitza da. 
Mugikortasuna 

• Garraio publikoak garrantzi handia du, bai andoaindarrentzat bai kanpotik etortzen diren bidaiarientzat. 
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5.3 Etorkizuneko elementuak 
 

MEHATXUAK 

Ingurumenaren kalitatea 
• Udalerrian edo inguruetan azpiegitura handiak daude aurreikusita (AHT, erraustegia), eta kalteak eragin 

ditzakete ingurumenaren kalitatean (zarata, airea, ura, etab.). Azpiegituron eragina kontrolatu egin 
beharko da. 

Mugikortasuna 
• Udalerria garraio publikoaren bidez ongi konektatuta dagoen arren, motorizazio tasak handitzen jarraitu du 

azkeneko urteetan, eta horrek oztopatu egiten du garraiobide iraunkorren sustapena. 

AUKERAK 

Energia 
• Udalerrietan berotegi efektuko gasen igorpena murriztu dadin bultzatzen ari da Europar Batasuna, eta 

testuinguru horretan, Andoainen kontsumitzen den energia elektrikoaren heren batek, gutxi gorabehera, 
herriko energia iturri berriztagarrietan du jatorria (2009). Gainera, argiteria publikoaren auditoria egin da 
berriki, eta hobekuntza neurriak hartu ahal izango dira. 

Turismoa 
• Andoainek turismoa garatzeko ahalmen handia du, baliabide turistikoek eta enpresa ehundurak ostatuen 

eskaera sorrarazten dutelako 
Ura 
• Ur hornidura kudeatzeko eredu berriak ondorio onuragarriak izan ditzake, zenbatu gabeko kontsumoen 

gaineko kontrola hobetuko delako (gaur egun, guztizko kontsumoaren %65 zenbatu gabea da). 
Mugikortasuna 

• 2012rako, N-I errepidearen saihesbidea egitea eta GI-131 errepidea amaitzea aurreikusten da. Hala, udalerria 
zeharkatzen duten ibilgailuen zirkulazioa arinduko da. 
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6. EBALUAZIO OROKORRA 

Jarraian, diagnostikoko edukien eta gaikako fitxa bakoitzean definitutako lehentasunezko 

jarduera arloen ebaluazio orokorra egingo da. Informazioa laburpen moduan bildu da, eta lau 

laburpen taulatan egituratu da, aurreko ataleko ordena eta egitura berari jarraituz. 
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LURRALDE GAIAK. Ebaluazio orokorra eta lehentasunezko jarduera arloak 

 AZPIEREMUAK BAL. DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Lurralde eremua  
Lurzoruaren egitura organikoa eta 
erabilerak  

Hiri egitura eta sarea  

Herriko eta inguruko berdeguneak  

Herriko paisaia eta gune degradatuak  

Ondare arkitektonikoa eta kulturala  
Lurralde plangintza eta plangintza 
sektoriala  

Hirigintza plangintza  LU
RR

A
LD

EA
 E

T
A 

PL
A

N
G

IN
T

ZA
 

Plangintzan eta eraikuntzan 
iraunkortasun irizpideak integratzea  

 Udalerria estrategikoki kokatuta dago, Donostialdearen eta 
Tolosaldearen arteko giltzaduran. Lurralde mailako 
garrantzia duten bide azpiegiturak ditu, eta probintzia 
egituratzen dute. 

 Gaur egun, udalerriaren azaleraren %11,3 bakarrik dago 
artifizializatuta, eta funtsean, hiri lurzorua eta sistema 
orokorrak daude eremu horretan. 

 Landa eremuaren eta hiri eremuaren arteko elkargune batzuk 
desegokiak dira; izan ere, udalerriaren ertzak eta udalerriaren 
eta ibai ibilguen arteko mugak ez dira behar bezala kudeatu. 

 Industria erabilerako zenbait eraikin utzita eta hondatuta 
daude, eta batzuk hiri eremutik kanpo daude. 

 Behin betiko onartzeko dagoen HAPOan, aurreikusita dauden 
saihesbideen ibilbideetako hirigintza erreserbak egokitzea 
aurreikusten da, ekipamenduetarako eremuak eta espazio 
libreen sistema egokitzeko. 

 HAPOan ez da ezarri garapen berrietan eta lehengo eraikinak 
birgaitzeko garaian energia kontsumoari eusteko helburu 
espezifikorik 

 HAPOa onartzea eta bertako aurreikuspenak 
garatzea. 

 Industria eremu zaharkituak berreskuratzeko 
politikak garatzea. 

 Herriko paisaia mantentzea eta hobetzea, eta 
zenbait gune mugikortasun iraunkorrerako 
berreskuratzeko esku-hartzeekin txertatzea. 

 Herriaren eta ingurune naturalaren arteko mugetako 
paisaiaren kalitatea hobetzea. 

 Landa eremuan gaur egun dauden parkeak 
mantentzea, eta HAPOko aurreikuspenak garatzea. 

 Berdeguneen sistema orokorra taxutzea. 
 Energia eraginkortasunerako neurriak bultzatzea 

egoitza erabilerako eraikinetan, ekipamenduetan eta 
gune publikoetan. 

 Aurreikusita dauden saihesbideak zabaltzen 
direnean, herriko zeharbideak birgaitzea. 

 Landa eremuko ondare arkitektonikoaren eta 
eraikinen birgaikuntza sustatzea. 

 Plangintzan aurreikusita dauden bide eta trenbide 
azpiegiturak egitea, paisaiaren integrazioa eta 
lehengoratze ekologikoa kontuan hartuta. 

Eguneroko mugikortasun eskariak  
Mugikortasunaren kudeaketa eta 
plangintza  

Garraio publikoa  

Oinezkoen eta bizikleten sareak  

Errepide sarea  

Lurralde loturak eta irisgarritasuna  

M
U

G
IK

O
RT

A
SU

N
A 

Aparkalekuak  

 Garraio publikoak garrantzi handia du, bai andoaindarrentzat 
bai kanpotik etortzen diren bidaiarientzat. 

 Herri barruko autobus zerbitzuen berri ematen duten seinale 
gutxi daude (2009an egindako azterketa). 

 Oinezko ibilbideen kalitatea ona da, baina irisgarritasuna ez 
dago bermatuta udalerri osoan. 

 Loturarik gabeko bidegorri tarteak daude udalerrian. 
 N-I errepidearen saihesbideko eta GI-131 errepideko 

proiektuek lurraldearen konfigurazioa markatuko dute eta 
herriko zeharbideen kalitatea hobetzeko aukera emango 
dute, baina landa eremuetan inpaktu nabarmena (kutsadura) 
eragingo dute. 

 2005ean egindako azterketaren arabera, bertakoentzako 
aparkaleku gutxiegi daude, ibilgailu kopuru handia dela-eta. 

 Udalerriko Mugikortasun Iraunkorrerako Plana egitea. 
 Udalerriko Irisgarritasun Plana eguneratzea. 
 Bidegorrien sarea garatzea, bizikletetarako plan 

espezifikoa eginez. 
 Garraio publikoari buruzko azterketan aurreikusitako 

esku-hartzeak gauzatzea. 
 Aparkalekuak modu eraginkorrean kudeatzea, eta 

eskaintza behar bezala dimentsionatzea. 
 Kudeaketa neurriak eta sentsibilizazio kanpainak 

bultzatzea. 
 Herriarteko garraio publikoaren eskaintza hobetzea. 
 Saihesbideak egitea, eta herriko zeharbideak 

birmoldatzea eta zirkulazioa moteltzea. 
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LURRALDE GAIAK. Ebaluazio orokorra eta lehentasunezko jarduera arloak 

 AZPIEREMUAK BAL. DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Motorizazioa eta ibilgailuak  

Istripu tasa  

Salgaiak  

 

Bide hezkuntza - 

  

Natura eta paisaia balioak  

Sistema naturalak eta paisaia  

Naturgune babestuak  

BI
O

D
IB

ER
TS

IT
AT

EA
 E

T
A 

PA
IS

AI
A 

Ingurune naturalaren kudeaketa  

 Andoainen natura intereseko eremu ugari daude. 
 Sistema naturalak naturalizatzen ari dira, nekazaritza 

jarduera batzuk desagertzen ari direlako. 
 Begi inpaktua eragiten duten elementu nagusiak ateratze 

jarduerak eta herri inguruko baratzeak dira. 
 Andoainen, balio handiena duen gune babestua Leitzarango 

Biotopoa da (Garrantzi Komunitarioko Lekua, GKL). Dena 
den, biotopoak ez du plangintza tresnarik. 

 Behin-behinean onartuta dagoen HAPOan, landa eremuko 
ondare eraikia birgaitu dadin sustatzeko neurri zehatzak 
daude. 

 Udalerriko erakargarri turistiko nagusia Plazaolako edo 
Leitzarango bide berdea da, “Trentxiki”. 

 Arau Subsidiarioetan landa eremuari buruz egindako 
azterketan aurreikusitako jarduerak gauzatzea. 

 Lehen sektoreko jardueren bideragarritasuna 
bermatzeko esku-hartzeak egitea, baina 
biodibertsitatea eta paisaia mantenduz. 

 Ingurune naturalean aisialdia, kirola eta turismoa 
sustatzea, baina ingurunea zainduz. 

 Ingurune naturaleko azalera handiagoa babestea. 
 Aisialdirako baratzeak antolatzea, eta beharrezkoa 

denean, beste leku batera eraman daitezen 
sustatzea. 

 Leitzarango Biotopoko Baliabide Naturalak 
Antolatzeko Plana eta Erabilera eta Kudeaketa 
Zuzentzeko Plana garatzea. 

 

 

 

 



 

ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA PLANA 2011-2020. Ingurumen eta gizarte arloko diagnostiko estrategikoa 165 

 

BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMENAREN KALITATEA. Ebaluazio orokorra eta lehentasunezko jarduera arloak 

 AZPIEREMUAK BAL. DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Hornidura eta banaketa sarea  

Eskaria eta kontsumoa  

Saneamendua eta arazketa  

Uraren zikloaren araudia eta kudeaketa  

Sentsibilizazioa  
Baliabideen kalitatea eta 

eskuragarritasuna - 

U
RA

 

Uraren kalitatea  

 Zenbatu gabeko kontsumoen ehunekoa oso handia da 
(kontagailurik gabeko kontsumo guneetako hornidura eta 
sarearen galerak). 

 Kudeaketan egin den aldaketari esker, kontsumoaren 
kontrola hobetuko duten eta erabileraren eraginkortasuna 
areagotuko duten neurriak hartuko dira. 

 Ibiurko urtegiko ura edangarri bihurtzeko kloro dioxidoa 
erabiltzen da, eta uraren kalitate organoleptikoan eragina 
duela detektatu da, banaketa hodietako substantziak 
disolbatzen dituelako. 

 Etxeetako ur kontsumoak behera egin du, apur bat, 2005etik 
2009ra bitarte. Hala ere, 2009ko kontsumoa Udalsarea 21eko 
batez bestekoa baino handiagoa izan da. 

 Behe sarea ez dago behar bezala konektatuta udalerria eta 
araztegia lotzen dituzten goi hodiekin. Gaur egun, udalerriko 
zona batzuk konektatu gabe daude. 

 Uraren tarifaren egitura negatiboki baloratzen da, ez 
baitago uraren aurrezpena sustatzeko mekanismorik; izan 
ere, tarifa ez dago egituratuta kontsumo tarteen arabera. 

 Zenbatu gabeko kontsumoa kontrolatzea eta galerak 
murriztea. 

 Behe sarearen bidez banatzen den edateko uraren 
bolumena sistematikoki kontrolatzea. 

 Udal ekipamenduetako kontsumoa kontrolatzea, 
jarraipena egitea eta optimizatzea. 

 Saneamenduko behe sare osoa goi sarearekin lotzea. 
 Saneamenduko goi sarea Adunako Hondakin Uren 

Araztegiarekin lotzea. 
 Saneamenduko behe sarean prebentziorako 

mantentze lanak egitea. 
 Errekastoak garbitzea eta mantentzea. 
 Edateko uraren tarifa egokitzea, aurrezpena 

sustatzeko. 

Egitura energetikoa  

Energia berriztagarrien ekoizpena  
Kontsumoa eta kudeaketa tokiko 

administrazioan  

Udal ekipamenduetako kontsumoa  

Argiteria publikoaren kontsumoa  

Udaleko ibilgailuen kontsumoa  

Sentsibilizazioa  

EN
ER

G
IA

 

Eraikuntza  

 Energia iturri nagusiak petrolioa eta gas naturala dira. Beraz, 
erregai fosilak nabarmen erabiltzen dira, eta berotegi 
efektuko gasen igorpenari ekarpen aipagarria egiten diote. 
Gainera, mendekotasun energetikoa handia da, energia 
kanpotik ekartzen delako. 

 Etxeko energia kontsumoa (elektrizitatea eta gas naturala) 
Udalsarea 21eko batez betekoa baino handiagoa da (0,21 
tpb/bizt, 2007, EAEko 2009ko Iraunkortasun Txostena). 

 Udalerriko energia berriztagarrien aprobetxamendua 
positiboki baloratzen da. Ildo horretan sakontzen jarraitu 
beharko da, autonomia energetikoa areagotzeko eta berotegi 
efektuko gasen igorpena murrizteko. 

 Gastu energetiko handiena duten hiru Udal ekipamenduetako 
kontsumoa monitorizatzen da, eta argiteria publikoko 
kontsumoaren datu berri samarrak daude. Hala ere, udalerriko 
energia kontsumoa neurtzeko mekanismo orokorrik ez dago. 

 Argiteria publikoko instalazioen eraginkortasun energetikoari 
eta argi kutsaduraren prebentzioari buruzko auditoria egin 
izana positiboa da. 

 Kanpoko argiteriaren ordenantza onartu da. 

 Energiaren udal arduraduna izendatzea, kudeaketa 
zentralizatu ahal izateko. 

 Kudeaketaren plangintza egitea, gauzatu beharreko 
jarduerei ikuspegi orokorretik begiratuz. 

 Udal ekipamenduetako eta argiteria publikoko 
kontsumoaren kontrola eta jarraipena 
sistematizatzea. 

 Energia berriztagarrien ekoizpena sustatzea. 
 Udal ekipamenduetako eta argiteria publikoko 

eraginkortasun energetikoaren hobekuntzan 
sakontzea. 

 Energiaren aurrezpena eta arrazoizko erabilera 
sustatzea sektore guztietan, sentsibilizazioaren 
bidez. 

 Energia itur ri ber riztagar rien ekoizpena 
bultzatzea.  

 Mendekotasun energetikoa, erregai fosilen erabilera, 
eta berotegi efektuko gasen igorpena murriztuko 
dituen hornidura eredua ezartzea. 

 Energia kontsumoa txikitzea. 
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BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMENAREN KALITATEA. Ebaluazio orokorra eta lehentasunezko jarduera arloak 

 AZPIEREMUAK BAL. DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

 Eraikuntza  -   

Hiri hondakinen sorrera  

Gaikako bilketa  
Hiri hondakinen kudeaketa eta 

tratamendua  

Sentsibilizazioa  

Industriako hondakinak  

Nekazaritzako hondakinak  

Eraikuntzako hondakinak  

H
O

N
D

AK
IN

A
K 

Bideen garbiketa - 

 
 Hondakinen sorkuntzak gora egin du, apur bat (1,2 

Kg/bizt/egun, gutxi gorabehera). 
 Hondakinen gaikako bilketak ere gora egin du, nabarmen 

(2009an, %30). 
 Herriko hondakinak biltzeko eta kudeatzeko zerbitzu 

gehienak Tolosaldeko Mankomunitatearen esku daude. 
Mankomunitateak 28 herritako hiri hondakinak kudeatzen ditu, 
eta biztanle gehien dituzten herrietan bigarrena Andoain da, 
Tolosaren atzetik. 

 Hondakin organikoen gaikako bilketa ez da ezarri, baina 
zerbitzua 2011n ezartzeko aukera aztertzen ari da 
Mankomunitatea. 

 Etxeko hondakinak gauez biltzen direnetik, herritar batzuk 
kexatu egin dira, kamioiek zarata egiten dutelako lurpeko 
edukiontziak husteko garaian. 

 2011n Andoainen eskualdeko garbigune bat eraikitzea 
aurreikusten da. 

 
 
 Hiri hondakinen sorkuntza minimizatzeko neurriak 

sustatzea. 
 Etxeko hondakinen gaikako bilketa areagotzea, 

bereziki hondakin organikoena. 
 Bilketa zerbitzua optimizatzea, zaratak eragiten 

dituen eragozpenak murrizteko. 
 Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituretako 

Lurraldearen Arloko Plana betetzea, Sasietako 
zabortegia itxi ondoren Zubietako erraustegia 
martxan jartzeko. 

 Hondakinen bilketari eta kudeaketari buruzko 
ordenantza bakarra egitea eta ezartzea Tolosaldeko 
Mankomunitateko herri guztietan. 

 Andoaingo garbigunea martxan jartzea. 

Atmosferara egindako igorpenak  

Airearen kalitatea  

Kalitate akustikoa  

Kalitate akustikoaren kudeaketa  
Lurzoruaren kutsadura  
Lurzoruaren kalitatearen kudeaketa  
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Prestakuntza, komunikazioa eta 

sentsibilizazioa  

 Andoaingo airearen kalitatea aztertzeko egin diren lehenengo 
bi kanpainetako neurketen emaitzak onak izan dira. Besteak 
beste, esekidura partikulen eta metal astunen kontzentrazioa 
neurtu da. 

 Zaratari buruzko ordenantza berria onartzea aurreikusten da, 
eta indarrean dagoen legedia baino zorrotzagoa izango da. 

 Andoainen, kutsatuta egon daitekeen lurzoruaren azalera 
Gipuzkoako eta EAEko batez bestekoak baino txikiagoa da. 
1,368 hektarea berreskuratu dira; hau da, inbentariatutako 
azaleraren %5,25. 

 Kutsatuta egon daitekeen lurzoru azaleraren zati handieneko 
jarduerak martxan daude. 

 Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren arabera, 
“kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak” baldintzatzaileak 
izango dira edozein esku-hartze burutzeko garaian. 

 
 Airearen kalitatea aztertzen jarraitzea. 
 Zaratari buruzko ordenantza berria abian jartzea. 
 Zarata mapa eta ekintza plana egitea. 
 Lurzoruaren kutsadurari aurrea hartzeko ekintzak 

sustatzea. 
 Bide azpiegituretako zarata mapak egitea. 



 

ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA PLANA 2011-2020. Ingurumen eta gizarte arloko diagnostiko estrategikoa 167 

BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMENAREN KALITATEA. Ebaluazio orokorra eta lehentasunezko jarduera arloak 

 AZPIEREMUAK BAL. DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Arrisku naturalen eta teknologikoen 
eragina  

Arrisku naturalen eta teknologikoen 
kudeaketa  

Jarduera ekonomikoek ingurumenean 
eragindako arriskua  
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Jarduera ekonomikoen kudeaketa  

 Eragin handiena duen arrisku teknologikoa tren nahiz 
errepide bidezko garraio azpiegiturekin lotutakoa da. 

 Hiri Antolamendurako Plan Orokor berriko Iraunkortasun 
txostenak Udalerriko Larrialdi Plana eguneratu behar dela 
dio. 

 Kutsatzeko ahalmen handia duten enpresa gutxi daude 
Andoainen, baina ehundura industrialak oro har ez du 
ingurumena kontuan hartzen. 

 Udalak jarduera sailkatuan errolda egin du eta sailkatutako 
nahiz salbuetsitako jardueren espedienteen tramitazio 
egoeraren berri du. 

 Udalerriko Larrialdi Plana eguneratzea. 
 Udalerriko Larrialdi Plan berriko neurriak ezartzea.  
 Udal instalazioetan auto-babeserako araudia 

garatzea. 
 Ingurumen arrisku handia duten industria 

jardueretako kontrola eta jarraipena indartzea. 
 Udalerriko enpresek ingurumena kontuan har dezaten 

sustatzea. 

Erosketa eta kontratazio publiko berdea  

Udal administrazioaren ingurumen 
kudeaketa  
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Prestakuntza, sentsibilizazioa eta 
komunikazioa  

 Iraunkortasunarekiko konpromisoa hartu dela identifikatu 
arren, UAIKren ezarpen maila hasiberria da oraindik. 

 Ingurumen kudeaketarako sistema duen udal sail edo zerbitzu 
bakarra LHIa da. 

 Udal eraikinetan energia eraginkortasunari buruzko 
azterketak burutu dira. Planetan proposatutako ekintzak 
ezartzen hasi dira. 

 Erosketa eta kontratazio publiko berderako plan 
espezifikoa diseinatzea, ezartzea eta jarraipena 
egitea. 

 Udalaren beste instalazio eta zerbitzu batzuetan 
ingurumen kudeaketarako sistemak ezar daitezen 
sustatzea. 

 Udal eraikinetan zenbat ur kontsumitzen den jakitea 
eta kontrola areagotzea, eta ura modu eraginkorrean 
kontsumitzeko neurriak hartzea. 

Klima aldaketari egindako ekarpena  

Klima aldaketaren aurkako ekimenak  

Klima aldaketara egokitzea  
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Sentsibilizazioa   

 Berotegi efektuko gasen (BEG) inbentarioa ez da egin, eta 
hortaz, ez dakigu udalerrian eta Udalean zer BEG igorpen 
egiten diren.  

 Udal administrazioak ez du gauzatu klima aldaketaren 
aurkako ekimen espezifikorik. 

 Karbono hustubideak behar bezala kudeatzen badira, 
berotegi efektuko gasen igorpena nabarmen murriztu daiteke. 
Andoainen, CO2 xurga dezaketen baso publikoen azalera 
handia da. 

 Udal administrazioak ez du egin klima aldaketak udalerrian 
izan ditzakeen ondorioen ebaluaziorik. Fenomeno horren 
ondorioetara egokitzeko ekintza programa egituraturik ere ez 
du Udalak. 

 Berotegi Efektuko Gasen inbentarioa egitea eta 
igorpenak murrizteko helburuak ezartzea. 

 Klima Aldaketaren Aurkako Tokiko Plana egitea eta 
ezartzea. 

 Alkateen Ituna izenpetzea eta Energia Iraunkorraren 
Ekintza Plana egitea eta ezartzea. 

 CO2 xurgatzeko hustubideen kudeaketa bultzatzea. 
 Klima aldaketarekin erlazionatutako arriskuak 

identifikatzea, eta udalerrian eta sektore 
ekonomikoetan zer eragin izan dezaketen aztertzea 

 Klima aldaketara egokitzeko programa egitea eta 
ezartzea. 

 Klima aldaketari buruzko sentsibilizazio eta 
erantzunkidetasun ekintzak egitea, herritarrentzat. 

 Mendiak behar bezala kudeatzea, karbono hustubide 
egokiak izan daitezen. 

 Uholde arriskua minimizatzeko neurriak hartzea. 
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SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA BARNE KOORDINAZIOA. Ebaluazio orokorra eta lehentasunezko jarduera arloak 

 AZPIEREMUAK BAL. DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Komunikazioa  

Sentsibilizazioa  

Parte-hartzea  
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Elkarteak  

 Ekitaldi eta berri nagusiak web orrian nabarmentzen diren 
arren eta, beraz, horien berri erraz izan daitekeen arren, 
biztanle askok ez dituzte eskura teknologia berriak. 

 Andoain herri aitzindaria da EAEn, web orriaren bidez Tokiko 
Agenda 21eko informazio eguneratua ematen eta Tokiko 
Iraunkortasun Txostena egiten. 

 Udalak ingurumen sentsibilizaziorako programa bat du, eta 
udalak sentsibilizazioarekiko duen konpromisoa adierazten du 
horrek. 

 Eskolako Agenda 21 udalerriko 4 ikastetxeetan ezarrita dago. 
 Tokiko Agenda 21eko I. Ekintza Plana onartu zenetik, udalerrian 

ez dago herritarren parte-hartze organorik. 
 Andoainek ez du elkarte ehundura aberatsik. 

 Udalak antolatzen dituen jardueren berri emateko 
informazio/komunikazio bideak askotarikotzea. 

 Tokiko Agenda 21eko herritarren parte-hartze foroa 
susperraraztea eta bultzatzea. 

 Herritarren parte-hartze foroaren proposamenen 
jarraipena egitea eta proposamenen berri ematea. 

 Parte-hartze modu edo gune berriak bultzatzea eta 
daudenak aldatzea, politiketan eragin handiagoa 
izan dezaten. 

 Elkarte berriak sor daitezen bultzatzea. 

Barne koordinazioa eta komunikazioa  

Tokiko Agenda 21 kudeatzeko 
ereduaren ezarpena  

Baliabide teknikoak  

Buruzagitza politikoa  
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Udal kudeaketaren plangintza eta 
programazioa - 

 Iraunkortasunarekin zerikusia duten gaiak Hirigintzaren eta 
Zerbitzuen Bitariko Batzordean aztertzea positiboki 
baloratzen da. Tokiko Agenda 21i zeharkako izaera emateko 
aukera ematen du horrek. 

 Tokiko Agenda 21en urteko jarraipen prozesuak (iraunkortasun 
adierazleen ebaluazioa eta kalkulua) errotuta daude, eta I. 
Ekintza Plana onartu zenetik egiten dira. 

 Udaleko sail edo zerbitzu guztiak inplikatuta daude Ekintza 
Planean txertatutako ekintzen urteko jarraipenean. Horrek 
TA21i buruzko informazio eguneratua izatea errazten du. 

 Tokiko Agenda 21en barruan egiteko dauden ekintzen 
programazioa abiatu berri den prozesua da eta eragile gehienek 
ez dute emaitzen azterketan oinarrituta programatzen. 

 Arlo politikoan, jarraipenaren emaitzak Hirigintzaren eta 
Zerbitzuen Bitariko Batzordean aurkezten dira urtero, eta 
horri esker, Tokiko Agenda 21en kudeaketari bultzada eman 
zaio. 

 Udal politiken zeharkakotasuna areagotzea, sailen 
arteko koordinazioa eta elkarlana behar duten 
iraunkortasun proiektuak sustatuz. 

 Tokiko Agenda 21 modu aktiboan kudeatzea, 
helburukako kudeaketan oinarrituta. 
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GARAPEN SOZIALA ETA EKONOMIKOA. Ebaluazio orokorra eta lehentasunezko jarduera arloak 

 AZPIEREMUAK BAL. DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Lurralde kokapena eta testuingurua   

Biztanleriaren bilakaera  

Egitura demografikoa  
Mugimendu naturala eta migrazio 
mugimendua  BI

ZT
AN
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Biztanleriaren banaketa   

 Andoainen 535 biztanle bizi dira Km2-ko. Beraz, Andoaingo 
biztanleriaren dentsitatea Gipuzkoako batez bestekoa (367 
bizt/km2) baino askoz handiagoa da. 

 2004tik aurrera, bizitegi eremu batzuen eraikuntza amaitu 
ondoren, biztanle kopurua handitzen hasi da, motel baino 
etengabe. 

 Andoaingo biztanleen %13,24 haurrak dira. Azkeneko zazpi 
urteetako ehunekorik handiena da. 

 Andoainen erroldatuta dauden atzerritarren kopurua 
handitzen ari da, etengabe, 2003az geroztik. Ehunekorik 
handiena 2009koa izan da: %4,02 . Dena den, Gipuzkoako 
batez bestekoa handiagoa da: %5,79. 

 
 Ez dago lehentasunezko jarduera arlorik. 

Jarduera ekonomikoa eta bere egitura  

Enplegua eta lan merkatua  

Lehen sektorea  

Bigarren sektorea  

Eraikuntzaren sektorea  

Merkataritzaren azpisektorea (hirugarren 
sektorea)  
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Turismoaren eta ostalaritzaren 
azpisektorea (hirugarren sektorea)  

 2004az geroztik, establezimendu kopuruak %13,9 egin du 
gora eta enpleguak, berriz, %17,2. 

 2009ra arte langabezia tasak gorantz egin du, baina 2010eko 
apirilaz geroztik datuak apur bat hobetu dira. 

 2001etik 2007ra Andoainen lehen sektorean jarduten 
duten pertsonen kopurua %37,3 jaitsi da. 

 Langabeen %23,8 industriaren sektorekoak dira. 
 Bigarren sektorea udalerriko aktibo nagusietakoa da eta 

tokiko garapen ekonomikoa biziberritzeko ahalmena du; 
beraz, garrantzia izan behar du udal politiketan. 

 Langileen %4,47 eraikuntzan ari dira, baina sektoreak ez du 
krisia gainditu (2009tik 2010era bitarte, sektoreko langabezia 
tasa %16 handitu da). 

 Andoainen zerbitzuen sektoreko 879 establezimendu daude, 
hau da, tokiko jarduera ekonomikoaren %70. 

 Xehekako merkataritza establezimenduen dentsitatea hazten 
ari da, baina eskualdeko eta Gipuzkoako batez bestekoen 
azpitik dago. 

 Andoainek turismoa garatzeko ahalmen handia du, baliabide 
turistikoek eta enpresa ehundurak ostatuen eskaera 
sorrarazten dutelako. Baina ostatuen eta jatetxeen 
eskaintza eskasa da. 

 Udalerrian garapen sozioekonomikorako aukera 
berriak bilatzea. 

 Informazioa ematea, aholkatzea, trebatzea, 
bitartekari gisa aritzea, eta pertsonei eta enpresei 
kontratatzeko aukerak ematea. 

 Orientazioaren, prestakuntzaren, eta langabeen 
birziklapenaren aldeko apustua egitea. 

 Krisiaren eragina gehien nabaritu duten kolektiboak 
eta gizarte bazterketa jasaten dutenak laneratzeko 
neurriak hartzea. 

 Ekintzailetza bultzatzea. 
 Enpresak eta eragile sozialak udalerriko garapen 

sozioekonomikoan inplika daitezen bultzatzea 
(Berrikuntza Foroa). 

 Merkataritza Biziberritzeko Plan Berezia babestea 
eta garatzea. 

 Herriko merkataritza jarduerak bultzatzea. 
 Zerbitzuen sektoreko gainerako jarduerak 

inplikatzea, sinergiak sortzeko eta hirugarren 
sektorea sendotzeko. 

 Merkatuari estaldura eta erabilera anitza ematea. 
 Turismo jarduerak bultzatzea (aisialdia eta natura). 
 Turismoaren sektoreak behar dituen azpiegiturak 

garatzen laguntzea. 
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 AZPIEREMUAK BAL. DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Ekitatea eta gizarte zerbitzuak  

Berdintasuna  

Bizikidetza  

Osasuna eta osasun zerbitzuak  
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Telekomunikazioak eta IKTak  

 2008an, bizikidetza unitateen ‰9,5ek oinarrizko errenta jaso 
zuten, azken sei urteetako kopururik handiena. Horrek esan 
nahi du krisialdi ekonomikoak eragiten duela horrelako 
gizarte laguntzak jasotzen dituzten biztanleen kopurua 
haztea. 

 Gazteria eta familiaren desegituraketa: gero eta ohikoagoa 
den arazo hau egungo gazteen berezko arazoekin (droga 
kontsumoa, eskola porrota, delinkuentzia eta abar) eta arazo 
horiek familia harremanetan duten eraginarekin lotuta dago.  

 Adinduek zerbitzu eskaintza zabala eta anitza dute.  
 Osasun arloan Andoainek eskaintzen dituen zerbitzuak 

egokiak dira gaur egun. 
 IKTak sustatzeari dagokionez, neurririk arrakastatsuenetakoa 

hari gabeko sareen (Wifi) bidezko Interneteko doako sarbide 
guneak sortu izana da.  

 Gazteentzako prebentzio neurriak bultzatzea, droga 
kontsumoa, eskola porrota, delinkuentzia eta familia 
arazoak murrizteko. 

 Adinduei eskainitako gizarte zerbitzuen hobekuntza 
bultzatzea, sustatu nahi diren tutoretzapeko 6 
apartamentu abian jarrita. 

 Udalerriko kaleetan udaltzainak gehitzea (oinez, eta 
ez soilik autoz) segurtasunik eza murrizteko, 
bizikidetza giroa hobetzeko eta ordenari nahiz 
garbitasunari eusteko. 

 Hari gabeko sareen (Wifi) bidezko Interneteko doako 
sarbide gune gehiago ezartzea. 

 Udalak sustatzen duen zerbitzu eta laguntza 
multzoarekin lotuta, emandako laguntzen jarraipena 
egitea, Udal Arautegiaren edukia betetzen dela 
bermatzeko eta balizko iruzurrak ezabatzeko. 

Hezkuntza  

Euskara  

Kultura  
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Kirola  

 Hezkuntzarekin zerikusia duten arrazoiengatik beste udalerri 
batzuetara jotzeko joera mugatua da eta ez dago leku 
faltarekin lotuta (hizkuntza eredua, gurasoen lanpostutik edo 
aitona-amonen etxetik gertu egotea eta abar). 

 Udal langileen hizkuntza eskakizun egiaztatua legeak 
ezarritako mailaren gainetik dago.  

 Andoaingo biztanleen artean euskararen ezagutza eta 
erabilera Donostialdeakoa baino askoz handiagoa da, baina 
Gipuzkoakoa baino txikiagoa. 

 Udalerriko kultura ekipamendu sorta zabala eta anitza da. 
 Bastero Kulturgunea zabaldu zenetik udalerriko kultura 

eskaintza asko handitu da.  
 Andoaingo biztanleek nahi baino gutxiago erabili dute 

Bastero; hala ere, beste udalerri batzuetako publikoaren 
erantzuna oso ona izan da. 

 Kultura arloko elkarteek erabiltzen dituzten egoitzak ez dira 
nahikoak eta, zenbaitetan, ez dira egokiak.  

 Andoainen hainbat kirol ekipamendu daude, estaliak nahiz 
irekiak.  

 Hezkuntza arloan abiaraziko diren jarduerak 
formalizatzeko hezkuntza politika garatzea. 

 Hezkuntza jarduerak burutzen dituzten Udaleko 
arloen arteko koordinazioa hobetzea.  

 Udalean euskararen ezagutza eta erabilera sustatzen 
jarraitzeko neurri bereziak garatzea.  

 EBPNan bildutako ekintzak garatzea. 
 Kultura programazioa zaintzea, Bastero topagune 

eta truke gune izan dadin bultzatzeko. 
 Kultura ekipamenduak hobeto aprobetxa daitezen 

bultzatzea. 
 Liburutegia tokiz aldatzearen bideragarritasuna 

aztertzea. 
 Basteroren erabilera sustatzen jarraitzea. 
 Jarduera bateratu eta koordinatuak bultzatzea. 
 Kirolaren Plan Estrategikoa lantzea. 
 Udalerriko kirol eta kultura eskaintza dinamizatuko 

duen elkarte sarea sustatzea. 
 Jarduerak burutzeko egoitza egokiak prestatzea. 
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 AZPIEREMUAK BAL. DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Etxebizitzen ezaugarriak  

Etxebizitzen birgaikuntza  

Higiezinen eskaintza: etxebizitzen 
eraikuntza  

Etxebizitza premiak eta eskaria  

Eskaintza-eskaria  
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Erakundeak  

 Andoaingo bizitegi lurzoruaren dentsitatea hektareako 
82,18 etxebizitzakoa da. Datu nabarmena da, Gipuzkoako 
batez besteko dentsitatea hektareako 57,58 etxebizitzakoa 
baita. Hala, Andoain etxebizitza dentsitate handiena duten 
EAEko 30 udalerrietako bat da. 

 Azken 20 urteetan etxebizitza kopurua %33 hazi da, baina 
hazkunderik nabarmenena azken hiru urteetakoa izan da 
(2005-2008). 

 EAEn, Andoain 5. tokian dago azken bosturtekoan amaitutako 
babes ofizialeko etxebizitza (BOE) gehien dituzten udalerrien 
zerrendan. 

 Udalerriko babestutako etxebizitzen eskaerak lurraldeko 
batez besteko eskaera gainditzen du mila biztanleko 3,55 
eskaeratan . 

 Babestutako etxebizitzak diseinatzeko eta 
zozketatzeko garaian, udalerriko familien beharrak 
kontuan izan behar dira, bereziki etxebizitzaren 
tamainari, etxebizitza motari, edukitza motari eta 
halakoei begira. 
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