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1. AURREKARIAK ETA TESTUINGURUA 

Tokiko Agenda 21a lan tresna bat da, garapen iraunkorraren alde lan egiteko lan tresna hain 

zuzen ere.  

Pasaiako udalak 2004.urtean heldu zion Tokiko Agenda 21aren gaiari. Momentu hartan, 

Oarsoaldeako Garapen Agentziaren bidez, Oarsoaldeako lau udalerrietan diagnostikoak egin 

ziren, baita eskualde mailakoa ere. Pasaiako momentuko argazkia osatu bazen ere, ez zen 

ondorengo plangintzarik egin, nahiz eta udalak hainbat aspektutan iraunkortasun gaiak landu 

izan dituen. Orain, bide honetan lanean jarraitzeko asmotan, lehentasunak, ardurak, eta epeak 

ezarriko dituen plangintza batean lan egiten hasi da udala. Plan honek tokiko ekintza 

lehentasunezko jarduera eremuetara bideratuko du eta ingurumen, ekonomia eta gizarte 

orekatu baten alde lan egingo du. Lanketa honen bidez ingurumenarekin errespetagarria izango 

den gizarte osasuntsu eta aktiboa eta herritar ororen bizi kalitatea bermatuko duen herria garatu 

nahi da.  

Lehenengo pausua, Pasaiako egungo egoera ezagutzea izan da. Horretarako, dokumentu 

honetan jasotzen den udalerriko lurralde, ingurumen, ekonomia eta gizarte arloei buruzko 

azterketa zehatza egin da, eremu bakoitzeko gune sendoak azpimarratu eta hobetu beharreko 

gaietan atentzioa jarriz. Gai horiek izango dira, azken finean, Plan berrian kontuan hartu 

beharko direnak.  

Aipatu beharrekoa da lan hau burutzeko, udal 

eta eskualde mailako eragileen parte-hartzea 

eta pasaitarren inplikazioa guztiz beharrezkoa 

izan dela. Ikuspegi ezberdinak uztartu nahi izan 

dira, horrela, Pasaiako egungo “argazki” 

aberatsa lortu eta, argazki horretatik abiatuta, 

Tokiko Agenda 21eko eraikitzen hasteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Plan hau Ihobek 2011n argitaratutako EAEko Udalerrietarako Tokiko Agenda 21eko Ekintza 

Planak Berrikusteko Gida Metodologikoan oinarrituz egin da.  
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2. NI PASAIAGILE NAIZ 

Prozesuak udalerriaren izaeran, etorkizunerako garapenean, eta baita bizilagunen bizi-

kalitatean eragin zuzena izango duenez bi esparrutan egin da lan “NI PASAIAGILE NAIZ” 

lelopean: maila teknikoan eta herritar mailan, elkarren arteko sinergiak bilatuz eta sorkuntza 

partekatuaren bitartez. Horrela, herritarrak bertan inplikatu eta euren ikuspegia eta ekarpenak 

prozesuan txertatzea lortzen delarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaiarekiko parte izatearen sentimenduak eta herritarrak bere udalerriaren etorkizuna 

marrazteko prozesu honetan protagonistak izateko gogoak uztartu egin dira, guztion 

onurarako hainbat ekarpen eta ideia interesgarri jaso direlarik. Ondoren, ideia nagusienak 

azaltzen dira: 

1. Herri izaera eta nortasuna indartzea. Horretarako beharrezkoa izanik lurralde lotura 

egitea, bai mugikortasun aldetik (oinezko bideak, bidegorria, garraio publikoa) bai oinarrizko 

azpiegitura aldetik eta baita nortasun aldetik ere.   

2. Portua eta herriaren arteko elkarbizitza hobetzea. Horretarako planifikazio egokia egin 

behar da eta portua herritarrentzako mehatxu ez bihurtzeko ahalegina egin. Portuaren eta 

Udalaren arteko koordinazio eta kolaborazioa sustatu beharko litzake, elkarlanean arituz, 

herriaren onura bilatuz eta herritarren beharren eta interes partikularren arteko elkarbizitza 

bilatuz.  

Diagnostikoaren fase honetan herritarren eta udal teknikarien parte-hartzea  garrantzitsua izan 

da eta aurrera begira ere, Ekintza Plana diseinatzeko orduan, garrantzitsua izango da. Hala 

ere, garrantzi handiagoa izango du etorkizunean, Plana gauzatzeko momentuan beraien 

inplikazioa ezinbestekoa izango baita. 

HERRITARRAK 

PASAIAKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA - 2017 

UDAL 

TEKNIKARIAK 

UDAL 

TEKNIKARIAK 

Prozesuaren aurkezpena eta 

datuen bilketa 

Prozesuaren aurkezpena eta 

diagnostikoari ekarpenak 

Diagnostikoaren eta herritarren ekarpenen 

aurkezpena 

Lehentasunezko eremuak identifikatzea 

HERRITARRAK Diagnostikoaren aurkezpena eta beraiek egindako 

ekarpenak nola txertatu diren azaltzea 

Antxo 

San Pedro eta 

Trintxerpe 

Donibane 
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3. IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA 

Iraunkortasun diagnostikoaren atal bakoitza zehazteko ondorengo pausuak jarraitu dira:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datuen bilketa 
eta azterketa 

Elkarrizketak udal 
teknikariekin Informazioaren 

lanketa 

Eztabaida herritarrekin 

Udal teknikariekin barne 
bilerak 

Argazki partekatua: 
• Datu eta deskribapenak 
• Herritarrek diotena 
• Ekintzak egiteko 

lehentasunezko eremuak 
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Diagnostikoa osatzen duten fitxak 3 atal nagusitan banatzen dira, ondorengo egitura azalduz: 

DATU ETA DESKRIBAPENAK 

Fitxa bakoitzean gai eremu desberdinen inguruko Pasaiago gaur egungo egoera islatzen da, 

deskribapen, datu, grafiko eta irudietan agertuz. Udal teknikariek emandako datuen gain, 

udalaz gaindiko datuek ere jasotzen dira eskuragarri dauden heinean, konparagarritasuna 

erraztuz.   

HERRITARREK DIOTENA 

Urrian zehar egin diren parte hartze saioetan herritarrek eman duten iritzia eta egin dituzten 

ekarpenak jasotzen dira bertan.  

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Datu, deskribapen eta herritar zein teknikarien ekarpenetan oinarrituz, Ekintza Planaren oinarri 

izango diren lehentasunezko eremuak identifikatu dira atal honetan.  

 

Jarraian, atal bakoitzaren argazki partekatua aurkezten da, non herritarrek zein udal teknikarien 

ekarpenak batu diren. 
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LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA 

 

Lurralde eremua 

• Pasaia Gipuzkoako ipar-ekialdean dago kokatua, eta beste 10 udalerriekin batera, Donostialdea 

eskualdea osatzen du. Donostialdea eta Bidasoa Behealdea eskualdeak hartzen dituen 

Donostiako Eremu Funtzionalaren barruan dago baita ere.   

• Pasaiako portuaren inguruan sortutako udalerria da, badiaren eta bertan garatutako jardueren 

inguruan kokatuta dago. Iparraldean Kantauri itsasoa eta Jaizkibel eta Ulia mendiak dauzka, 

mendebalde eta hegoaldean Donostiarekin egiten du muga, ekialdean Hondarribia eta Lezorekin 

eta hego-mendebaldean Errenteriarekin. Mugak kasu batzuetan ez daude argi, historikoki bizitu 

izan den egoerarengatik. 

• Portuaren ertzeraino iristen dira baita ere mugakide dituen Lezo, Errenteria eta Donostia 

udalerriak ere, eta nahiz eta izaera juridiko-administratibo bakarreko udalerria izan Pasaia, 

Portuak lotzen eta aldi berean banantzen dituen lau barrutitan banatuta aurkitzen da: 

Donibane, San Pedro, Antxo eta Trintxerpe.   

• Hiriburuarekiko hurbiltasuna dela eta Erkidegoko gainontzeko hiriburuekiko eta udalerri 

batzuekiko ongi komunikatutako herria da orokorrean. Hala ere, barrutien artean deskonexioa 

egoteak, lurralde aldetik komunikazio falta suposatzen du eta ez hori bakarrik, askotan 

egunerokoa, bai arlo ekonomikoan baita sozialean ere, alboko herrietan egiten da. 

Udal lurzoruaren egitura organikoa eta erabilerak 

• Pasaiako itsasadarra portu natural bat da, eta Jaizkibel eta Ulia mendi lerroek babestu egiten 

dute ingurua, itsasoarekin kanal estu baten bidez komunikatzen delarik. Kotarik altuenak 

Jaizkibel eta Ulia mendietan kokatzen dira (543 m Jaizkibel) eta baxuenak aldiz, portuko 

eremuan eta Antxoko barrutian agertzen dira, mazela aldapatsuak nagusi diren paisaia ageri da 

beraz iparraldean (Donibane, San Pedro eta Trintxerpe) eta lauagoa portuan eta Antxo barrutian.  

• Pasaiak 1.059 Ha-ko azalera dauka, portua barne, 1997ko Arau Subsidiarioen arabera. 

• Ondorengo mapa eta taulan Pasaiako lurzoruaren banaketa beha daiteke:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Udalplan 2016 
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Legenda Ha
Udalerri totalaren 

%

EGOITZARAKO LURZORUA 53,51 %5,1

Hiri lurzoru finkatua 48,86 %4,61

Lurzoru urbanizagarria 4,65 %0,44

EKONOMIA JARDUERETARAKO 

LURZORUA 30,14 %2,8

Hiri lurzoru finkatua 0,20 %0,02

Portuko jarduerak 29,94 %2,83

SISTEMA OROKORRAK 271,47 %25,6

Gune libreak 205,95 %19,45

Ekipamenduak 34,32 %3,24

Portuko sistema orokorra 20,75 %1,96

Bideak 5,57 %0,53

Trenbidea 3,63 %0,34

Oinarrizko azpiegiturak 1,25 %0,12

LURZORU URBANIZAEZINA 703,88 %66,5

Babes berezia 637,55 %60,20

Ingurumen hobekutnza 38,82 %3,67

Erabilera zehaztu gabea 16,42 %1,55

Basoa 7,67 %0,72

Landa guneak 3,42 %0,32

TOTAL

LURZORUAREN BANAKETA 

(Udalplan 2016)

1059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Udalplan 2016 

• AASSek jasotzen duten lurzoruaren sailkapenaren arabera, lurzoru urbanizaezinak 703,88Ha 

hartzen ditu, udalerriaren %66,5 (Udalplan 2016). Aipatu beharra dago lurzoru urbanizaezinean, 

Larrabide landa gunea dagoela, non 8 etxebizitza dauden, eta gainerako lurzoru 

urbanizaezinean beste hainbat baserri daude. 

• Lurzoru urbanizaezinaren parte handiena, 637,55 Ha (%90,6), babes berezikoa da (Udalplan 

2016) eta hau batez ere Jaizkibel eta Ulian dago kokatuta, baina baita Trintxerpe eta San Pedro 

iparraldean ere. Aipatzekoa da ingurumen hobekuntzarako eremuak ere badaudela Pasaian 

(ia 40 Ha): Donibanen lizeoaren ipar-ekialdean eta Pasai San Pedro eta Trintxerpeko 

herriguneetatik iparraldera.   

• Hiri-lurzoruari dagokionez, egoitza erabilera duen lurzorua 53,51 Ha-koa da, udalerriaren 

%5,1. Jarduera ekonomikoetarako hiri-lurzoru finkatuak 30,14 Ha hartzen ditu, udalerriaren 

%2,8, eta ia bere osotasunean portuko ekonomiari dagokio (nahiz eta Antxon eremu txiki bat ere 

dagoen).  

• AASS-en arabera, lurzoru urbanizagarriak 4,65 Ha soilik hartzen ditu eta guztiak egoitzarako 

daude gordeta, Trintxerpen. Gainera, Pasaia gehiago zabaltzeko aukerarik ez da ikusten, lurra 

dagoeneko okupatuta baitago. 

• Sistema orokorrek okupaturiko azalera handia da Pasaian, udalerriaren %25,6 hain zuzen ere 

(271,17 Ha), gune libreak (205,95 Ha), ekipamenduak (34,32 Ha), portuko sistema (20,75 Ha), 

garraio komunikabideak (9,2 Ha) eta oinarrizko azpiegiturak (1,25 Ha) barne hartuz. 

• Argi dago portuak garrantzia daukala Pasaiako herrian, izan ere ia egoitzarako lurzoruaren 

adinako azalera hartzen du (udalerri osoaren %4,8) eta funtsezko elementua da beraz 
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lurraldearen antolaketan. Hala ere, portua-hiria erlazioaren gatazkak izan dira urteetan zehar 

eta urte askotan portuaren garapen ekonomiko eta industrialari eman izan zaio 

lehentasuna, eta ez herriaren antolaketa orekatu bati ezta ingurumenari ere. 

• Pasaia lau barrutietan banatuta egoteak eta Ulia eta Jaizkibel mendi magaletan kokatuta 

egoteak, hainbat zailtasun eragin dizkio hirigintzaren garapen orekatu eta egokia bultzatzeko, 

mugikortasun arloan, zerbitzuen kudeaketan, ekipamenduen irisgarritasunean eta biztanleen 

arteko harremanetan.  

• Komunikazio azpiegitura handirik ez dago Pasaiako lurretan. Azken urteetan errepideen 

hierarkizazioan egindako lanak eta Donostiako Lehenengo Saihesbidea garatzearekin batera 

Pasaiatik igarotzen den trafikoa asko gutxitu da, batez ere Pasai Antxo iparraldetik eta portu 

ingurutik igarotzen zen N1-errepide zaharrean. 

• Horrez gain, trenbideak zeharkatu egiten du Pasai Antxo herrigunearen iparraldetik.      

Hiri egitura eta ehundura 

• Lau barrutiek ezaugarri oso desberdinak erakusten dituzte, izan ere, garai desberdinetakoak 

dira, eta horrek hiri garapenean eragina izan du. Hala ere, lau barrutietan garatu dira merkataritza 

eta zerbitzu jardueretarako guneak, eta kasu askotan hirukoiztu edo laukoiztu egiten dira udal 

zerbitzuak (liburutegia, kirol instalakuntzak…) 

o Pasai Donibane: Lau barrutietan zaharrena da eta kale bakarreko hirigune historikoa  

dauka. Hirigune historikoa arrantzaleen etxez eta oinetxez osatuta dago. Herrigunetik 

kanpo, familia anitzeko blokeez osatutako auzoa ere badauka Donibanek. Nahiz eta lau 

barrutietan handiena izan, jende gutxien bizi den barrutia ere bada. 

o Pasai San Pedro: Honek ere hirigune historikoa dauka eta bertan aurkitzen da arrantza 

kaia. Trintxerperekin etenik gabeko hiria osatzen du.  

o Trintxerpe: Antzina San Pedroko baserri auzo bat izan zen baina gaur egun, bere izaera 

dela eta, barruti bat osatzen du. Familia anitzeko blokeez osatuta dago eta batez ere 

arrantza-industriaren garaian garatu zen. 

o Antxo: XIX. mendean sortutako barrutia da, Norteko trenbidea, Madril-Paris errepidea, 

topoa edota portuko merkataritza-kaiak sortu zirenean hain zuzen ere. Hau ere familia 

anitzeko blokeez osatutako barrutia da eta nahiz eta lau barrutietan azalera txikiena 

duena den, Trintxerperen ondoren, biztanle gehien duena da.     
 

Pasaiako lau barrutiak: Donibane, San Pedro, Trintxerpe eta Antxo 

• Pasaiatarrak, nagusiki, hiri-lurzoruan bizi dira, azalera txikian, eta horrek biztanle dentsitatea 

1.566 biztanle/km2ra igotzea dakar. Donostialdeako (1.066 bizt/km2)eta Gipuzkoako (359 

bizt/km2) datuekin alderatuz (Eustat, 2016) zenbaki altua da, batez ere Trintxerpe eta Antxon. 

• Hiri-lurzoruan egoitzarako etxebizitza dentsitatea oso altua izan da historikoki. 2015eko 

datuen arabera (Udalmap) 127,82 etxebizitza/Ha-koa da Pasaian, Donostialdeakoaren (66,87 

etxebizitza/Ha) eta Gipuzkoakoaren (60,30 etxebizitza/Ha) bikoitza. AASSetan jasotako 
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eraikigarritasuna agortua dagoenez, azken urteetako hiri garapena txikia izan da eta egun, 

bizitegi zuzkidura handitzeko baliabide gutxi dago. 

• Turismoaren aldetik erakargarriak dira Donibane eta San Pedro, bertan baitago ondare 

historiko garrantzitsuena, hirigune historikoak dira biak eta, arrantzarekin lotutako ondarea eta 

ondare naturala erakusten dute. 

• Jarduera ekonomikoak Portuan kokatzen dira gehien bat eta portuak lau barrutiak lotzen ditu. 

Portuaren kudeaketa Sustapen Ministerioaren mendekoa den Pasaiako Portuko Agintaritza 

erakunde publikoak burutzen du.  

Hiriko eta hiri inguruetako berdeguneak 

• Herriguneetako parke, lorategi zein berdeguneek funtsezko zereginak betetzen dituzte 

herritarrentzat, hala nola, herritarren aisialdirako eta atsedenerako lekuak dira, jarduera fisikoa 

sustatzen dute eta komunikazioa eta gizarte-harremanak bultzatzeko tokiak dira. Guzti honek 

pertsonaren auto-estimua hobetu eta gizarte-isolamendurako arriskua murrizten du. Naturarekiko 

harremanak estresa eta buruko nekea murrizten ere laguntzen du, horrela, biztanle 

osasuntsuagoak lortuz. 

• Pasaiaren kasuan, hiri bilbean kokatutako gune hauen azalerak ez du Lurzoruaren Legeak 

adierazitako parke, lorategi eta berdeguneen biztanleko azaleraren gutxieneko estandarra, 5m2, 

betetzen. Gainera, herriak duen lur eskasia dela eta, etorkizunean ere ezinezkoa izango da 

helburu horiek betetzea. Horregatik, beharrezkoa da gaur egun dauden parke, lorategi eta 

berdeguneak egoera eta kalitate onean mantentzea etorkizunean.  

• Hiriko espazio libreen osagarri dira ingurune naturalean dauden espazioak ere. Pasaian, Ulia 

eta Jaizkibel mendietan kokaturik daude, eta herriguneko parke, lorategi eta berdeguneen 

zeregin berberak dauzkate, baita biodibertsitatea mantentzeko eta zaintzeko funtsa ere. 

• Berdegune guzti hauek, CO2-a xurgatzeko duten gaitasunagatik, klima-aldaketa arintzen 

laguntzen duten “azpiegitura berdeak” dira. 

Hiri paisaia eta gune andeatuak 

• Pasaia lurralde eta paisai eremu pribilegiatu batean kokatzen da. Jaizkibel eta Ulia mendien 

magalean, parez-pare eraikita dauden Donibane eta San Pedro barrutietako hirigune historikoak 

direlarik paisaiaren erakargarri.  

• Donibane, San Pedro eta Trintxerpe ingurune naturalarekin muga egiten duten barrutiak dira. 

Gune naturala eta hiriguneko mugak kasu batzuetan ez daude ongi zainduta eta trantsizioa 

ez da egokia. Gaur egun gune degradatuak aurki daitezke trantsizio eremu hauetan, eta lehen 

gune naturalak ziren eremuetan, gaur egun, baratza eta txabola eremuak aurki daitezke, batzuk 

gainera udal lurretan. 

• Pasai Antxon, gune degradatu batzuk berritu egin dira, hala 

nola, frontoia eta skate-parkea, ibai ertzeko parkea eta  

Luzuriagako gunea, non etxe berriak egin diren eta errekaren 

ertza naturalizatu egin den. Hala ere, oraindik badaude ongi 

zaindu gabeko gune batzuk, adibidez, Biteri plaza.  

Biteri Plaza Antxon 

 

Enea 
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Ondare arkitektoniko eta kulturala 

• Pasaiako Arau Subsidiarioetan udalerrian interes kultural eta naturalistikoa duen ondare 

eraikiaren katalogoa biltzen da, zeinetan Euskal Kultur Ondareari buruzko Legearen arabera 

Kalifikatu eta zerrendatutako ondasunez gain, beste batzuk ere zerrendatzen diren, 

errepikaezinak direlako edo udalerriaren paisaia urbano eta naturala bereizten dutelako. 

• Babestu beharreko elementu hauek hiru taldetan sailkatzen dira: 

o Interes naturalistikoa dutenak: Interes zientifiko edo ekologikoa dutenak dira, hala nola, 

Jaizkibelgo labarra eta itsasertza edo Platako faroko labarrak. 

o Hiritartutako eta eraikitako Ondarea: gizakiak sortu dituen eraikinak, eraikuntzak edo 

urbanizazio elementuak dira, beti ere interes historiko edo kulturala dutenak. Kategoria 

honetan biltzen dira gehiengoak, adibidez: Donibane eta San Pedroko hirigune 

historikoak, Platain etxea, Larrabide baserria, San Pedroko hilerriko portada erromaniko 

eta gotikoa… 

o Elementu bereziak: Balore arkeologikoa onartu zaizkien industria elementuak eta 

eraikuntza isolatuak dira,  beti ere interes historiko edo kulturala dutenean, hala nola, San 

Pedro auzoko akueduktuak, Bonantzako iturria, Eskultura Antxoko kaian edo Keramika 

Lantegiaren Tximinia Zaharra. 

Lurralde eta sektore antolamendua 

• 1997an onartu ziren EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak. 2015ean Gidalerroen 

berrikuspen prozesua jarri zen martxan, eta 2016an aurrerapen dokumentua onartu zen. Bertan 

ondorengo hau jasotzen da, besteak beste: 

o Hiriburuaren eta eremuko udalerri nagusien (horien artean Pasaia) lurralde-zentralitatea 

indartzea.  

o Pasaiako portua lehen mailako merkataritza-portu gisa sendotu beharra azpimarratzen 

da.  

o Pasaiako badiaren inguruko eskualde-arloko gogoeta estrategiko bat egiteko premia 

planteatzen da, lurralde- eta sektore-eskumen guztiak batuko dituena. 

o Pasaiako badiaren hiri-eraldaketa eta hiri-berroneratze prozesua Portua berritzeko eta 

modernizatzeko prozesuarekin bateragarri egitea eta ingurune, gizarte eta ekonomia 

ikuspuntutik bultzatzea.  

• 2016an onartutako Donostiako Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren arabera portua 

modernizatu eta Pasaiako badia berrantolatzeko beharra dago eta hiri inguruko landa parke 

moduan Ulia-Pasaiako bokaleko hiri inguruko landa-parkea definitzen du.  

• Ulia-Pasaiako landa parkearen baitan, aipatzekoa da Donostiako Udala Uliarako Plan Berezia 

lantzen ari dela eta bertan lehentasunezko garrantzia ematen zaiola biodibertsitatea 

kontserbatzeari. Pasaiako Udalak ere lurrak ditu Ulian, eta horregatik Donostiako Udalarekin 

harremanetan dago Plan Bereziaren harira.   

• Plan Partzialak Portu Sistema Orokorraren barruan, gomendioak egiten ditu, izan ere, Pasaiako 

Portuko Zerbitzu Eremua Antolatzeko Plan Berezia da haren antolamendu xehatuko duen 

dokumentua. Gomendioak hainbat arlotan egiten ditu: hiriarteko konektagarritasuna 

(Trintxerpe-Herrera lotura, oinezkoen lotura, txalupa bidezko lotura Donibane eta San Pedro 

artean…), portu-barrutirako tren-sarbidea hobetzea, Portu-jarduera ekonomikoa finkatzea, 

hobetzea eta/edo transformatzea, hirigintza aldetik lehengoratzea (San Pedroko eta 

Trintxerpeko kaietako berrantolaketa eta erabilera publikoa, bokaleko ur-bazterreko pasealeku 

publikoak…), beste batzuen artean. 
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• Ondoren, Pasaian eragina duten, eta dagoeneko behin betiko onarpena jaso duten lurralde eta 

sektore mailako lege eta araudiak aurkeztuko dira: 

o EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean (2001) Loiola-

Herrerako eta Herrera-Errenteriako tarteak bitan banatzeko aurreikuspena zegoen. Lehen 

tartea dagoeneko egina dago, baina bigarren zatia ez dago guztiz banatua. Antxotik 

pasatzen den tramua soterratzea aurreikusten da baita era Plan honetan. 
o Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamendua Sortzeko 

Lurraldearen Arloko Planak (2004an onartua, 2016an aldatutako testuekin) Donostia eta 

Bidasoa Beherea arteko eremuak Jarduera ekonomikoen eta logistikoen gune nagusi 

bezala identifikatu ditu. Planak garraio- eta komunikazio-azpiegitura nagusiak sendotzeko 

aurreikuspenak egiten ditu zona horietarako, Pasaiaren kasuan batez ere portuarekin. 

o EAEko Kostaldea Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Planak (2007) Jaizkibel eta Uliako 

itsaslabarrak Babes Zorrotz Bereziko babes kategorian barneratzen ditu, izan ere egungo 

egoera eta ezaugarriak mantendu nahi dira gune hauetan, gizakiaren esku-hartzerik gabe 

edo zientziaren edo kulturaren esku-hartzearekin soilik. Bestalde, eremu zabal bat 

Berreskuratzeko Eremu Narrituen babes kategorian barneratuta dago, eta bertan sartzen 

dira txilardi eta otadi unitateak. 
o Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (2013), Donostia eta Irun arteko 

ibilbidea proposatzen du, zeina Pasai Antxotik pasatzen den eta bi adar dauzkan, bata 

Herreratik San Pedrora eta bestea Errenteriatik Pasai Donibanera. Herreratik 

Trintxerperako tartea (Eskalerillas pasealekua) eta Lezotik Donibanerako (Kaputxinoseko 

lotura) tarteak eraikitzea falta da. 
o Bestalde, oraindik idazten eta tramitatzen ari direnen artean, ondorengoak aurki 

ditzakegu: EAEko Kultura Ondareko Lurralde Plana, EAEko Etxebizitzen Sustapen 

Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurralde Plana eta EAEko Garraio Sare Intermodal eta 

Logistikorako Lurralde Plana.  

• Ezin da aipatu gabe utzi Portuko Plan Berezia. 2010eko irailaren 21ean onetsi zuen Gipuzkoako 

Foru Aldundiak behin betiko “Pasaiako Portuko Zerbitzugunea Antolatzeko Plan Berezia”. 

Plana onetsi zenetik, Pasaiako Portuko Agintaritzak aurreikusita zeuden ekintza ugari burutu ditu 

dagoeneko, hala nola, Herrerako eraikin industrial gehienen eraispenak gauzatu dira, Euskotren 

geltokia eraldatu eta lekualdatu da, arrantza-lonja berriaren eraikuntza egin da, Iberdrolaren 

Zentral Termikoa eraitsi da, eta abar. Hala ere, onarpena eman zitzaionetik, errealitate 

sozioekonomikoa asko aldatu da, eta plana egungo beharrei egokitzeko beharra ikusi zen, baita 

ingurumen ebaluazioa egitekoa ere, horregatik, berrikuspena egin da eta hasierako onarpena 

eman zitzaion 2016ko apirilean.  

• Plan honetan azaltzen diren helburuak ondorengoak dira (horrela daude adierazita planean 

bertan):  

o Hiriguneko paseoak egiteko erraztasuna, irisgarritasuna eta kohesioa hobetzea Herreran 

dagoen Euskotren geltokiaren plaza eta Trintxerpeko auzoa lotzen dituen kalitatezko 

pasealeku bat eginez, ibilbidea Puntaseraino doalarik, egokitutako aisialdi eremuak 

diseinatuz, eremuei landarediz betetako berdeguneak emanez eta dagokion 

osasungarritasun eta paisaia-kalitatea emanez eta mantenduz. Gaur egun obrak egiten 

ari dira.  

o Porturako sarbidean dauden oinezko eta portuko trafikoen arteko elkarguneak 

konpontzea.  

o Portuari ematea trafiko ezberdinei modu lehiakor eta jasangarrian aurre egiteko behar 

dituen instalazioak. Zehazki, bost hektarea pabiloi inguru edukitzeko portuaren beharrari 

erantzutea, portuaren trafikoa handitu baita.  

o Portuko eremuak ezin hobe ustiatuak eta malguak izateko antolatzea, ingurumen aldagaia 

kontuan hartuz.  
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o Portuaren eta hiriaren arteko topaketa konpontzea, erabilera publikoko eremuak eta 

hirugarren sektoreko erabileretarako eta zuzkiduretarako lursailak sortuz.  

o Ertzetako ibilbideen eraikuntza erraztea, badia oinez eta bizikletaz inguratzeko ibilbidea 

osatzeko laguntza emanez.  

• Hala ere, Pasaiako udalak hainbat alegazio egin dizkio plan honi, asko ingurumen-inpaktuei eta 

neurri zuzentzaileei buruzkoak. Horrez gain, IC 4.3 partzelari buruzko alegazioa ere egin zuen, 

zehazki Plan Berezian ematen zaion industria erabilerari buruzkoa, Trintxerpe eta Herrera artean. 

Egindako alegazio gehientsuenak ez zituen Portuko Agintaritzat aintzat hartu. 

Hiri antolamendua  

• Pasaiako Hiri Antolaketako Arau Subsidiarioen (AASS) Testu Bategina 1997. urtean onartu 

zen eta bertan biltzen da hirigintzaren antolamendu eta kudeaketa. Arau subsidiarioetan udalerri 

osoa hiri lurzoru eta lurzoru urbanizaezin bezala sailkatu zen, eta bertako ezaugarri geografikoak 

eta hazkundearen aurreikuspenak ikusita, ez zen lurzoru urbanizagarririk sailkatu, ahalegin 

guztiak herriak zeuzkan arazoak konpontzera zuzenduz. 

• Egun Arau Subsidiarioak agortuta daude eta Pasaiako Udalak Hiri Antolamendurako Plan 

Orokorra (HAPO) egitea aurreikusten du. Plan honen parte hartze prozesua diseinatzeko 

teknikari eta politikariez osatutako lan mahai bat eratu zen udalean, eta HAPOaren garapenean 

lan talde honekin lan egitea ere aurreikusten da, nahiz eta aldaketak egon daitezkeen. Garatuko 

den HAPO berrian iraunkortasun irizpideak txertatu beharko lirateke.  

• Donibane eta San Pedroko herrigune historikoak birgaitzeko Plan Berezia ere badago. Plan 

honen helburuak ondorengoak dira: Eraikin narriatuak birgaitzea eta etxebizitzen bizigarritasun-

baldintzak hobetzea, egingo diren eraikin berriek hirigintza-koherentzia izatea eta ezaugarri 

arkitektonikoak errespetatzea, espazio libreak ezaugarri historikoetara egokitzea, zirkulazioa eta 

aparkalekuak arautzea, hornidura publikoa indartzea eta jarduera ekonomikoak (turismoa, 

ostalaritza, produktiboak) laguntzea.  
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HERRITARREK DIOTENA 

• Portua herrian integratu beharra adierazten da, horretarako planifikazio egokia eginez eta ez 

portua herriarentzako mehatxu bezala ikusiz. Portuaren eta Udalaren arteko koordinazio eta 

kolaborazioa sustatu beharko litzake, elkarlanean arituz, herriaren onura bilatuz eta herritarren 

beharren eta interes partikularren arteko elkarbizitza bilatuz. Gainera, lonjako eremua oso utzita 

dagoela aipatu da, espazioa ez delako zaintzen. 

• Iberdrolak (zentral termikoak) utzitako eremua herritarrentzat berreskuratzeko beharra ikusten 

da, lehen herriarena zen eta birgaitze bidez herriari bueltatu beharra azpimarratzen da. Portuaren 

Plan Berezian dago barneratuta eremu  honen birgaitzea, baina ez da aurreikusten herriari 

bueltatzerik: eremua salgaiak biltegiratzeko erabiltzea aurreikusten da. 

• Ingurune naturala pribatizatzen ari dela esaten da: Itsaso aldera portuaren lurrak dira eta 

mendi aldera gero eta baratza eta txabola gehiago ari dira egiten, eta bide batez lurrak ixten. 

Honek lehen herritarrentzako ziren ibilbideak ixtea dakar, eta naturarekin kontaktua galtzea. 

Aipatzen da baita ere, ez dagoela udaletxean bideen inbentariorik.  

• Berdeguneen falta sumatzen dela aipatzen da. Molinao ingurua Antxotarrentzako natur eremu 

edo eremu berde paregabea izan zitekeela esaten da, baina gaur egun oso utzita dagoela. 

Donostiako udalaren eskumenekoa dela argi dago, baina hau hobetzeko Udalen artean elkarlan 

saiakera egin zitekeela aipatzen da herritarren partetik.  

• Luzuriagan (Antxo) egindako urbanizazio jarduerarekin (errekaren ingurua eremu berdeak 

sortzea eta eraberritzea) errekaren egoera eta ertza asko hobetu dela azpimarratzen da. 

• San Pedron atzeko kalea (San Pedro kalea) nahiko utzita dagoela azpimarratzen da, eta zahar-

berritzeko beharra dagoela. Kale hau “hil” egin dela adierazten da, bertan dagoen hirigintza 

araudiak zailtasunak jartzen dituelako bertako komertzioa sustatzeko, eta sotoen erabilera ez 

delako sustatzen. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) egin eta bertan iraunkortasun irizpideak txertatu. 

Datozen urteetan herriko demografi eboluzioan eta gizarte antolamenduan oinarrituz eta udalaz 

gaindiko planak kontuan izanik  egin HAPOa. 

• Portuaren eta Udalaren arteko koordinazio eta kolaborazioa sustatu beharko litzake, elkarlanean 

arituz, herriaren onura bilatuz eta herritarren beharren eta interes partikularren arteko elkarbizitza 

bilatuz. Portuaren eta herriaren arteko elkarbizitza hobetu.   

• Berdegune, parke eta gune publiko sarea kalitate onean mantendu. Antxoko Molinao ingurua 

berdegune moduan egokitu Donostiako udalarekin elkarlanean.  

• Ulia-Pasaiako landa parkea antolatu eta Donostiako Planarekin koordinatu, biak helburu berdinak 

izan ditzaten.  

• Natura eta herrigunearen arteko trantsizioa egokia izan dadin lan egin. Gaur egun txabola eta 

baratzak dauden eremuak ordenatu eta antolatu.  

• Gabezi urbanistikoak zuzentzeko barruti desberdinetan eraberritze lanak egiten jarraitu. Bide 

batez argiteria publikoaren berrikusi.  

• Donibane eta San Pedroko herrigune historikoak birgaitzeko Plan Berezia berrikusi, eta bertako 

komertzioa eta turismoa sustatzea ahalbidetu. 
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• Donostiarekin mugan dauden kaleetako (Eskalantegi eta Azkuene) biztanleriak udalaren 

zerbitzuetara izan dezakeen sarbidea ordenatu, batez ere gizarte zerbitzuetarako. Lan hauek 

Donostiarekin koordinatuz egin behar dira. 
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ETXEBIZITZA  

 

Etxebizitza parkearen bilakaera eta ezaugarriak 

• Pasaiako Famili etxebizitza parkea 2016an 7.711 etxebizitzaz osatzen zen. Hau da, duela urte 

baino %3,5 gehiago (2010ean 7.452 etxebizitza zeuden). Bilakaerari erreparatuz, 2010.urteaz 

geroztik eta nahiz eta 2013an beherakada txiki bat izan, goranzko joera bat ageri da, 2015.urtean 

maximoa lortuz, eta 2016an berriz aurreko urteko famili etxebizitzen kopurua %0,3an jaitsiz. 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTAt, Etxebizitzari Buruzko Udal Estatistikan oinarrituz 

• Etxebizitza hutsen eboluzioak beheranzko joera erakusten du Pasaian, 2016an etxebizitzen  

%11,39 hutsik zeudelarik (Gipuzkoako Foru Aldundiko biztanleen udal errolda, 2016). Datu hau 

Donostialdeakoaren oso antzekoa da (%11,34) eta Gipuzkoa mailakoa baino baxuagoa 

(%13,92). Esatekoa da ere, etxebizitza hauetariko askok berritzeko beharra dutela eta beste 

batzuk bigarren etxebizitza moduan erabiltzen direla. Gainera, udal politikak abian daude eta 

etxebizitza hutsek Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga (OHZ) altua dute, %200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Gipuzkoako Foru Aldundiko biztanleen erroldan oinarrituz 
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Etxebizitza parkearen birgaitzea 

• Hutsik dauden etxebizitza asko hutsik daude berritzeko beharra dutelako. Pasaian 50 urtetik 

gorako eraikinen portzentajea altua da. 2011ko biztanleria eta etxebizitza zentsuko datuak 

aztertzerakoan, ikus daiteke etxebizitzetara bideratutako eraikinen %65a 1960.urtea baino 

lehen eraikita dagoela, eta gainera, 

Pasaiako eraikinen %24,4 egoera 

hondatu (%0,2), txar (%1,5) edo 

eskasean (%22,7) aurkitzen dela, ia 

guztiak 50 urtetik gorakoak direlarik. 

Eraikin hauek batez ere Pasai Donibane 

eta San Pedron aurkitzen dira. 

 

 

 

 

  Iturria: Norberak sortua, INE-ko 2011ko Biztanle eta Etxebizitza Zentsuan oinarrituz 

• Gaur egun, Estatuko zein Erkidegoko arau anitzek jasotzen dute eraikitako hiriaren aldizkako 

ikuskapenak egiteko beharra edo, zenbait kasutan, obligazioa, eraikuntzen kontserbazioko eta 

segurtasuneko egoera zehazteko helburuz. Jabeek era horretako azterketak egitea eta eraikinen 

egoerari buruzko ziurtagiria eskuratzea beharrezkoa da 50 urtetik gorako eraikinen kasuan; 

2018. urtea ezarri da hori betetzeko erreferentziako urtetzat. Era horretako txostenak Udalean 

aurkeztu behar dira, kontrola eta jarraipena egiteko.  

• Eusko Jaurlaritzaren (EuskoRegite, Eraikinen ikuskaritza teknikoari buruzko ataria) arabera, 

Pasaian 359 etxebizitza daude 2018rako ikuskaritza teknikoa pasa behar dutenak. Horietatik 

gehiengoak, %32, Pasai Donibanen daude, %26 Trintxerpen, %24 San Pedron eta %18 

Antxon. Esatekoa da ikuskaritza pasa behar duten eraikinen gehiengoa, %29, 1951 eta 1960 

urteen artean eraiki zela.  

• Bestalde, famili etxebizitzen konfort indizearen azken datuek diotenez (2011.urteko datuak),  

Pasaian bataz beste %65,1ean kokatzen da. EAEko konfort indizearen zein Gipuzkoako 

indizearen azpitik (%72koa bi kasutan), hain zuzen 7p.p. beherago kokatuz Pasaiako famili 

etxebizitzen konfort indizea.  

• Konfort indizeak familia etxebizitzetan dauden edo ez dauden instalakuntza eta zerbitzuak 

neurtzen ditu familien erosotasuna eta ongizate gradua emanez, horrela balioa %50etik behera 

badago konfort gradua baxua da, %50 eta 75 artean ertaina da eta %75etik gora altua. Beraz, 

nahiz eta Pasaiako konfort indizea Gipuzkoa eta EAEkoa baino baxuagoa den maila ertainean 

kokatzen da.  

• Etxebizitzetan iraunkortasun irizpideak sartzen hasteko legeak argitaratzen ari dira. 2013ko 

ekainaren 1az geroztik, alokatu edo saldu behar den etxebizitza eta lokal guztiek eduki behar 

dute Ziurtagiri Energetikoa (235/2013 Errege Dekretua), etxebizitza edo lokala berria izan edo 

ez. Pasaian ziurtagiri hau zuten etxebizitzak 1.272 ziren 2015ean (Energiaren Euskal Erakundea 

(EEE)) eta  eraginkortasun energetiko handieneko kalifikazioa lortu zutenak (A, B edo C 

kalifikazioa) %16,67 izan ziren (EEE). 
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Etxebizitzen eraikuntza  

• Pasaiako lurzorua guztiz okupatuta dago, eraikitzeko lurzorua eskasa da eta momentuz  ez da 

aurreikusten etxebizitza gehiagorik egitea. Udalaren egungo politika etxebizitzetara bideratuta 

dauden eraikinak eraberritzea da,  50 urtetik gorako etxebizitza asko baitaude.    

• Pasaiako udalak Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen laguntzak bultzatzen ditu, 1980a baino 

lehen eraikitako etxebizitzen irisgarritasun- eta bizigarritasun-baldintzak eta energia-

efizientzia hobetzeko helburuarekin.  

• Pasaian 2010.urtean etxebizitza berriak egiteko baimen asko eman ziren. 2010 urtetik aurrera 

ordea, baimen kopurua txikia izan da, eta 2011.urtetik 2015era 1.000 biztanleko 3,1 baimen 

eman dira, hau da, 50 bat etxebizitza berri egiteko baimena. Gipuzkoarekin zein EAEarekin 

alderatuz, Pasaiako indizea nabarmenki baxuagoa dela esan dezakegu (2015ean ‰ 8,7 eta ‰ 

9,2 hurrenez hurren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: UDALMAP 

• 2011-2015 epealdian 1.000 biztanleko 13,3 babes ofizialeko etxebizitza egin ziren, hau da 

216 bat etxebizitza, gehiengoak 2014.urtean amaitu zirelarik. Honela, Gipuzkoako zein EAEko 

kopuruen gainetik kokatu da Pasaiako datu hau (‰ 6,9 eta ‰6,8en hurrenez hurren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iturria: UDALMAP 

• Azken urteetan etxebizitzetarako garatu diren lurzoruak Trintxerpen Zamatete eremukoa  

(Esnabide kalean) eta Antxon Luzuriagakoa izan dira. Trintxerpen 124 etxebizitza libre eraiki 

dira, hauetarako lizentziak 2009an eman ziren eta etxebizitzak 2012an amaitu ziren. Antxon 

berriz, 144 Babes Bereziko etxebizitza eta 68 etxebizitza sozial egin dira,  hauen lizentziak 

2010ean eman ziren eta obrak 2014an amaitu ziren. 
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Etxebizitza beharra eta eskaria 

• 2015ean Pasaiako etxebizitza babestuen eskaria (Etxebiden izen emanda dauden pertsonen 

arabera) 813 pertsonara iristen zen (mila biztanleko 50,8ko eskaria). Esan daiteke zifra hau 

nahiko altua dela, kontuan hartzen badugu bai Gipuzkoan eta baita EAEn ere bataz beste 

‰34aren azpitik kokatzen zela. Bilakaerari dagokionez, antzeko kopuruan mantendu dela ikus 

dezakegu, ‰50aren gainetik, 2012.urtean izan ezik, noiz ‰47,1ean kokatzen zen. 

• Babestutako etxebizitzen eskari tasa altu hau, gazteek etxebizitza bat erosi edota alokatzeko 

duten zailtasunari lotzen ziola esan daiteke batez ere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iturria: UDALMAP 
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HERRITARREK DIOTENA 

• Herritarrek ez dute gai honi buruzko ekarpenik egin. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Pasaiako lurzoruaren okupazio altua dela eta, Udalaren eskumen edo politikak, egun dauden 

eraikinak eraberritzerantz bideratu. 

• Etxebizitza ikuskaritza teknikoen jarraipena egin 50 urtetik gorako etxebizitzetan. 

• Hutsik dauden etxebizitzak merkatura ateratzea erraztu. Aurreko ideiekin lotuz, hutsik dauden 

etxebizitzen eraberritzera zuzenduriko laguntzak eskaini, hauen merkaturatzea errazteko asmoz. 

• Etxebizitzen eraikuntzan material ekologikoak, energia berriztagarriak eta beste hainbat aukera 

sostengarri erabiltzea bultzatzea; baita eraikinak birgaitzerako garaian ere.  

• Behar handiko egoeran dauden talde eta gazteak babestutako etxebizitzetara heltzeari 

lehentasuna eman. Hau da, Udalak herritarrei eskain diezazkiekeen zerbitzuak, informazioa, 

orientazioa, aholkularitza, tramitazioetan laguntza edo bitartekaritza izan daitezke. 
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MUGIKORTASUNA 

 

Eguneroko mugikortasun beharren ezaugarriak 

• Pasaia lau barrutitan (Donibane, San Pedro, Trintxerpe eta Antxo) banatutako udalerri 

bakarra da. Barruti hauek badiak banantzen ditu fisikoki eta herri arteko komunikazio eta loturak 

asko zailtzen ditu banaketa honek. Bestalde, inguruko herriekiko, batez ere Donostia, 

Errenteria eta Lezorekiko hurbiltasuna dela eta, eta kasu batzuetan kale berdina elkarbanatzen 

dutela eta, herrien arteko joan-etorriak errazak dira.  

• Pasaitar langileen %82,1ak eta 16 urtetik gorako ikasleen %94,8ak herritik kanpora atera 

behar du bai lanera baita ikasketak burutzera ere (Udalmap, 2011). Hala ere, azpimarragarria da, 

Lizeoko ikasleek (Batxilergorainoko ikasketak egin daitezke bertan) ikastetxera joateko autobus 

zerbitzua daukatela, eta bidaiak autobusez egiten direla. 

• Esan bezala Pasaitar langile gehienak herritik kanpora joan behar du lanera. Lanera joateko 

erabiltzen den garraio modu arruntena auto pribatua da, langileen %51,6ak erabiltzen duelarik, 

eta honi motorrez egindako bidaiak gehitzen 

badizkiogu, motordun garraiobide pribatuan 

egindako bidaiak %58,3ra igotzen dira (EIN, 

2001eko udal errolda). Garraio publikoan 

egindako bidaiak (autobusez zein trenez) 

%21,5 dira eta oinez zein bizikletaz egindakoak 

%18,7. Datuak 2001 urtekoak dira, eta baliteke 

gaur egun datu hauek beste egoera bat 

azaltzea, izan ere, garraio publikoa asko 

hobetu da azken urteetan bai autobus 

bidezkoa baita tren bidezkoa ere. Horrez gain 

oinezkoentzako eta bizikletentzako bideak ere 

eraiki dira.  

Iturria: Norberak sortua, 2001eko udal erroldan oinarrituz (EIN) 

• Aipatzekoa da baita ere, Pasaitarren mugikortasun ohiturak asko aldatzen direla barrutiaren 
arabera. 2017an Pasaian ibilgailuak aparkatzeko antolamendu planean jasotzen denaren 
arabera, pasaiatarrek beraien joan etorrien %70 baino gehiago auto pribatuan egiten dituzte.   

 

Mugikortasunaren kudeaketa eta antolaketa eta bide hezkuntza 

• Pasaiako udalerrian ez dago mugikortasun iraunkorrerako Planik. 

• Udalak 2009.urtean Trafikoa, ibilgailu motordunen zirkulazioa eta bide-segurtasuna 

arautzeko ordenantza onartu zuen. Honen helburua herri barruko bideak erabiltzea, zirkulazioa 

antolatzea, zaintzea eta kontrolatzea, arau-hausteak salatu eta zigortzea eta ibilgailuak herri 

barruko bideetatik kentzeko eta gordetzeko neurriak hartzea da. 

• Bestalde, Donibaneko hirigune historikoan zirkulazioa arautzeko ordenantza ere badago, 

bertara autoen eta zamalanen sarrera kontrolatua egiten delarik. 

• 2017an Udalak Pasaiako udalerrian ibilgailuak aparkatzeko antolamendu plana egin du eta 

horren baitan egungo arazoen azterketa eta diagnostikoa eta aparkalekuen okupazioaren 

azterketa ere egin ditu. 
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• Arestian aipatu bezala Pasaia-Lezo Lizeoko ikasleentzako autobus zerbitzua dago martxan, eta 

bertara ikasle guztiak garraio publikoan joaten dira.  

• Udalak garraio sistema berriak sustatu nahi ditu, egungo ereduak herritarren bizi-kalitatean duten 

eragin kaltegarriak ekiditeko. Ohiko garraiobideak ahal den neurrian ordeztu nahi ditu, horregatik 

bizikleten erabilera eta oinezko bideak sustatu nahi ditu. Honek trafikoa hobetzen lagunduko 

du, kutsadura eta zarata mailak gutxitzen du eta herritarren osasunean eragingo du. Hau 

bultzatzeko helburuz bi proiektu desberdinak jarri ditu martxan Udalak: 

o BIZIbadia txirrinden mailegua: Pasaiako udalean herritar zein bisitarientzako bizikleta 

mailegu sistema bat ezarri da (20 bizikleta). Sistema hau erregulatzeko ordenantza ere 

onartuta dago eta bertan tarifa desberdinak ezarri dira, Pasaiako kiroldegietako 

bazkideentzako eta Pasaian erroldatutakoentzako onurak egonik. Gainera, motora 

zerbitzua doakoa da zerbitzu hau erabiltzen dutenentzat. 2016ko uztailetik 2017ko 

martxora bitarte 81 pertsonek erabili dute zerbitzu hau, eta nahiz eta gehiengoak 

aisiarako erabili, askok lanerako joan etorriak egiteko erabili izan dute. Gehienbat 

Donostiarako ibilbideak egin dituzte erabiltzaileek, baita Errenteria, Pasai Donibane 

Oiartzun eta Trintxerpera ere.  

o Tipi-tapa badia inguratu programa: Programaren xedea Pasaiako adinekoak udalerriak 

dituen hiri eta natura ibilbideetan tipi-tapa ibiltzea da, astean behin ordu beteko ibilbideak 

egiten direlarik. Azken urteetan garapen handia izan du barruti bakoitzeko hiri ibilbide 

sareak, eta era berean barruti bat bestearekin edota mugakide dituen udalerriekin lotzen 

duten sareak ere garatu dira, nahiz eta kasu batzuetan nahikoak ez izan.  

• Udalak bizikletak “elektrifikatzen” ikasteko ikastaroa egin du, eta BIZIbadia txirrinden maileguaren 

zerbitzuan dauden 20 bizikletatatik 5 elektriko bihurtu dituzte eta ikastaroa herritar guztiei zabaldu 

zaie.   

Garraio publikoa 

• Garraio publikoak garrantzia dauka bai bertakoentzat baia Pasaiara etortzen direnentzat ere, 

nahiz eta orokorrean ez izan joan-etorriak egiteko garraio modurik erabiliena. 

• Orokorrean Antxo eta Trintxerpek garraio publiko dotazio egokia dute, bai dauden linea 

desberdinengatik baita dauden frekuentziengatik ere. San Pedro eta Donibaneko biztanleek 

ordea, ez dute garraio publikoan mugitzeko hainbesteko erraztasunik.  

• Trenbide sareari dagokionez, udalerritik ADIF eta Euskal Trenbide Sarea (ETS) igarotzen dira. 

ADIF-eko linea Pasai Antxo 

iparraldetik pasatzen da eta bertatik 

Irun-Brinkola aldiriko linea (Renfe) eta 

distantzia ertain eta luzeko Irun-

Miranda de Ebro, Irun-Gasteiz eta 

Irun-Madril lineak pasatzen dira. 

Horrez gain, porturako merkantzia 

lineak ere badaude. ETS lineak 

(topoak) aldiz Pasai Antxo zeharkatu 

egiten du Hendaia eta 

Lasarterantzako norabidean, eta 

geltokia Biteri plazan dauka. 

Renfeko estazioa Antxon 
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• Azken urteetan herri arteko autobus zerbitzua asko hobetu da eta Pasaiak inguruko herriekin 

komunikazio nahiko ona dauka gaur egun, batez ere Pasai Antxok, bertatik igarotzen baitira 

ekialdebus zerbitzuko 7 linea eta ondorengo herriekin lotzen du Antxo: Oiartzun, Errenteria, 

Lezo, Hondarribia, Irun, Donostia (Ospitaleak barne) eta Pasaiako beste hiru barrutiekin. 

Gainontzeko barrutietan linea kopurua eta autobus frekuentziak ez dira hain zabalak, eta 

beraz bertan bizi diren herritarrek ordutegi eta linea mugatuak dauzkate. Hala ere San Pedrotik 3 

linea abiatzen dira Donostiarantz (Ospitaleak barne), Trintxerpe eta Antxotik ere pasatzen 

direlarik eta Donibanetik bi linea ateratzen dira hiriburura ere (ospitaleak barne), Lezo, Errenteria 

eta Antxotik pasatuz. 

• Bestalde, dBus konpainiak, Donostiako hiri garraio publikoa kudeatzen duen enpresak, mikrobus  

linea bat dauka Trintxerpe gainera iristen dena, Trintxerpe-Altza-Molinao.  

• Barruti guztietatik dago lotura Donostiako Ospitaletara eta horrez gain gaueko zerbitzua ere 

eskaintzen du Ekialdebusek, barruti guztietatik pasatzen direlarik gaueko autobusak. Zerbitzua jai 

bezperatan eta asteburuetan (ostirala eta larunbata) ematen da eta udako hilabeteetan 

maiztasuna handitu egiten da.   

• Garraio publikoa sustatzeko bidean Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak MUGI 

Sistemaren ezarpena kudeatu du. Alde batetik, Gipuzkoako garraio publiko guztietan erabiltzeko 

aukera ematen duen euskarri komuna edo Txartel Bakarra eratu da. Txartel pertsonalizatua da, 

behin baino gehiagotan karga daiteke eta kontaktu gabeko teknologia bitartez funtzionatzen du. 

Bestalde, tarifa-sistema bateratua jarri da martxan ondorengo ezaugarriekin: eremuak bereizteko 

sistema komuna, erabileraren araberako deskontuak, garraio mota desberdinak erabiltzeko 

aukera prezio berdinean eta hobari osagarriak jasoko dituzten talde bereziak. Pasaiatik pasako 

diren autobus zerbitzuak zonalde bakarrean mugitzen dira.  

• Arestian aipatu den bezala, herri barruko komunikazioa, hau da barrutien artekoa, zaila da, baita 

garraio publikoan ere. Aipatu diren herri arteko autobusez gain (batzuek barruti desberdinak 

lotzen dituzte) Donibane eta San Pedro lotzeko motordun txalupa bat dago. Zerbitzu hau 

garrantzitsua da, alde batetik Donibaneko herritarrei Donostiara iristeko errepidez baino modu 

laburragoa eskaintzen dielako, eta bestalde, bisitari eta turistei zerbitzua eskaintzen dielako. 

Duela urte batzuk, beste bi motora linea ere bazeuden, Donibane Antxo eta Trintxerperekin 

lotzen zituztenak. Motora zerbitzuaren kudeaketa Portuak eramaten du.     

• Herrigunetik kanpo bizi diren pertsonentzako ez dago inolako garraio zerbitzurik martxan. 

Gainera, kontuan hartu behar da, askotan eremu hauetan 3. adineko jendea bizi dela.  

• Pasaian badaude autobus zerbitzuen berri (ibilbidea, ordutegia…) ematen duten pantailadun 

markesinak, baita zerbitzua ematen duten enpresen app-ak ere. 

Oinezkoen eta bizikleten sareen ezaugarriak 

• Azken urteetan udalerri barruan oinezkoen bideak hobetzen joan dira barruti 

guztietan. Horrela, Antxoko kale batzuk eta Donibane eta San Pedroko 

herriguneak peatonalizatu egin dira parte batean. Gainera, apustu 

garrantzitsu bat egin da mugikortasun bertikalean, izan ere, Trintxerpe eta 

San Pedro aldapa handidun  barrutiak dira, eta bertan oinezkoen joan-

etorriak zaildu egiten dira. Horregatik puntu altuenetara eta biztanle 

dentsitate handiko auzoetara joateko hainbat azpiegitura eraiki dira, hala 

nola 6 igogailu eta 4 eskailera mekaniko Trintxerpen eta igogailu bat San 

Pedron. Hala ere, aipatzekoa da eskailera mekanikoen mantentze lanak oso 

garestiak suertatzen direla, eskailera bakoitzeko hileroko kostua 608€koa 

da.                                      Igogailua Trintxerpen 
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• Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Arloko Planak Donostia eta Irun arteko 1. ibilbidea 

proposatzen du, zeina Pasai Antxotik pasatzen den eta bi adar dauzkan, bata Herreratik 

Trintxerpe eta San Pedrora doana eta bestea Errenteriatik Donibanera. Tramu orokorra eraikita 

dago Donostiatik Errenteriaraino (Antxotik pasatuta), ez ordea Errenteriatik Iruneraino. Ibilbideak 

dauzkan adarrei dagokienez, Herrera eta Trintxerperen arteko lotura (Eskalerillas pasealekua) 

egiten ari dira gaur egun, Lezotik Donibanerako (Kaputxinoseko auzoa) lotura ordea hasi gabe 

dago. Biak ere Portuko Plan Berezian aurreikusita daude. Aipatzekoa da gainera, bidegorri tarte 

hauetan oinezkoentzako bidea ere egingo dela.  

• Herri barruko bizikleten bideari dagokionez, esan beharrekoa da erabilera partekatua 

daukatela eta konbinatu egiten dela koexistentzia bideekin eta 20 eremuekin. Horrela, Pasai 

Antxoko iparraldetik Gipuzkoa mailako 1. ibilbidea pasatzen da eta barruti barruko bideak 

koexistentzia bideak dira, Trintxerpen oinezko eta bizikleta bideei lehentasuna ematen dioten 20 

eremuak daude eta San Pedro eta Donibane herriguneak peatonalizatuak daude parte batean. 

Hala ere, seinalitika bertikala eta horizontala errefortzatu beharko litzateke.  

• Pasaiako udalak bizikletaren erabilera bultzatzeko helburuz bizikleta erregistratzeko aukera 

ematen du, eta horrela erabiltzaileek hainbat onura lortzen dituzte, horien artean, motordun 

txalupan bizikleta doan pasatzeko aukera.   

• Azken datuen arabera (Udalmap 2009) edonor sartzeko udal eraikin irisgarriak %24 ziren 

Pasaian, inguruko herrietakoa baino dezente baxuagoa (Lezo %88, Oiartzun %100, Errenteria 

%71). Hala ere, azken urteetan datu hau aldatu egin dela susmatzen da, udal eraikin berriak egin 

direlako, adibidez Donibaneko kultura-gizarte eta kirol eraikina. Honekin lotuta, esatekoa da 

Pasaiak gaur egun ez daukala irisgarritasun planik, baina honen beharra ikusi dela udalean eta 

hau diseinatzeko diru-laguntza eskatu dela.   

Bide sarea 

• GI-2640, Nafarroako hiribidea, (lehen N-1) errepideak Pasaiako barrutiak lotzen ditu. Trintxerpe, 

San Pedro eta Donibane hegoaldetik pasatzen da eta Antxo iparraldetik. 

• GI-636 (lehen N-1 errepidearen zatia zen) errepidea Pasai Antxo barrutiaren ekialdetik pasatzen 

da (Errenteria udaletik) eta sarrera dauka Pasaiara. Errepide hau GI-20 errepidearekin eta 

Donostialdeako lehenengo saihesbidearekin, elkartzen da eta udalerriaren hegoaldetik igarotzen 

da. GI-20 errepidea eraikitzeak N-1 errepidean trafiko intentsitatea txikitzea ekarri zuen eta beraz 

Pasai Antxoko herritarren bizi kalitatea hobetzea. 

• Pasai Donibane Hondarribiarekin GI-3440 errepideak lotzen du Jaizkibeletik. 

• Horrez gain, aipatzekoa da Pasaiak  kale batzuk partekatzen dituela Donostiarekin; Azkuene 

kalea Trintxerpen eta Elosegi kalea Antxon.   

Aparkalekua 

• Arestian aipatu bezala, auto pribatuaren erabilera Pasaian altua da eta lanerako joan-etorriak 

egiteko gehien erabiltzen den garraio modua da. Aipatzekoa da udalerrian 6.192 auto zeudela 

matrikulatuak 2015.urtean (DGT). Kontuan izanik lau barrutietan dagoen biztanleriaren 

kontzentrazioa, mugakide dituen udalerrietako herritarrek batzuetan Pasaian aparkatzen dutela  

eta autoen %60 kalean aparkatzen dela, Pasaian autoak aparkatzeko arazoa egon daitekeela 

argi geratzen da.  

• Gaur egun aparkalekuen gabezia hau jarduerarik gabeko lurzoruen erabilerak arintzen du, hala 

nola, Trintxerpe, San Pedro eta Donibanen Portuko Agintaritzaren lurrak hartuz eta Antxon 

Luzuriagako lurzorua hartuz. Hala ere, arazoak hor jarraitzen du eta horregatik udalak herrian 
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ibilgailuak aparkatzeko egun dagoen arazoen azterketa eta diagnostikoa egin du, horrekin 

batera aparkalekuen okupazioaren analisia ere egin duelarik.   

• Diagnostikoaren arabera udalerriko 

aparkalekuak bi motatan sailkatu dira, 

lurgainekoak eta lurrazpikoak. Aldi berean 

hauek beste lau mailatan banandu dira: 

lurgainekoak erabilera librekoak, 

erreserbatuak, elbarrientzako aparkalekuak eta 

zamalanetarako eremuak moduan sailkatzen 

dira eta lurrazpikoak errotazio aparkalekuak, 

udal alokairukoak, udal emakidazkoak eta 

pribatuak moduan. Pasaian lurgaineko 

aparkalekuak gailentzen dira. 

 Portuko Agintaritzaren lurretan aparkalekua (Trintxerpe) 

• Egindako sailkapenean oinarrituz, lau barrutietako azterketa egiten da eta ondoren barruti 

bakoitzerako neurriak jartzen dira Pasaian ibilgailuen aparkalekuetarako antolamendu 

planean jasotzen direnak. Bertan aparkaleku mota desberdinak aurreikusten dira 

(errotaziozkoak, epe luzerakoak, mistoak edo bertakoentzako aparkalekuak). Hala ere epe 

motzean ez da aurreikusten Plan honetako neurriak martxan jartzea.  

• Bereziki arazoak sortzen dira Donostia kalean Trintxerpen. Futbol partidak dauden bakoitzean 

arazoak suertatzen dira, eta nahiz eta kirolgunearen ondoan aparkalekua egon, kotxeak Donostia 

kalean zehar aparkatzen dituzte. Komenigarria litzateke, kirolguneko aparkalekuko seinalitika 

hobetzea. Hala ere, aparkalekuetarako antolamendu planean kale hori bertakoentzako gordetzen 

da.  

Motorizazioa eta ibilgailuen atala 

• Udalerrian matrikulatutako ibilgailuen kopuruak igoera leun bat izan zuen 2014.urtetik 2015era, 

%2,4 hain zuzen ere. 

• Pasaian 557 ibilgailu zeuden 2015ean 1.000 biztanleko (Udalmap). Motorizazio tasa hau 

Eskualdeko eta Gipuzkoako batez bestekoaren azpitik kokatzen da, 1.000 biztanleko 630 

ibilgailukoa delarik bi kasuetan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, DGTko datuetan oinarrituz 
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Istripuak 

• Istripuei dagokienez, 2015 urtean 1.000 biztanleko 6 istripu gertatzen ziren. Indize honek, 

gorabeherak izan dituen arren, beherakada leun bat agertzen du eta Gipuzkoak zein EAEk 

dutenaren azpitik kokatzen da, Gipuzkoan ‰7,8 eta EAEn ‰8,4ko izanik (Udalmap). 

• Harrapatutako oinezkoen kopurua aztertzen badugu, Pasaian 10.000 biztanleko 1,9koa da, 

berriro ere Gipuzkoa zein EAEko zifren azpitik(4,1 eta 4,4). 

• Jasotako trafiko istripuetan ibilgailuek harrapatutako oinezkoen kopuruak ere joera berdina 

erakusten du eta 2015ean 1,9 oinezko harrapatu ziren 10.000 biztanleko. Kasu honetan ere, 

Gipuzkoako eta EAEko batez bestekoaren azpitik kokatzen da kopurua (Gipuzkoako batez 

bestekoa 4,1 eta EAEkoa 4,4 istripu/10.000 biztanleko). 

Salgaiak 

• Nahiz eta orokorrean Pasaia ez izan zamalanen zirkulazioa handia jasaten duen udalerria 

Pasaiako portuak salgai kamioen joan-etorri handia jasaten du eta honek eragina dauka 

batez ere Trintxerpe eta San Pedron.   

• Salgai gehienak Portura joaten dira eta ibilgailuen sarrera nagusia Trintxerpen dago, Gomistegin. 

Donostiako lehenengo saihesbideak Nafarroa etorbidetik (Pasai Antxo), lehen N-1 errepidea 

zena, igarotzen ziren salgaien zirkulazioa saihestu du eta inpaktuak asko murriztu dira.   

• Zamalanak egiteko tokiak udalerrian zehaztuta daude, baina aparkalekuen azterketa eta 

diagnostiko dokumentuak azaltzen duen bezala, kasu askotan ez dira errespetatuak izaten. 

• Zamalanentzako orduak, epeak eta pisuak zehaztuta eta finkatuta daude. Arau 

Subsidiarioetan 22:00etatik 7:00etara debekatu egiten da zamalanak egitea eta trafikoari buruzko 

ordenantzak debekatu egiten du 3.500kg baino gehiago edo 9 plaza baino gehiago dituzten 

ibilgailuak aparkatzea horretarako baimendutako tokietan eta ordutegian ez bada.   
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HERRITARREK DIOTENA 

• Gehien aipatu den arloa izan da, izan ere, beharrezkoa da lurralde lotura bat egitea, batez ere 

mugikortasun aldetik, horrela herri izaera eta nortasuna indartuko da.  

• Bidegorri sarea osatzea lehentasunezko gai moduan hartzen da. Bidegorria Donibane eta Lezo 

artean egitea falta da, baita barruti guztietarako lotura egitea ere.  

• Antxon garraio publikoa ongi baloratzen da, egokia da gaur egun. Hala ere, Donibanen garraio 

publiko bidezko barrutien arteko lotura eskasa dela aipatzen da. Motoraren kasuan, momentu 

jakinetan (udan) jende gehiegi egoten dela aipatzen da eta bertako herritarrei motoraren erabilera 

bermatu behar zaiola azpimarratzen da, lehentasuna bertakoei emanez, prezioa merketuz… 

Gainera, Antxo eta Donibane arteko lotura ere egin zitekeela aipatzen da, Antxotik 

mugikortasuna errezagoa delako gainontzeko herrietara. Askotan Donibaneko herritarrak bizitza 

Lezo eta Errenterian egiten dutela komentatzen da, eta garraio publiko egoki batekin, Pasaian 

bertan (barruti desberdinetan) egin zezaketela azpimarratzen da. 

• Garraio publikoaren eta bizikletaren erabilera sustatzeko ekintzak burutu beharko liratekeela 

ere aipatzen da.  

• Oinezkoen bideei dagokienez Irisgarritasun arazoak komentatu dira, batez ere jende helduaren 

mugikortasuna oztopa dezaketelarik, kaleaz gain oinarrizko ekipamenduetan ere irisgarritasuna 

bermatuta ez dagoela adierazten da. 

• Jendearentzako espazio falta ere azpimarratzen da, batez ere San Pedron eta lotu egiten da 

autoek gaur egun hartzen duten espazioarekin, gainera inpaktu bisuala sortzen dutela ere 

aipatzen da. San Pedron pasealekuan adibidez debekatuta dago bertan aparkatzea baina ez da 

araua betetzen. Torreatzeko paseoan eta Arraunlari kaleko pasealekuan trafiko handia dago, 

aparkalekuak oztopo dira eta toki batzuetan argiteria falta da. Gainera, elizatik aurrerako espaloia 

oso estua da, ez dago prestatuta oinezkoentzako.   

• Aparkalekuei dagokienez, aparkaleku falta dagoela adierazten da San Pedron, eta horrek 

kaleak oinezkoentzat izan beharrean autoentzat egiten dituela azpimarratzen da. Aparkaleku 

gehiena portuaren inguruan dago. Lonjako parkina soilik langileentzako dela aipatzen da baita 

ere eta  Velaskoko eremua utzita dagoela. Udalaren aparkaleku bat badago 3 solairu dituena eta 

horietako bat hutsik dagoela ere azpimarratzen da. 

• Antxon ere, aparkaleku baten falta sumatzen da, eta lurrazpikoa eta errotatiboa izan beharko 

litzatekeela aipatzen da. Gainera espaloiak askotan estuegiak direla esaten da, baina soluzio 

zaila duela ere argi dago, lurraldeak ez baitu zabaltzeko aukerarik ematen.  

• Trintxerpe eta San Pedroko kale nagusitik lonjaraino trafiko asko pasatzen dela esaten da. 

Trafiko honek portuko bidetik joan beharko luke baina ez dute bide hori erabiltzen. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Mugikortasun Iraunkorrerako plana egin eta bertako ekintzak aurrera eraman 

• Motora zerbitzuaren kudeaketa udalaren gain hartzeko aukera aztertu . Beharrezkoa bada 

zerbitzua zabaldu beste barrutietara (Donibane, Antxo eta Trintxerpe artekoa) eta herritarrei 

lehentasuna eman garraio mota honetan (tarifaren bidez adibidez edo dagoeneko aplikatzen den 

BIZIbadia zerbitzuaren edo bizikleta erregistratua izatearen bidezko doako bidaia). Horrez gain, 

motorara irisgarritasuna hobetu eta bizikletentzako egokitu motora.  

• Herrigunetik kanpo bizi diren biztanleentzako garraio publikoaren zerbitzua hobetzea aztertu. 
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• Udalerriko Irisgarritasun Plana egin eta bertako ekintzak aurrera eraman 

• Oinezkoentzako espazioak eta bideak egokitu. Gaur egun espazioak autoentzako erabiltzen dira 

eta oinezkoen bideek oztopoak izaten dituzte, horregatik oztopo hauek gainditu behar dira. 

Udalerrian ibilgailuak aparkatzeko antolamendu planeko ekintzak aurrera eramanez lor daiteke, 

baita espaloiak, bideak (argiteria) egokituz eta trafikoa moteltzeko neurriak hartuz ere. 

• Bidegorriaren sarea amaitzeko (Lezo eta Donibane artean, Escalerillas/San Pedro-Trintxerpe-

Donostia...) lanak burutu dagokion erakundeari eskaera eginez. Eta herri barruko bizikleten 

bideetako (koexistentzia bideak eta 20 eremuak) seinaletika bertikala eta horizontala errefortzatu 

eta mantendu, bide seguruak sortu. Herritarrak bidegorriaren erabilera egokian hezi.  

• BIZIbadia txirrinden mailegua zerbitzuaren eta Tipi-tapa badia inguratu programaren jarraipena 

egin eta beharrezko neurriak hartu. Horrez gain, zerbitzu hauen berri herritarren artean zabaldu 

behar da dituen onurak azpimarratuz. 

• Garraio publikoaren eta motorrik gabeko mugikortasuna bultzatzeko kanpainak eta ekintzak 

aurrera eraman.  

• Portuarekin koordinatu Trintxerpe eta San Pedrotik lonjaraino joaten den portuko trafikoa 

ekiditeko.  

• Ura, eremu lehorra (urbanoa) eta Jazikibel/Ulia eremuak konektatu. 
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BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA 

 

Natura eta paisaia balioak 

• Gizakiaren eragina, udalerrian nabaria den arren, Pasaiak natura eta paisai balio oso 

nabarmenak ditu, landa- eta itsaso-inguruneko habitat eta paisaia naturalak hiritarragoak diren 

beste batzuekin nahastuz. Jaizkibel eta Ulia mendien magalean eta Pasaiako badiaren inguruan 

hedatutako herria da Pasaia eta natura eta paisai aldetik eremu pribilegiatuan kokatuta 

dagoela esan daiteke. Kantauri itsasoaren bokalean kokatzen dira Donibaneko eta San Pedroko 

barrutiak eta bertako paisaiak balio handia dauka, baita paisaia urbanoak ere, izan ere, bi 

barruti hauetan garai bateko arrantzale etxeak bertako oinetxeekin batera uztartzen baitira. 

• Pasaian eremu zabalena belardi, larre eta sastrakadiek hartzen dute, hauen artean 

sastrakadiak gailentzen direlarik (bertako baso autoktonoaren ordezkapen etapak direnak), eta 

guzti hauek lurzoru osoaren ia %60 hartzen dute. Basoek lurzoruaren %23a okupatzen dute, eta 

hauei dagokienez, aipatzekoa da, basoaren erdia baino gehiago konifero basoei dagokiela, 

bertan gailentzen delarik itsas pinuaren basoa. Hostozabalen basoak ere garrantzitsuak dira 

Pasaian eta hauen artean presentzia handiena duen basoa harizti baso misto atlantikoa da; 

hala ere, eta azalera txikiagoa hartzen duten arren,  ameztiak ere ageri dira lur hauetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua 2016ko baso inbentarioan oinarrituz 

• Eremu guzti hauetan hainbat habitat aurkitzen dira. Horien artean, 12 Europar Batasuneko 

Habitat Zuzentarauan (92/42/CEE) intereseko habitat moduan sailkatuta daude, eta gainera 

horietako hiru lehentasunezkoak dira. Zuzentarau honek habitat naturalen eta fauna eta flora 

basatiaren kontserbazioa du helburu. Ondorengo habitatak dira Pasaian agertzen direnak:  
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Kodigoa Legenda

1170 Arrezifeak

1130 Estuarioa

Habitat itsastarrak eta landaredia 

halofiloa
1230 Kostako itsaslabar eta erlaitzak, angiospermo halofiloekin 

4040* Kostako Erica vagans -en txilardia 

4030 Ulex sp.  nagusitzen den txilardi atlantiarra 

4020* Erica ciliaris  eta Erica tetralix -dun txilardi hezeak 

6410 Molinia nagusitzen den belardi heze azidofiloak 

6230* Deschampsia flexuosa -larre silizikolak 

6210 Albiztiak eta Mesobromion taldeko larreak 

6510 Larratu gabeko segabelardi atlantiarrak 

Basoak 9230 Amezti eurosiberiarra

Harkaiztiak eta haitzuloak 7140 Esfagnadi azidofiloak

*Lehentasunezko habitata

Formazio belarkara naturalak edo 

seminaturalak

Itsasoko habitatak

92/43/CEE ZUZENTARAUAK BARNE HARTZEN DITUEN HABITATATAK PASAIAN

Zona epeletako txilardi eta 

sastrakadiak

Iturria: Norberak sortua GeoEuskadi bisorean oinarrituz 

• Habitat hauen eta gainerakoen kontserbazioa ezinbestekoa da, izan ere, bertan fauna eta flora 

dibertsitate handia dago eta hauetariko asko gainera nazioarteko eta bertako hitzarmen eta 

lege desberdinek babesten dituzte, hala nola, Habitat Zuzentarauak, Espezie Mehatxatuen 

Espainiako Katalogoak edo Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoak. Azken honetan daude 

barneratuta sailkapen maila desberdinarekin beste batzuen artean ondorengoak: Itsas lanproia 

(Petromyzon marinus) galtzeko arriskuan, kolaka (Alosa alosa) bakan moduan, kareta dordoka 

(Caretta caretta) kaltebera, iratze desberdinak, adibidez Thelypteris palustris galtzeko arriskuan; 

Drosera intermedia, landare haragijalea, galtzeko arriskuan; Armeria euskadiensis, euskal 

kantabriar endemismoa eta interes berezikoa Euskal Katalogoan; ferra saguzar handia 

(Rhinolophus ferrumequinum) kaltebera; schreiber muskerra (Lacerta schreiberi) Interes 

berezikoa eta zapelaitz liztorjalea (Pernis apivorus) bakan moduan sailkatua.  

• Jaizkibel eta Ulia dira udalerriko natura eremu garrantzitsuenak, bertan aurkitzen baitira 

arestian aipatutako habitatak,  bioaniztasun eta geologia aldetik balio handieneko elementuak, 

bai urgaineratutako eremuan baita urperatutako eremuan ere. Gainera, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoan dago, eta Interes Naturalistikoko 

Paisaia da. 

o Baldintza edafiko eta klimatikoek eta itsasoa bertan izateak Jazikibel eta Ulian hainbat 

habitat eta biotopo desberdin (asko arestian aipatutakoak) izatea baldintzatzen du. 

Horrela, itsas hondoari lotutako habitatak (hondo hareatsuak edo hondo arrokatsuetako 

arrailak eta kobak adibidez), ur irekiko habitata eta lurreko habitat desberdinak aurkitzen 

direlarik, hala nola, itsaslabarrak, amildegiak, hezeguneak, haitzuloak, kostako txilardi eta 

otadiak edo amezti basoak beste hainbaten artean. Guzti hauek flora eta faunarentzako 

babesleku, bazkaleku edo habiak egiteko toki garrantzitsuak dira.  
o Jaizkibel eta Uliako mendiaren haitz-azaleramenduek, Hondarribian hasi eta Zumaiaraino 

hedatzen direnak, Gipuzkoako ia kostalde osoa hartzen duen unitate geologikoaren zati 

handi bat hartzen dute.  Jaizkibelgo formazio geologiko honek euskal flyscharen geruza 

gazteenak osatzen ditu eta bertako estratuek geodibertsitate zabala eta forma bitxiak 

gordetzen dituzte.   Horrez gain, eta lehen aipatu bezala, itsas hondoan ere aberastasun 

geologiko handia dago, bertan agertzen baitira lurrazalean agertzen diren moduko 

geoformak, paramoudrak, arrailak, barrunbeak… 

• Badiak eta itsas bokaleak ere bere garrantzia dute, itsasorako sarbide baitira eta aipatu bezala, 

itsasoan ere fauna eta flora dibertsitatea handia dago. Gainera, eremu hauetan  aisialdirako 

tokiak aurkitzen dira, besteak beste, Alabortzako hondartza Donibanen, batez ere Pasaiako 
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herritarrek eta ingurukoek erabiltzen dutena. Horrez gain, Donibane eta San Pedroko herritarrak 

Badiako uretan bainatzeko ohitura dute.  

• Badiara eta itsasora isurtzen duten errekak eta errekastoak garrantzitsuak dira baita ere, fauna 

eta florarentzako. Erreka batzuk herrigunetatik pasatzen dira, eta beraz Badiara isurtzen dute,  

hala nola Molinao (Antxo), Txingurri (Trintxerpe), Moneta (Trintxerpe) eta beste askok Jaizkibel 

eta Uliako mendietatik itsasora isurtzen dute: Ondartxo, Alabortza, Erroteta, Zunbillondo, Akerregi 

edota Itzalarri.  

Sistema naturalen eta paisaien kontserbazioa egoera 

• Pasaiako sistema naturalak eta paisaiak eraldaketa asko jasan ditu, baita bertako basoek ere. 

Ameztiek (Quercus pyrenaica) oro har, baina baita harizti baso misto atlantikoek osatzen dute 

landaredi potentziala. Ameztia Jaizkibel eta Uliako kostako lurretako landaredi potentziala da, 

baso misto atlantikoa berriz, barrurago kokatzen den lurretako landaredi potentziala. Gaur egun, 

ordea, baso hauei dagokien eremu gehiena belardi, larre eta sastrakadiek ordezkatu dute, 

baita itsas pinuen (Pinus pinaster) landaketek ere. Hala eta guztiz ere, oraindik badaude baso 

misto atlantiko eremu zabalak, batez ere Donibaneko barrutiaren ipar-ekialdean eta San Pedroko 

Torreatze auzoan. Azpimarratzekoa da amezti basoak ia desagertuta daudela eta kontserbatzen 

direnak, baso isla txiki batzuk besterik ez direla.   

• Horrela basoaren erdia baino gehiago Itsas pinu (Pinus pinaster) basoek hartzen dute, baso 

azaleraren %57a hain zuzen ere. Baso misto atlantikoek basoaren %33a hartzen dute eta 

Ameztiek (Quercus pyrenaica) soilik %2a. Aipatzekoa da baita ere, gaztainondo (Castanea 

sativa) eta haltzadiek (Algus glutinosa) oso eremu txikiak hartzen dituztela, %0,7 eta %0,4 

hurrenez hurren eta orokorrean nahiko egoera txarrean mantentzen direla.   

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 Iturria: Norberak sortua2016ko baso inbentarioan oinarrituz 

• Hala ere, azpimarratzekoa da, 2011ko baso inbentarioko datuekin alderatuz, baso misto 

atlantikoen eta hariztien basoak 10 puntuan handitu direla eta Ameztiak mantendu egin 

direla. Gaztainondoak eta haltzadiak aldiz murriztu egin dira 6 urtetan.  
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Iturria: Norberak sortua 2011ko eta 2016ko baso inbentarioetan oinarrituz 

• Arestian aipatu bezala, basoak belardi, larre eta sastrakadiengatik ordezkatuak izan dira 

abeltzaintza eta nekazaritza jarduerak direla medio. Gainera, sastrakadiak bertan behera utzitako 

belardiak eta larreak dira  kasu gehienetan. Belardi eta labore-lurrak baserriek burutzen duten 

ustiaketa tradizionalak sortu eta mantendu ditu. Gaur egun, ustiapen modu hauek bertan 

behera uzten ari dira eta honek areagotu egiten du paisaiaren degradazioa. Kalkulatuta dauden 

azken datuen arabera, 1999 eta 2009 urteen artean, nekazaritzako azalera erabilgarria (N.A.E) 

%68 murriztu da Pasaian, Donostialdean baino dezente gehiago (%34). Azalera honen 

gehiengoa bazkarako lurrek hartzen dute (N.A.E lurzoruen %60), eta lur landuen artean, 

gehiengoa mahastietarako lurrak dira (%22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua INEko laborantza zentsuan oinarrituz 

• Abeltzaintza unitateek orokorrean goranzko bilakaera erakusten dute. 2009an ustiategien 

gehiengoa, %38a, behi-aziendei zegokien. Animalia kopurua kontuan hartuz, ardi-aziendena zen 

handiena, animalia buru guztien %65arekin. 
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Iturria: Norberak sortua INEko laborantza zentsuan oinarrituz 

• Pasaiako badiak eta itsasadarrak eraldaketa handiak jasan dituzte baita ere, bertan garatu 

baitira Portua eta herriguneak. Horregatik estuarioaren hidro-morfologia eraldatuta agertzen da, 

eta egun estuario ez-funtzionala sortu da. Portuaren eta herriguneen garapenak, fisikoki 

eraldaketak eragiteaz gain, uraren kalitatean ere eragin zuzena du, izan ere, egun badian hainbat 

isurketa-gune nabarmen daude, hala nola, Donibaneko herrigunea, Txingurri erreka eta baita 

Portuko jarduerek gauzatzen dituzten isurketak ere. 

• Uraren Euskal Agentziak (URA) estuarioaren (trantsizioko urak) eta itsasoaren egoera 

ekologikoaren jarraipenerako estazioak dauzka, Pasaia inguruan 3 estazio estuarioko uretarako 

eta bi itsasoko uretarako. Laginketa urtean behin gauzatzen da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: GeoEuskadi bisorea 

• Azken urteko laginketen arabera (EAEko trantsizio eta kostako uren egoera ekologikoaren 

jarraipen sarea, 2016), estuarioko egoera ekologikoa moderatua da, batez ere fitoplankton eta 

makroalgen egoera ez delako egokia, eta balio okerrenak San Pedro (Herrera) estazioak 

erakusten ditu. Itsasoko uretan, berriz, egoera ekologikoa ona da bi estazioetan. Egoera 

kimikoari dagokionez, esatekoa da kasu guztietan egokia dela, Lezoko estazioan izan ezik, 

honek ez baititu egoera ona izateko baldintzak betetzen. Egoera orokorra beraz, egokia da itsas 

uretan baina ez trantsizio uretan, hauetan eragina duelarik egoera ekologikoa moderatua izateak.  
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• Azken 5 urteetako azterketa egiten badugu, trantsizio uretan ikusten da egoera ekologikoa 

beti izan dela moderatua,  batez ere fitoplanktonaren balioengatik. Horregatik egoera orokorra 

urte guztietan ez da egokia izan nahiz eta parametro fisikoek  urte batzuetan balio onak eman. 

Kostako uretan berriz, egoera hobeagoa da, eta gainera azken urteetan hobetu egin da 

Mompás-Pasaiako kontrol-estazioan.   

       Adierazleak 2012 2013 2014 2015 2016 

Trantsizio urak 

EGOERA EKOLOGIKOA      

Makroornogabeak      

Fitoplanktona      

Makroalgak      

Arrain fauna      

Egoera fisiko kimiko orokorrak      

Lehentasunezko sustantziak      

EGOERA KIMIKOA      

EGOERA OROKORRA      

Kostako urak (Mompás-
Pasaia) 

EGOERA EKOLOGIKOA      

Makroornogabeak      

Fitoplanktona      

Makroalgak      

Egoera fisiko kimiko orokorrak      

Lehentasunezko sustantziak      

EGOERA KIMIKOA      

EGOERA OROKORRA      

Kostako urak (Getaria-Higer) 

EGOERA EKOLOGIKOA      

Makroornogabeak      

Fitoplanktona      

Makroalgak      

Egoera fisiko kimiko orokorrak      

Lehentasunezko sustantziak      

EGOERA KIMIKOA      

EGOERA OROKORRA      

Oso ona Ona Moderatua Eskasa 
Ez ditu ona izateko 
baldintzak betetzen 

Iturria: URA, “EAEko trantsizio eta kostako uren egoera ekologikoaren jarraipen sarea, 2016” 

• Kostaldea da Pasaiako erakargarri nagusienenetakoa; bisitari asko hartzen dituzte batez ere 

Pasai San Pedrok eta Pasai Donibanek, baita bertako mendiguneek ere. Arestian aipatu bezala, 

mendigune hauek (Jaizkibel eta Ulia) garrantzitsuak dira fauna eta floraren babeserako eta 

bizirauterako eta bertatik pasatzen diren Talaiako bidezidorra eta Done Jakue Bidea mehatxu 

izan daitezke behar bezala kudeatzen ez badira. Alabortzako hondartza ere herritarrentzako eta 

inguruko herritarrentzako aisia-gune garrantzitsua dela aipatu da; hori dela eta, bertan eta 

Jaizkibeletik jaisten den Alabortzako errekastoan zaborrak pilatzen dira.  

• Espezie inbaditzaileak ere mehatxu izan daitezke bertako fauna eta florarentzako eta 

kostaldeko eremuetan batez ere, Buddleja davidii, Baccharis hamilifolia eta Phytolacca 

americana agertzen ari dira. Espezi hauek Armeria euscadiensis bezalako landare espezieen 

garapena oztopa dezakete. Herrigunean ere badaude landare espezie inbaditzaileak, adibidez 

Trintxerpen, Donostia eta Urgull kaleetako eskailera eta igogailu ondoan Buddleja davidii 

aurkitzen da. Flora inbaditzaileaz gain, Liztor Asiatikoa (Vespa velutina) aurkitu da Pasaian.  

• Herrigune eta ingurune naturalaren mugak gaur egun ez daude egoki zainduta (Trintxerpe, 

San Pedro eta Donibanen). Orain dela urte batzuk natura guneak ziren eremuetan, gaur egun 

baratza eta txabolak daude eraikita, herritarrentzako natura guneetarako bideak itxiz.   



 

Pasaiako Iraunkortasun diagnostikoa 2017 

37  

• Beraz, esan daiteke fauna eta floran eragin negatiboa izan dezaketen hainbat faktore daudela, 

hala nola, habitat natural batzuen tamaina txikiak eta hauen isolamenduak, espezie 

inbaditzaileak, aisialdirako eremuak eta ekimenak edo lurra hiritartzea.  

Babestutako naturguneak 

• Pasaiako udalerriaren azalera osoaren %60,2 babestutako lurzorua da (Udalplan 2016). 

Babestutako eremuak Jaizkibel eta Ulia dira. 

• Uliako itsaslabarrak eta Jaizkibelgo eremuak duten balio natural eta biodibertsitate balioagatik 

Natura 2000 Sarean daude barneratuta Garrantzi Komunitarioko Leku (GKL) moduan 2004az 

geroztik. Izendapen horren ostean, Habitat Arteztarauak dioen moduan, bertan barneratuta 

dauden espezieen (Arteaztarauaren I eta II Eranskinak) eta habitaten (arestian aipatutakoak) 

kontserbaziorako helburuak eta neurriak ezarri ziren, eta 2013. urtean gune hauek Kontserbazio 

Bereziko Eremu (KBE) izendatu ziren. Uliaren kasuan eremuaren %8 dagokio Pasaiari, 

Jaizkibelen kasuan berriz %33.  

• KBEren zonakatzearen 

arabera, Ulia eta 

Jaizkibelgo kostak 

“Eboluzio naturaleko 

eremu” moduan 

identifikatu dira eta 

Jaizkibelgo eremu gehiena 

“Baliabide naturalen 

ustiapen estentsiborako 

zona” moduan dago 

sailkatua.  

 

 

 

    Iturria: GeoEuskadi bisore. KBEre zonakatzea 

• Itsasertzea babestuta dago baita ere EAE-ko itsasertza babestu eta antolatzeko 

Lurralde Plan Sektorialaren bidez.  

• Hezeguneak, nahiz eta sistema ezegonkorrak izan, garrantzi ekologiko handiko 

inguruneak eta ekosistema dibertsoak dira, bertan hainbat landare eta animalia espezie 

endemiko eta bakan aurki daitezke. Pasaian, eta zehazki Jaizkibelen gune higro-

zohikatzak daude (guztiak Jaizkibelgo KBEn), non Drosera intermedia aurkitzen den. Gune 

hauek Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialaren barruan daude izendatuta 

III.Eranskinean. Plan honen helburua gune hezeen balio ekologikoa, paisajistikoa, 

produktiboa eta zientifiko-kulturalak kontserbatzea da. Gainera, KBEren baitan eremua 

hauek babes hertsiko zona moduan zonifikatu dira.  

• Jaizkibel korridore ekologikoaren sarean lotu beharreko eremu-guneetako bat da eta 

horregatik, Pasai Donibane barrutiaren zati bat indargetze-eremuaren barruan dago. 

• Pasaiako egungo Arau Subsidiarioek Pasaiako landa-eremua babestu egiten dute 

(barruan sartzen direlarik Jaizkibel eta Ulia). Bertan babes mailaren araberako hiru 

sailkapen egiten dira, Babes bereziko landa-eremua, landa-eremu arrunta eta etxebizitzak 
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Erabilera 2011 2016

Basoak %54 %66

Belardi, larre eta sastrakadiak %41 %92

Nekazaritza lurrak %0 %0

Landaredi gabeko mendia %64 %90

LURREN JABETZA PUBLIKOA UDALERRIKO INGURUNE 

NATURALEAN ERABILERA DESBERDINEN ARABERA  

onar ditzaketen landa-eremuak (Trintxerpe Goia eta Donibanen Larrabide). Lehen 

kategoriako eremuek espazio libreetarako, baso erabilerarako, zerbitzuen 

azpiegiturentzako edo nekazal eta abeltzaintza estentsiboaren ustiapenerako erabilera 

izan dezakete soilik.    

Natur ingurunearen antolamendua eta kudeaketa 

• Udalerriko ingurune naturalaren zati handiena lurzoru publikoa da. Ondorengo taulan ikusi 

daitekeen bezala, Jaizkibel eta Ulia KBE izendatu zirenetik (2013) jabetza publikoaren 

portzentaia igo egin da erabilera ia guztietan, batez ere Jaizkibelgo KBEak eragiten duelarik 

Pasaian, Uliako KBE %92an pribatua baita.  

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua 2011ko eta 2016ko baso inbentarioetan oinarrituz 

• Pasaiako lurretan dagoen Jaizkibelgo KBE-aren %52 Udalarena da, %3 pribatua da eta %45 

militarra da. Bestalde, Azkuene goian (Trintxerpe) ere udalaren lurrak badaude, eta bertan gaur 

egun, arestian aipatutako baratza eta txabolak eraiki dituzte herritarrek. Aipatzekoa da, Jaizkibel 

eta Ulian lurrak erosteko asmoa egon dela udaletik, baina azken urteetan ez dela inolako 

ekimenik egin erosketa hauek aurrera eramateko.  

• Ulia eta Jaizkibel aipatu bezala Natura 2000 Sareko KBZ izendatuta daude; horrela Babeserako 

eta Kontserbaziorako helburuen eta neurrien Plana daukate. Plan horren helburua da 

habitaten eta habitat horietako fauna eta floraren kontserbazio egoera onari eustea, espazio 

horietako jarduera guztiak - besteak beste, aisialdia - bateragarriak izan daitezela ziurtatuz.  

• Donostiako Udala Uliarako Plan Berezia lantzen ari da eta bertan lehentasunezko garrantzia 

ematen zaio biodibertsitatea kontserbatzeari. Pasaiako Udalak ere lurrak ditu Ulian, eta nahiz eta 

oraindik ez den lanketarik egin, Donostiako Udalarekin harremanetan dago Plan Bereziaren 

harira. 

• Foru Aldundia abeltzaintza plan batekin ari da lanean eta Pasaiako udalarekin (baita Hondarribi 

eta Lezokoarekin ere) elkartu izan dira, baina momentuz ez zaio elkarlanari jarraipenik eman. 

Horrez gain, abeltzainekin ere bileraren bat edo beste egin izan da, baina horiek ere ez dute 

jarraipenik izan.  

• Aipatzekoa da baieta ere egungo Pasaiako Arau Subsidiarioek eremu horietan ehiza debekatu 

egiten dutela, nahiz eta egun gaia auzitan egon. 

• Udalerrian agertzen diren espezie inbaditzaileen erradikazioan lanean dabil udala beste 

erakundeekin elkarlanean. Floraren kasuan Gipuzkoako Foru Aldundia lehenik Udalarekin 

harremanetan jartzen da egingo diren lanen berri eman eta Udalaren iritzia jasotzeko. Aldundiak 

lanak egiten dituen bitartean, beharrezkoa bada, udalak koordinazio lanak burutzen ditu bere 

langileen bitartez. Horren adibide da Donibaneko Erroteta inguruan batez ere Buddleja davidii 

espeziea erradikatzeko egiten ari diren lanak. Gainera horrez gain, eremu honetatik pasatzen 

den errekatik, Erroteta erreka, zaborrak aterakodira. Faunaren kasuan berriz, Behemendirekin 
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elkarlanean ari da udala liztor asiatikoaren (Vespa velutina) erradikazioan. Herritarrek habiak 

detektatzen dituzte eta udaltzainetara deitu behar dute, udaltzainek hauek identifikatu eta 

Gipuzkoa mailako aplikazio informatiko batean sartzen dituzte datuak, ondoren Behemendik edo 

suhiltzaileek kentzen dituzte habiak. 2017an dagoeneko 25 abisu jasi dira.   

• Jaizkibelen dagoen interes geologikoagatik, katalogo bat egitea aurreikusten da. Katalogoaren 

eduki teknikoa aditu batek egingo du, eta ondoren udalaren ardura izango da inprimatu eta honen 

zabalkundea egitea.  

• Alabortzako hondartza erabiltzaileentzako irisgarriago eta erabilgarriago izateko lanak egin ditu 

Udalak, hala nola, eguzkia hartzeko plataformak, dutxa naturalak eta uretara sartzeko eskailerak. 

Proiektua herritarren parte hartze saioetan kontrastatu bazen ere, lanak hasi zirenean, herritarren 

aldetik kexak iritsi ziren, gunea artifizializatzen eta degradatzen ari zela argudiatuz. Gaur egun 

bertan hondakinak azaltzen dira. 

• Alabortzako lan hauen harira, uraren analisiak egin ziren bainurako ura egokia ote zen 

jakiteko eta emaitzak egokiak izan ziren (kanpaina bakarra izan zen). Bide batez portuan 

bainatzeko debekua aldatzeko eskaera egiteko aprobetxatu zuten baina egun portu eremuan 

bainatzeko debekuak jarraitzen du. Hala ere, beharrezkoa ikusten da udaletik portuan bainatzeko 

uraren analisien kanpainak egitea. 

• Gaur egun ez da herritarrei ez udal langileei zuzendutako ingurumen hezkuntzarik egiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasaiako Iraunkortasun diagnostikoa 2017 

 40 

HERRITARREK DIOTENA 

• Molinao errekaren egoera gero eta hobea dela aipatzen da. Anunciata Ikastetxeko ikasleek 

egiten dituzten analisietan gero eta emaitza hobeak lortzen ari dira (fangoa ez da mugitzen 

badaezpada). Luzuriagan egindako urbanizazio jarduerarekin (errekaren inguruan eremu 

berdeak sortzea eta eraberritzea) asko hobetu da errekaren ertza eta honek eragin positiboa 

dauka. 

• Molinao inguruko berdegunea Antxotarrentzako natur eremu paregabea izan zitekeela esaten 

da, baina gaur egun oso utzita dagoela. Donostiako udalaren eskumenekoa dela argi dago, baina 

hau hobetzeko Udalen artean elkarlan saiakera egin zitekeela aipatzen da herritarren partetik.  

• Ingurune naturala pribatizatzen ari da: Itsaso aldera portuaren lurrak dira eta mendi aldera 

(San Pedro eta Donibanen) gero eta baratza eta txabola gehiago ari dira egiten, eta bide batez 

lurrak ixten. Honek lehen herritarrentzako ziren ibilbideak ixtea dakar, eta naturarekin kontaktua 

galtzea. Aipatzen da baita ere, ez dagoela udaletxean bideen inbentariorik.  

• Ulia eta Jaizkibel Natura 2000 sarean barneratuta egotea positibotzat hartzen da: 

o Kudeaketa plana daukate, baina hau aplikatzen ez denaren pertzepzioa dago. 

o Kostatik itsasorako eremua babestea beharrezkoa dela esaten da, 3 milatan. Aipatu 

zen ere bai badagoela proposamena itsasoko lehenengo 3 milak babesteko. Udalak parte 

hartu zuen Redvert proiektuan, baina bere horretan geratu zela dirudi. 

o Turismo eta aisialdi handia jasaten duten guneak direla azpimarratzen da. Ulian 

ehizarako debekua dago eta udalak ere Arau Subsidiarioetan debekatu egiten du, baina 

egun ehiza postuak daudenez eta mendia federazioarena denez ehiza jarduera garatzeko 

arriskua ikusten da. 

o Ez dago argi herritarrek bi eremu hauen balioaren berri ote duten. Eremu hauek 

ezagutzera emateko kontzientziazio kanpainak egin beharko liratekeela aipatzen da 

(balio ekologikoa, geologikoa…ezagutzera emateko), baita ibilbide gidatuak ere. 

• Badia eta itsasoko uraren kalitatean eragin dezaketen hainbat puntu daudela aipatzen da: 

Donibaneko ur-saneamendu eza, Txingurri errekara egiten diren ur zikinen isurketak, barkuen 

isuriak (nahiz eta kontrolatuta dauden, batzuetan oso nabariak dira) eta portuko jarduerek sortu 

dezaketen kutsadura, batez ere metal astunak.  

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Jaizkibel eta Uliako eremuen kudeaketan parte hartze aktibo bat izan eta bertako kudeaketa 

planen jarraipena egin. Dagokion entitateari ekintza desberdinak proposatu habitat eta fauna/flora 

desberdinen berreskurapen edo mantentzea bultzatzeko eta ahal izatekotan ekintza horietan ere 

parte hartu. 

• Kostatik itsasora arteko eremua babesteko kudeaketak egin. 

• Bertako basoak mantendu eta berreskuratzen joan, bai eremu publikoan (Jaizkibeleko KBE 

eremuan) baita lur pribatuetan ere, Ulia eta Jaizkibelgo eremuetan (KBEtik kanpo dauden 

lurretan). Azken hauetan jabe pribatuekin lurraren zaintzarako hitzarmenak eginez adibidez. 

Gainera, Amezti batzuk Batasun Intereseko habitatak dira. 

• Nekazaritzak eta abeltzaintzak paisaian eta naturan duten balioa balorean jarri, bertako paisaia 

mantendu eta gune degradatuak berreskuratzeko. Foru Aldundiak landu duen abeltzaintzari 

buruzko Planaren jarraipen bat egin eta Pasaiako abeltzainekin bilerak antolatu beraien beharrak 

ezagutzeko.   
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• Jaizkibel eta Uliak geologia aldetik duen balioa balorean jarri: katalogoa egin, Geoparkearen 

barruan sartzeko ahalegina egin 

• Espezie inbaditzaileekin lanean jarraitzea erakundeen arteko elkarlana eta koordinazioa 

ahalbidetuz. Uliako itsasertzarekin has daiteke, Donostiako udala egiten ari den moduan. Espezie 

inbaditzaileei (flora/fauna) buruzko inbentarioa egin eta hauek erradikatzeko estrategia bat 

zehaztu, behar diren baliabideak identifikatuz.   

• Natura eta herrigunearen arteko trantsizioa egokia izan dadin lan egin. Aisialdirako baratza 

ekologiko komunalak sortzea eta antolatzea, eta paisaia, kontserbazioa edo hidrologia 

irizpideekin bateragarriak ez diren baratzeak lekuz aldatzea edo kentzea 

• Donostiarekin lanketa egin Molinao ingurua berdegune moduan eraberritzeko. 

• Natur ingurunearen eta biodibertsitatearen balioak herritarren artean eta kanpotik datorrenenei 

ezagutzera ematea eta balio horiek behar bezala mantentzeko jarraibideak dibulgatzea. Lanketa 

sektore guztiekin (industria, nekazaritza, abeltzaintza, ikastetxe) eta adin guztiekin egin beharko 

litzateke. Lanketa honetan sartuko lirateke baita ere herritarrek eta kanpotarrek erabiltzen 

dituzten Alabortza hondartza eta Talaia eta Donejakue bidea.  

• Egingo den HAPO berrian biodibertsitatea babesteko irizpideak txertatzea. 

• Sentsibilizazio kanpainak egin. Herritarrak hezi. Eskola Agenda 21arekin ere koordinazioa 

sustatu beharko litzateke. 



 



 

  
IN

G
U

R
U

M
E

N
A

 



 

 



 

Pasaiako Iraunkortasun diagnostikoa 2017 

45  

URA 

 

Ur hornidura eta banaketa sarea 

• Ur-hornidurari dagokionez, Pasaian 4 sistema daude. Udalerrian dauden ur-hornidura sistemak  

ondorengoak dira, eta zehazten diren eremuei ematen diete zerbitzua:  
o Añarbeko sistema: Añarbeko urtegia, Petritegiko araztegia eta udalerrian dagoen 

Kanpitxo deposituak osatzen du eta San Pedro eta Trintxerpe hornitzen ditu. Antxo 

ere horni daiteke Añarbeko sistematik, kasu honetan Añarbek Alabergan daukan 

depositutik. Esnabideko udalaren deposituan arazorik gertatuz gero, baina azken 

urteetan ez da horrelakorik gertatu. 

o Donibane sakabanatua sistema: 4 iturburuk (kalaburtza 1, kalaburtza 2, Kalaburtza 

5 eta Kalaburtza 7) eta Arrokaundieta deposituak osatzen du eta Donibaneko alde 

sakabanatua eta Larrabide auzoa hornitzen du. 

o Donibane sistema: Jaizkibel iparraldeko iturburutik hartzen da ura eta Lezon dagoen 

tunelaren bitartez Jaizkibelgo hegoaldean dagoen txabolara eramaten da. Hemendik 

ura 2 depositutara iristen da, Donibane eta Esnabidera. Donibaneko hirigunea, 

Nabalaldea poligonoa (Donibane) eta Antxo hornitzen dira sistema honen bidez. 

o Pasaia-Portua sistema: Portuaren eskumeneko sistema da eta Ulia-Gomistegi 

iturburuak eta Gomistegi deposituak osatzen du. Sistema honek portua hornitzen du.   

• Añarbe sisteman, urtegitik hornitzen den sarean, Añarbeko Urak enpresa publikoak alta 

zerbitzua ematen dio Pasaiari, hau da, ura urtegian jasotzea, edateko ura araztegira 

garraiatzea, bertan araztea eta udalerriko deposituetara eramatea. Bajako sarea, aldiz, Udalak 

kudeatzen du, eremu honetan Udalak ematen dituen zerbitzuak hauek direlarik: abonatuen 

kudeaketa eta hornidura,  instalazioen mantentze eta konpontze lanak, ur-ihesen bilketa eta 

detekzioa eta uraren kalitate eta kopuruaren gaineko kontrola.   

• Beste sistematan Udala alta eta baja zerbitzuez arduratzen da: Udala uraren klorazioa 

egiteaz eta deposituen eta sareen mantenuaz arduratzen da.  

• Bi sistema hauen bidez biztanleen %100 hornitzen da. 

• Ur erreserba handiagoa da gaur egun orain dela 15-20 urte baino, izan ere, fugak handiak ziren 

garai hartan eta egun hori konpondu egin da. Gaur egun hornitzen den ur kopurua kontuan 

izanik, esan daiteke biztanle kopuru bikoitza horni dezakeela Pasaiako sistemak. Hala ere, nahiz 

eta gaur egun Añarbe sistematik kanpo dauden eremuak hornitzeko arazorik ez egon, lehorte oso 

luzeen kasuan egoera txarrean gera daitezkeela uste da. 

Ur eskaera eta kontsumoa 

• 2016. urteko kontsumoa 945.291 m3 izan zen goi-banaketan (Pasaia-Portua sistematik hartzen 

dena kontuan hartu gabe) eta behe-banaketan, kontabilizatu zen ur kopurua 784.860 m3 izan 

zen. Datu hauek kontuan hartuz, kontabilizatu gabeko ur kantitatea %17 da1. Euskadiko 

datuarekin konparatuz, Pasaiako datua baxuagoa da, Euskadin kontabilizatu gabeko ur kopurua 

%20koa (2013an) baita batez beste. Hala ere, arestian aipatu den moduan, 4 sistema desberdin 

daude Pasaian eta bakoitzak Pasaiako eremu edo barruti desberdinak hornitzen ditu. Hori dela 

eta, eremu bakoitzean kontabilizatu gabeko ur kantitatea desberdina da: Donibaneko eremu 

sakabanatua da kontabilizatu gabeko uren portzentaje altuena erakusten duena, %32, ondoren 

San Pedro eta Trintxerpeko sistema dago, %22ko portzentajearekin, Donibane %19arekin eta 

azkenik Antxoko sistema, %5arekin.    

                                                 
1 Datu hau deposituetatik ateratzen dena eta herrian kontagailu bidez kontatzen denaren arteko diferentzia da 
(bertan barneratzen dira, bidean galtzen direnak, kaleak garbitzeko erabiltzen dena (kasua bada), kontagailurik ez 
daukaten etxeetara iristen dena…). 
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• Ez kontabilizatzearen arrazoiak desberdinak dira, kasuan kasu: eraikin publikoetako hornidura, 

kale garbiketan erabiltzen dena, hidranteetan, iturri publikoetan, eta abar.  

• Hala ere, fugei dagokienez, azpimarratzekoa da  Antxon ia nuluak direla. Trintxerpe eta San 

Pedron ordea zailagoa da fugak kontrolatzea, izan ere Añarbeko sistematik hornitzen direnez, 

beraien kontrol sistemetan sartu beharko litzake Udala.  

• Urtero hornikuntza-sarearen errendimendua hobetzea helburu duten ekintza ugari egiten dira 

Pasaian, horien artean: Fugak kontrolatu (Antxo eta Donibanen batez ere). Hoditeria pixkanaka 

berritu (konponketak eta urbanizazio lanak aprobetxatuz), irrati bidezko kontagailuak jarri, Antxo 

eta Donibaneko deposituak inpermeabilizatu dira... Kontagailuak nahiko berriak dira, kontagailuen 

%80k gutxi gorabehera 10 urte baino gutxiago dauka.  

• Ur kontsumoaren bilakaera ez da aztertu 2013tik aurrera hasi baita udala modu sistematizatuan 

kontsumoen azterketak egiten eta nahiz eta urtez urte sistematizazioa hobetuz joan den, oraindik 

ez dago guztiz finkatua .  

• 2016ko datuen arabera, argi ikusten da ur kontsumo handiena etxebizitzek gauzatzen dutela, ur 

kontsumo guztiaren ia %86a. Industrien kontsumoa ez da esanguratsua,  industria ia guztiak 

Pasaia-Portua sistematik hornitzen baitira eta bertako kontsumoak ez baititu Udalak 

kontabilizatzen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Udalak emandako datuetan  oinarrituz2 

• 2016an, Pasaian etxeko ur kontsumoa 111 l/biz/egun izan zen. Datu hori Euskadiko bataz 

besteko ur kontsumoa baino baxuagoa da, baita Espainiar Estatuko bataz besteko kontsumoa 

baino baxuagoa ere (2013. urtean 123 l/biz/egun eta 130 l/biz/egun izan ziren hurrenez hurren). 

Sareko Uren kalitatea 

• Kalitateari dagokionez, azken urteetako (2014, 2015 eta 2016) azterketen emaitzak hauek izan 

dira (Iturria: Osakidetza): 

o Añarbe: Osasun-kalifikazioari dagokionez, egokia da.  

o Donibane sakabanatua: Osasun-kalifikazioari dagokionez, egokia  da.  

o Pasaia-Portua: 2016an osasun-kalifikazioari dagokionez, egokia  da. Hala ere 

aipatzekoa da, azken urteetan gora beherak izan direla, izan ere, 2015ean onargarria 

izan zen eta 2014 urtean Osasun-kalifikazioaren arabera eskasa izan zen. 

o Donibane: Osasun-kalifikazioari dagokionez, egokia da. 

 

 

                                                 
2 Grafikoko datuak herrian kontabilizatzen den ur guztia nola banatzen den adierazten du, bai fakturatzen dena 
baita ez dena fakturatzen ere (%1,8 kontabilizatu baina fakturatzen ez denaren portzentajea da). 
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Enea 

Saneamendua eta arazketa 

• Pasaiako sistema Añarbe saneamendu sisteman dago, kolektoreek ur zikinak Loiolako 

Araztegira eramaten dituztelarik. Añarbeko Urak ur zikinen goi-bilketaz arduratzen da eta Udala 

bajako sareaz arduratzen da. 

• Azpiegitura honek San Pedro, Trintxerpe eta Antxoko barrutietako erdiguneak eta Portua 

hartzen ditu. Portuaren kasuan ur-hornidurarekin gertatzen den bezala, Nabalaldeako poligonoa 

bakarrik dago udalaren saneamendu sarera konektatuta. Bonbeo bat dago poligono horretan, 

bertara Lezobideko etxebizitzak eta Nabalaldeako 

pabiloiak konektatzen dira. Hortik udalaren sarera 

ponpatzen dira ur zikinak. Portuko gainerako guneak 

zuzenean Añarbeko uren sarera konektatzen dira.   

• Donibaneko parte batek (Donibane kaleak hain zuzen) 

ez dauka saneamendurik oraindik eta URA 

saneamendua egiteko proiektua idazten ari da Udalaren 

laguntzaz. Zenbait landa gune, baserri eta industria 

batzuk sistema honetatik kanpo geratzen dira. Kasu 

hauetan, beraien ur zikinak garbitzeko berezko sistemak 

dituztela uste bada ere, ez dago horien inbentariorik. Udal 

eskumenekoak den Donibaneko Kantinak badauka fosa 

septikoa (filtro biologikoarekin), baita isurketa baimena 

ere. Jaizkibelgo Aterpetxeak, hau ere udalarena, fosa 

septikoa badu baina isurketa baimenik ez duela uste da.  

• Umeak San Pedro eta Donibanen bainatu egiten dira, 

nahiz eta bainatzea debekatuta dagoen portuaren 

eremua izateagatik. Alabortzako hondartzan egokitze 

lanen proiektua idatzi zenean , bai Alabortzan baita 

Ondartxon ere analisiak egiteko aprobetxatu zen, eta 

analisiak egokiak izan ziren (kanpaina bakarra egin zen). Hau baliatuz, portuan bainatzeko 

debekua kentzeko eskaera egin zen, baina momentuz ez da debekua kentzea lortu. Hala ere, 

herritarrak Badian bainatzen dira (adibidez Santiago plazan) eta beraz, beharrezkoa da analisi 

gehiago egitea, kalitatea betetzen dela bermatu ahal izateko. 

Araudia eta uraren zikloaren kudeaketa 

• Añarbeko kolektorera isurketak arautzeko erregelamendua indarrean dago.   

• Fiskalitatearen kasuan, tarifa sistemak atal finko bat du jardueraren arabera eta kontsumoarekin 

ez du loturarik.   

• Udalak Edateko ur-hornidurarako udal zerbitzuari buruzko Erreglemandua ere, badu. 
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HERRITARREK DIOTENA 

• Donibanen aipatzen da arrisku nagusiena ur zikinen gaia izango litzakeela, ez baitago 

saneamendu egokia, eta ez dago araztegiarekin konektatuta. Gainera, Txingurri errekara ur 

zikinen isuriak egoten direla ere aipatzen da (askotan usainak egoten direla esaten da).  

• Horrez gain portuko jarduerak sortzen duen kutsadura ere aipatzen da, batez ere metalaren 

lanek sortu dezaketen kutsadura, uretan, airean eta lurrean eragin dezakete. Herriko umeak 

Badian bainatzen dira eta uraren kalitatea egokia ote den zalantzan jartzen da.  

• Ur edangarriaren kalitatea ere aipatzen da, hoditeria oso zaharkituta baitago eta horrek kalitatea 

okertu dezake.  

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Ur kontsumoen jarraipen eta kontrola sistematizatu lan-tresna egokien bidez. 

• Eraginkortasuna landu saneamendu sarean eta hornikuntza sarean. Saneamendu sarean 

konektatu gabeko guneak eta gaizki konektatutakoak aztertu behar dira. Trintxerpe eta San 

Pedroko fugak ere neurtu behar dira. 

• Donibaneko ur zikinen jasotzea bukatu. 

• Saneamendu sistema autonomoak inbentariatu eta informazioa bildu: mantenua, isurketa-

baimena… 

• Badiako uraren kalitatea zaindu, kontrola egin eta horren berri eman biztanleriari. Gaur egunera 

arte azterketak bakarrik bokalean egin dira, beste puntu batzuetan ere egin beharko lirateke.  

• Tarifa sistema aldatu. Kontsumoarekin lotura duen sistema bat jarri.  

• Udal  eraikinetako eta zerbitzuetako ur-kontsumoak neurtu. 

• Gainezkabideen kontrolaren eta mantentze-lanen ardura Udalak hartu. Gaur egun Añarbek 

hartzen ditu lan hauek. 

• Fangoak eta itsas hondoaren kalitatea aztertzea ea bideragarri den analizatu. 
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HONDAKINAK 

 

Hiri hondakinen sortzea 

• 2013. urtera arte beheranzko joera ikusten da biltzen diren hondakinen kopuruan. Gipuzkoako 

beste udalerrietan antzeko joera ikusi da eta urte hauetako egoera ekonomikoa txarrarekin 

zerikusia duela uste da. 2013tik 2015era bat-bateko jaitsiera ikusten da, garai horretan 

hondakinak edukiontzien bitartez jasotzetik zintzilikailu eta garbitxoko bitartez jasotzera pasa zen 

Udala eta horrek bildutako hondakinen kopuruaren jaitsiera ekarri zuen. Sistema hau zegoen 

denboraldian uste da herritar batzuek Donostiako edukiontzietan uzten zituztela hondakinak eta 

egoera horrek hondakinen kopuruaren jaitsierarekin  ere lotura izan dezake. 

Iturria: Norberak sortua, San Marko Mankomunitateko datuetan oinarrituz 

 

Iturria: Norberak sortua, San Marko Mankomunitateko datuetan oinarrituz 
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• Gipuzkoako eskualdeen arteko alderaketa 

eginez, Pasaian biltzen den hondakin 

kopurua txikiagoa dela ikusten da.1 

 

 

I

Iturria: Norberak sortua, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 

datuetan oinarrituz. 2016ko Datuak 

Hiri hondakinen prebentzioa 

• Pasaiako Udalak ez du hondakinen prebentzioan helburu kuantitatibo orokorrik ezarri. 

• Beste esparru batzuetan, hondakinak gutxitzeari dagokionez, honako helburuak definitu dituzte: 

o Euskadiko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2014-2020 Planaren helburua da, 

2020. urterako, hondakinen sorreraren zenbatekoa %10 gutxitzea (2010. urteko 

datuarekin alderatuta); baita hondakinen arrisku-maila ere. 
o Estatuko Hondakinak Prebenitzeko Planaren helburua da, 2020. urterako, sortzen den 

hondakinen zenbatekoa %10 gutxitzea (2010.urteko datuarekin alderatuta). 

• Atez-ateko sistema kenduz geroztik, Udalak ez du hondakinen sorrera prebenitzeko  ekimenik 

egin. Hala ere, aurreikusita dago datozen hilabeteetan birziklapen tasa handitzeko eta 

hondakinen sorrera prebenitzeko kanpaina bat egitea. 

• San Marko Mankomunitateak eta beste erakunde publiko eta pribatu batzuek hondakinen 

sorrera prebenitzeko ekintzak egiten dituzte. Orain arte Pasaiako Udalak ez du ekintza hauetan 

aktiboki parte hartu.  

o San Marko Mankomunitateak, etxe-konpostajea bultzatzeko kanpaina dauka martxan. 

Horren bitartez, konpostagailua, trebakuntza eta aholkularitza eskaintzen dizkie parte 

hartu nahi duten familiei. Pasaian etxe-konpostajea zenbait tokitan badago: baratze 

batzuetan eta Arrokaundieta aterpetxean (laster jarriko da martxan). 

o San Marko Mankomunitateak kanpaina ugari egiten du hondakinen prebentziorako, 

besteak beste, "Murriztu, Zirt edo Zart", "Ekoshopper´100", "Murriztu", "Zurekin egunero", 

"Apurrik ez uzteko", edalontzi berrerabilgarriak... Gainera, Gipuzkoako Elikagaien 

Bankuarekin lankidetza-hitzarmena izenpetu du elikagaien eralgitzea murrizteko eta horiei 

probetxua ateratzeko.   

o Eskualdeko bi garbiguneek, Garberak eta Oiartzungoak, berrerabilgarriak edo 

berreskuragarriak diren materialak biltzeko eremua dute. 

o Emaus Gizarte Fundazioak altzariak, etxetresna elektrikoak eta beste objektu batzuk 

jasotzen ditu etxez etxe. Baldintza bakarra egoera onean egotea da, Emausek dituen 

saltokietan eta EkoCenterren jartzen baititu salgai. Horrela, berrerabilpena sustatzen da 

eta hondakinen sorrera murriztu. 

o Cristina Enea Fundazioak, Ekogunek eta beste erakunde batzuek, kontsumo arduratsua 

sustatuz, hondakinen prebentzioan dihardute (kontsumo arduratsuari buruzko informazio 

gehiagorako, ikus dagokion fitxa). 

                                                 
1 Kontabilizatuta hondakinak ondorengoak dira: Organikoa, inausketa, kartoi/papera, ontziak, beira, 
Garbigunetako beira zapala eta bestelakoak. Ez dira sartzen: Tamaina handikoak (altzairuak), egurra, arropa, 
olioa, pilak, RAEE, hondakin arriskutsuak, Garbiguneko film plastikoa eta plastiko gogorra, txatarra, neumatikoak, 
jostailuak eta eskonbroa. 

 

Hiri hondakinak (hiri eta industria 
eremuak) 

(2016 urtea) kg/bizt.urte 

Txingudi 575,11 

Urola kosta 497,16 

San Marko 441,13 

Debabarrena 407,11 

Tolosaldea 404,69 

Sasieta 385,05 

Urola Erdia 379,43 

Debagoiena 366,44 

Pasaia 350,84 
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Enea 

Hiri hondakinen kudeaketa eta tratamendua 

• Tokiko erakundeei dagokie etxeetan, saltokietan eta zerbitzuetan sortzen diren etxeko 

hondakinak kudeatzea, baita industrietan sortzen diren etxeko hondakinak ere. Pasaian, gaur 

egun, etxeko hondakinen bilketaren zati handiena San Marko Mankomunitatearen (SMM) esku 

dago. Portuko zabor bilketa San Markok egiten du baita ere.  

• Udalerri osoko errefusaren bilketa, ordea, Pasaiako Udalak egiten du bere baliabide propioekin. 

Donibane kaleko frakzio guztien bilketa (beira izan ezik) eta Torreatze kaleko errefusa eta ontzi 

arinen bilketa ere Udalak egiten du. 

• Udalak Donibaneko bi jatetxeri eta Portuko AZTI enpresari eta taberna bati atez ateko bilketa 

egiten die baita ere. 

• 2013 urtera arte 4 edukiontzi bidez egiten zen 

bilketa. Urte horretan bilketa sistema aldatzen 

hasi zen progresiboki eta urte betean lau 

barrutietan garbitxokoen bidezko bilketa jarri zen 

martxan. 2015eko azarotik aurrera ordea, 5 

edukiontzi bidezko bilketara aldatu zen sistema, 

gaur egun indarrean dagoena. Edukiontzien 

bidez gaika biltzen diren hondakinak hauek dira: 

ontziak (edukiontzi horia), beira (edukiontzi 

berdea), biohondakina (edukiontzi marroia), 

papera eta kartoia (edukiontzi urdina) eta 

errefusa (edukiontzi grisa). 

Kontenedoreen bidezko gaikako bilketa 

• Edukiontzi marroia itxia da, bere erabilera borondatezkoa da eta etxebizitza bakoitzeko giltza 

bat ematen da.   

• Horrez gain, oraindik ere garbitxoko batzuk mantendu egiten dira eta bertako bilketa Udalak 

egiten du; zehazki, 3 lokal daude Donibanen . Bertan zaborra gaika jasotzen da eta Udalak 

egunero biltzen ditu frakzio guztiak.  

• San Marko Mankomunitateak atez ateko bilketa-zerbitzua eskaintzen die merkataritza 

jarduerei kartoia biltzeko eta Donibaneko ostalaritza-establezimenduei beira biltzeko. 

• Gainerako etxeko hondakinak honela jasotzen dira: 

o Altzari eta tamaina handiko hondakinak: hauen bilketarako puntu jakin batzuk daude. 

Puntu hauek behar bezala adierazita daude seinale batekin. Horretarako egokitu diren 

eremuetan utzi behar dira altzariak, eta barruti bakoitzak dagozkion eguna eta ordua 

errespetatu behar ditu. Hondakin hauen bilketa Udalak egiten du. Astelehenero errepaso 

bat egiten da. 

o Ehunkiak: bide publikoan dauden edukiontzietan biltzen dira edo hitzartutako entregatze-

puntuen bidez (nagusiki, parrokiak). 

o Olioa: bide publikoan dauden edukiontzietan jasotzen da. Hondakin hau garbiguneetara 

eraman daiteke edo furgoneta ibiltarian ere utzi daiteke. 

o Etxeko hondakin arriskutsuak: garbiguneetara eraman daitezke edo furgoneta ibiltarian 

entrega daitezke. 

o Pilak: bide publikoan dauden edukiontzietan jasotzen dira. Hondakin hau garbiguneetara 

eraman daiteke edo furgoneta ibiltarian ere utzi daiteke. 
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• Aipatutako hondakinez gain, garbiguneetan beste hondakin hauek ere utz daitezke: inausketa-

hondakinak, etxeko obra-lanetan sortzen direnak, eta abar. 

• Badaude frakzio batzuk (sendagaiak eta gailu elektrikoak batez ere), salmenta-puntuetara 

eraman daitezkeenak. 

• 2014. urtean gaikako bilketak gora 

egin zuen, garbitxokoen bidezko 

sistemaren ezarpenarekin batera, 

2015. urtean %69,2ko maximora iritsi 

arte. 2016. urtean gaikako bilketak 

beherakada txiki bat izan du, nahiz 

eta ez den iritsi 2013 eta aurreko 

urteetako balioetara. 

 

                        

Iturria: Norberak sortua, San Marko Mankomunitateko datuetan 

oinarrituz 

• Gipuzkoako eskualdeko datuekin 

alderaketa hurrengo taulan aurkezten da, 

eta bertan ikus daitekeen bezala, Pasaian 

gaur egun sortutako hondakinen erdia 

baino gutxiago dira zabortegira doazen 

hondakinak. 

• EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta 

Kudeatzeko 2014-2020 Planaren helburua 

2020an gaikako bilketa %75era iristea da: 

Iturria: Norberak sortua, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 

datuetan oinarrituz. 2016ko Datuak 

• Gaikako bilketaren bilakaeraren datuak frakzio desberdinetan banatuta hurrengo taulan beha 

daitezke. Gaika biltzen diren biohondakinen kopurua jaitsi egin da azken urtean, ontzi arinena eta 

papera eta kartoiarena aldiz igo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, San Marko Mankomunitateko datuetan oinarrituz 

 
Gaika bilketa (hiri eta industria 
eremuak) 2016ko datuak (%) 

Debagoiena 79,64 

Tolosaldea 63,37 

Pasaia 60,38 

Sasieta 60,01 

Urola Erdia 51,77 

San Marko 46,27 

Urola kosta 44,67 

Txingudi 42,77 

Debabarrena 40,61 
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• Gipuzkoako datuekin alderatuz, ontzi arinen bilketa maila altuan dagoela beha daiteke, papera 

eta kartoiaren bilketan aldiz hobekuntzarako aukera badagoela. 

 

 
  

Gaika bilketa (kg/bizt.urte) 

  Biohondakina Papera eta kartoia Ontzi arinak Beira 

Pasaia 60,78 49,75 28,64 35,55 

Debagoiena 99,92 56 36,47 37,65 

Sasieta 72,55 53,03 31,13 35,09 

Tolosaldea 62,51 58,25 33,91 36,49 

Urola Erdia 57,97 48,27 16,06 34,36 

Urola Kosta 42,34 50,65 22,08 46,71 

Debabarrena 41,01 43,39 13,21 28,46 

San Marcos 39,23 59,48 25,67 36,02 

Txingudi 23,73 66,11 17,84 32,07 

Iturria: Norberak sortua, Gipuzkoako Foru Aldundiaren datuetan oinarrituz. 2016ko Datuak 

• Atez-ateko sistema kenduz geroztik, Udalak ez du egin sentsibilizazio kanpainarik  herritarrek 

gehiago birzikla dezaten. Haatik, datozen hileetan egitea aurreikusten da. San Marko 

Mankomunitateak aldiz, bere aldetik, gaikako bilketa hobetzeko hainbat kanpaina egiten ditu; 

hauexek dira azpimarragarrienak: 

o 2012an “Olaiaren Erronka” kanpaina egin zuen. Kanpainaren helburua herritarrak 

zaborrak jatorrian ondo bereizteak eta edukiontzi egokietan sartzeak duen garrantziaz 

sentsibilizatzea izan zen. 
o “Kaleak lorez bete ziren” kanpaina: hondakinen fluxu anitzak eta horiek zein 

edukiontzitan bildu behar diren identifikatzeko kanpaina izan zen. 

Hiri hondakinei buruzko ordenantzak eta zergak 

• 1996tik Pasaiak hiri-hondakin solidoak kudeatzeko tokiko arautegia dauka. Geroztik ez dira 

aldaketarik sartu testuan. 

• Hiri-hondakinak tratatzeko eta kudeatzeko zerbitzua emateagatik Pasaiako zerga-tasek 14 tarifa 

ezberdin definitzen dituzte, etxebizitzak edo jarduera ekonomikoak diren kontuan hartuta eta, 

azken horien kasuan, jardueraren eta jarduerarako erabiltzen den azaleraren araberako 

bereizketa eginez. 

• Tasak sortzen den hondakin kopuruarekin loturarik ez du. Gainera, gaur egungo sistemarekin 

ezin dira erabiltzaileak eta hondakin kopurua erlazionatu, beraz, ezin izango litzateke ezarri. 

• Autokonpostajea egiten duten herritarrek tasaren %40-ko hobaria dute. 

• Bestalde, San Marko Mankomunitateak industrialdeetan, enpresa-guneetan eta portuan 

hondakinak biltzeko zerbitzua arautzen duen ordenantza eta zerga-ordenantza ditu. 
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Hondakin industrialak 

• Esan bezala, San Marko Mankomunitateak industrialdeetako hiri-hondakinak atez-ate eta gaika 

jasotzen ditu. Sistema horrek aukera ematen du ekoizlea identifikatzeko eta erantzule egiteko; ez 

bakarrik sortzen duen hondakin kopuruagatik, baita hondakinen nolakotasunagatik ere. Gainera, 

enpresa edo ekoizle bakoitzari tasa aldakorrak ezartzeko aukera ematen du, hiri-hondakinekin 

batera sortutako hondakin kopuruaren arabera. 

• Gaur egun, 14 hondakin-frakzio ezberdin biltzen dira: Biohondakina (inausketako eta 

lorezaintzako hondakinak izan ezik, aparte jasotzen dira eta), ontzi arinak, beirazko ontziak, 

paletizatzeko edo paketatzeko erabiltzen den plastikoa, birziklatu daitezkeen beste plastiko 

batzuk, gailu elektriko edo elektronikoen hondakinak, beira-laua eta paper eta kartoi hondakinak, 

egurrezko ontziak (paletak) eta hondakinak, poliespana, tamaina handikoak, hondakin geldoak 

eta jatorri organikoa duten hondakinak, izaera organikoa duten hondakinak baina konpost-plantan 

baliotu ezin daitezkeenak. 

• Azken bi urteetako datuek adierazten dutenez, egurra da kantitate handienetan biltzen den 

hondakina. 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, San Marko Mankomunitateko datuetan oinarrituz 

• Pasaiako Portu Agintaritzak “Itsasontziek eta Karga-zaborrek sortutako Hondakinak Jaso eta 

Kudeatzeko Plana” indarrean du. Plan hau MARPOL 73/78 Hitzarmeneko hondakinei zaie 

aplikagarri. Pasaiako portuan batez ere, hidrokarburo-nahasketak eta hiri-hondakinak jasotzen 

dira itsasontzietatik. Hondakin kudeatzaile baimenduaren zerbitzua esleitua duena Sanemar da. 

• Gainerako hondakin industrialak, arriskutsuak ez direnak zein arriskutsuak, kudeatzaile 

baimenduek kudeatu behar dituzte. Hondakin fluxu horiei buruzko informaziorik ez dago, ez 

tipologiari ezta sortzen den hondakin kopuruari buruzkoa, eta haien helmuga zein den ere ezin da 

jakin. Izan ere, Portuko Plan Bereziaren berrikuspenak ez ditu datuok jasotzen. 

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak 

• Proiektua behar duten obrek betebehar batzuk dituzte hondakin kudeaketa egokia egiteko: 

hondakinen kudeaketarako ikerketa bat egin, fidantza jarri, eta abar. Udalak obra lizentziak eman 

baino lehen hondakinen ikerketa errebisatzen du eta, hala badagokio, informazio gehigarria 

eskatzen du. Fidantza ere jartzen da, eta obra amaieran, hondakinak ondo kudeatu direla 

frogatzeko dokumentazioa eskatzen du . Arazoa obra txikietan dago batez ere. Obra egiten duen 

enpresaren ziurtagiria aurkezten dute non adierazten den hondakinak egoki kudeatu direla, baina 

hori frogatzen duten legezko dokumentuak oso gutxitan aurkezten dira. 

• Udalerrian, ekoizleek eta gremioek sortzen dituzten eraikuntza eta eraispen-hondakinak 

kudeatzaile baimenduek kudeatu behar dituzte edota garbiguneetara eraman, bertan utziz 

bolumenari eta pisuari dagozkien muga gainditu gabe. 
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Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinak 

• Pasaian nekazaritza eta abeltzaintza jardueretan sortzen diren hondakinen tipologiari eta 

kopuruei buruzko informaziorik ez dago Udalean.  

• 2017ko udan Behemendik lehenengoz artilea jasotzeko kanpaina egin du eta datorren urtean 

berriz egiteko asmoa dauka. 

Kale-garbiketa 

• Kaleetan hondakinak gaika jasotzeko badaude zakarrontziak, orokorrean hauek ez dira gaika 

biltzen, zakarrontzietan hondakinak nahastua egoten baitira. 
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HERRITARREK DIOTENA 

• Hondakinen sorrerari buruz, aipatzen da komertzioek gero eta paper eta batez ere kartoi 

gehiago sortzen dutela, eta horrek kaleko zaborrontziak betetzen dituela.  

• Auzokonposta egiteko aukera egon beharko lukeela esaten da Donibanen. 

• Kudeaketari dagokionez, tresna handien jasotze maiztasuna eskasa dela esaten da, baina 

orokorrean zabor guztiena. Zaborrontzien berrantolaketa bat eta maiztasunen egokitze bat 

egin beharko litzakeela komentatzen da.  

• Garbigune bat ere faltan botatzen da, eta Herrerako gunean egin daitekeela aipatzen da, orain 

egin behar diren obrak aprobetxatu, Garbigunerako eremu bat gordez.  

• Herritarrek ardura gehiago hartu behar dutela lehenik murriztu, berrerabili eta azkenik birziklatzen 

aipatzen da. Alabortzako kala eta kaleak orokorrean zikinak daudela azpimarratzen da, 

kontzientziazio kanpainak beharrezkoak direla azpimarratuz. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Produktu eta zerbitzu arduratsua eta baliabideen kontsumoan eraginkorrak diren eskaintzak 

bultzatu.  

• Kontsumo arduratsua sustatu herritarren artean (bigarren eskuko azokak antolatu,...) .  

• Hondakinen sorrera murrizteko ekintzak egin. (Adibidez: Biohondakinak: etxe-konpostajea eta 

auzo-konspotajea sustatu, elikagaien xahuketa murriztu, eta abar;  ontziak: edalontzi 

berrerabilgarriak ekitaldietan, plastikozko poltsak murriztu, eta abar).  

• Birziklatze-tasa handitzeko Udalak eman ditzakeen zerbitzuak aztertu (hondakin bereziak biltzeko 

edukiontziak jarri, biohondakinen edukiontzioaren derrigorrezko erabilera, etab.). 

• Hondakinen bilketa hobetu: ontzien kokalekuak eta bilketaren maiztasuna aztertu. Edukiontzietan 

jasotzen diren hondakinak karakterizatu. 

• Hondakinen sorrera murriztu, birziklatze-tasa handitu eta errefusa murrizteko kanpainak egin. 

• Hondakinei buruzko informazioa zabaldu herritarren artean (zenbat jasotzen den, nora joaten 

den, zenbateko kostua duen kudeaketa guztia, eta abar.) 

• Sortzen diren hondakin kopuruarekin lotura duen tasak ezarri (aukerak aztertu). 

• Hondakinei buruzko ordenantza eguneratu. 

• Pasaian dauden hondakinak isurtzeko puntu ez-kontrolatuak identifikatu eta isurtzen diren 

hondakinak karakterizatu. 

• Hondakinak isurtzeko puntu ez-kontrolatuak desagerrarazteko aukerak aztertu (isunak, tokiak 

hesitu, etab.). 

• Eraikuntza eta Eraispenerako Hondakinei buruzko kudeaketa egokia egiaztatzeko irizpideak 

ezarri eta hondakinen ordenantza berrian hondakinei buruzko betebeharrak kontuan hartu. 

• Portuko jarduerek sortzen dituzten hondakinei buruzko informazioa lortu eta Portuko 

Agintaritzarekin eta San Marko Mankomunitatearekin batera birziklagarriak diren hondakinen 

birziklatzea sustatu. 
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ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA 

 

Tokiko ekintzaren garrantzia energia eta klima aldaketaren esparruan 

• Energiarekin zerikusia duten gaiek eragin handia dute ingurumenean, lanean eta biztanleen 

eguneroko bizitzan. Gastu energetikoek aurrekontu karga handia dakarte administrazio 

publikoarentzat, eta, ondorioz, beharrezkoa da kontsumo energetikoa murrizteko modu 

eraginkorrak garatzea. 

• Europar Batasunak adierazten duen moduan, tokiko ekintza nahitaezkoa da Erkidegoko 

politika energetikoan ezarritako helburuak lortu ahal izateko. Toki administrazioek zuzenean 

eragin dezakete eskari energetikoan, beren kontsumo energetikoa kudeatuz. Alabaina, 

zeharkako eragina ere izan dezakete, azken erabiltzaileei energia modu eraginkorragoan 

erabiltzeko informazioa eta motibazioa emanez. 

• Horrez gain, klima aldaketa gero eta erronka handiagoa da toki administrazioentzat; izan ere, 

klima aldaketa murrizteko eta aldaketa horretara egokitzeko neurriak hartzera behartuta daude. 

Ekintza horietako askok eraginkortasun energetikoa handiagotzearekin eta energia 

berriztagarriak erabiltzearekin dute zerikusia. 

Pasaiako energia egitura orokorra, udalerriko sektore eta iturri ezberdinen arabera 

• Azken energia kontsumoaren arabera, Pasaiako egitura, iturrika banatuta, honako hauek 

osatzen dute: energia elektrikoa (Iberdrolak kudeatzen du), gas naturala (EDP Naturgas Energía, 

S.A.k kudeatzen du), garraio sektoreko erregai likidoak eta petrolioaren gas likidotuak (PGL).  

• Egitura energetiko honek erregai fosiletako erabilera handia ekartzen du, eta berotegi-efektuko 

gas isurietako ekarpen nabarmena suposatzen du, baita energia hornikuntzarako kanpoko 

menpekotasun handia ere. Zentzu honetan, interesgarria izango litzateke merkatuan dauden 

aukera ezberdinak aztertzea eta energia berriztagarrien alde eta, oro har, burujabetza 

energetikoaren aldeko pausuak ematen hastea. 

• Pasaiaren energia kontsumoan pisu handiena duen sektorea  garraioa da, kontsumo osoaren 

%62-a suposatzen duelarik. Distantzia askora bizitegiak eta zerbitzuak daude, %24-a eta %13-a 

hurrenez hurren. Industriaren ekarpena oso txikia da, energia kontsumo osoaren %1-a soilik. 

• Aipatzekoa da industria sektorearen ekarpen txikia (%1), EAE osoarekin alderatuta (%40); 

ondorioz, gainerako sektoreek pisu handiagoa dute EAE mailan baino. Industriako kontsumo 

energetikoaren portzentaje baxuaren arrazoi 

nagusia hiriaren egitura bera da; izan ere, 

zerbitzu sektoreak pisu handia du, eta 

industriak oso txikia. 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Iberdrolaren, Naturgas 

Energiaren eta DGTren datuetan oinarrituz 
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• Gehien erabiltzen den energia iturria erregai likidoak dira, garraioarekin sendoki lotuta 

dagoelako. Egitura energetiko honek erregai fosiletako erabilera handia ekartzen du, eta 

berotegi-efektu gas isurietako ekarpen nabarmena suposatzen du, baita energia hornikuntzarako 

kanpoko menpekotasun handia ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Iberdrolaren, Naturgas Energiaren eta DGTren datuetan oinarrituz 

• Ondorioz, azken kontsumoa aztertzen badugu sektoreka eta iturrika, ikus daiteke garraioak 

daukan eraginagatik, erregai likidoen kontsumoa altua dela eta bizitegiak eta zerbitzuen 

sektoreek eraginda, elektrizitatearen kontsumoa ere garrantzitsua dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Iberdrolaren, Naturgas Energiaren eta DGTren datuetan oinarrituz 
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Energia kontsumoaren bilakaera 2010-2015 epean 

• 2010-2015 epealdia hartuta, udalerriko energia kontsumoa nahiko egonkor mantendu dela 

aipatu daiteke, batez ere gasarena. Elektrizitate kontsumoak aldiz, 2010etik beheranzko joera 

aurkezten du, epe osoa hartuta, kontsumoa %10ean jaitsi delarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Iberdrolaren eta Naturgas Energiaren datuetan oinarrituz 

• Energia kontsumo joera hau sektoreka aztertzen bada, zerbitzu sektorean kontsumoa gorantz 

egin duen bitartean (%13), etxebizitzetan  murriztu egin dela ikus daiteke (-13%). Industria 

sektorean ere, energiaren kontsumoak beheranzko joera erakusten du, 2010-2015 epean %29an 

murriztu delarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Iberdrolaren eta Naturgas Energiaren datuetan oinarrituz 

• Datuak ikusita, eta kontuan hartuta bereziki 2010-2015 epean txikizkako merkataritzaren 

kasuan establezimendu kopurua %17,7an gutxitu egin dela (EUSTAT. Jarduera Ekonomikoen 

Gidazerrenda), agerian geratzen da beharrezkoa dela sektore horri zehazki zuzendutako 

ekimenak bultzatzea energia kontsumoa murrizteko. Gainera, herritarrekiko duten gertutasuna 

dela eta,  edozein ekimen, bide batez, herritarren sentsibilizaziorako bide on bat izan daiteke. 
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Etxeko energia kontsumoa eta pobrezia energetikoa 

• Etxean gutxieneko konfort termikoa izateko zailtasunak dituzten familiak edo euren diru sarreren 

gehiegizko parte bat beren etxebizitzetako gastu energetikoari aurre egiteko erabiltzera behartuta 

daudenak, pobrezia energetiko egoeran egon daitezke. Krisia dela medio, orokorrean Europa 

mailako herrialde gehienetan gertatu den bezala, azken urteetan egoera hau azaleratu da gure 

gizartean. 

• 2014. urtean, Gipuzkoako etxeen %12,3k gehiegizko gastua egiten zuten energia ordaindu 

ahal izateko, eta etxeen %9,8k aitortzen zuten ezin zutela etxeko tenperatura behar bezala 

mantendu (Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia, 2016) 

• Pasaiako etxeko energia kontsumoaren bilakaera aztertu ondoren (elektrizitatea eta gas 

naturala) 2010-2015 epean beheranzko joera ematen dela ikus daiteke, nahiz eta 2015ean 

gorakada txikia ikusten den. Beheranzko joera hau batez ere elektrizitatearen kontsumoan 

ematen da, %10eko beherakada ematen delarik.  

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Iberdrolaren eta Naturgas Energiaren datuetan oinarrituz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Iberdrolaren eta Naturgas Energiaren datuetan oinarrituz 

• Honetaz gain, udalerriko etxeko energia kontsumoa (0,19 tpb/bizt/urte)  Euskadi mailako 

udalerrien batez bestekoarekin konparatuz (0,27 tpb/biztanle. Iturria: Euskadiko Datu 

Energetikoak 2015, EVE), baxuagoa dela ikus daiteke.  

• Honen aurrean, interesgarritzat jotzen da etxeko energia kontsumoaren inguruko azterketa 

sakonago bat egitea, udalerrian pobrezia energetikoa pairatzen duten familiak ote dauden 

jakiteko ala joera honek kontsumo iraunkorraren aldeko ohitura aldaketari erantzuten dion.  

 



 

Pasaiako Iraunkortasun diagnostikoa 2017 

61  

Energia berriztagarrien ekoizpena 

• Pasaiako energia berriztagarrien batez besteko tokiko ekoizpena 1.947 kWh izan zen 2015ean, 

hau da, 0,12 kWh/bizt (EVE). Kopuru hori urte berean udalerrian kontsumitutako energia 

elektrikoaren %0,01 sortzearen baliokidea da.  

• Euskadi mailan, 2015ean tokiko energia berriztagarrien batez besteko ekoizpena 517,7 kWh/bizt 

izan zen eta berriztagarrien kontsumoa %7,2-koa, EAEko energia-eskari osoaren aldean (Iturria: 

Euskadiko energia-datuak, 2015. EVE). 

• Euskadiko Energia Estrategiak 2030 urterako energia berriztagarrien azken kontsumoaren 

%21-eko kuota finkatzen du eta Europar Batasaunaren eremuan 2030 urtera begira energia 

berriztagarrien presentzia %27an finkatu da. 

   Potentzia instalatua (kW/10.000 bizt) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eguzki energia fotovoltaikoa 7,53 7,55 7,45 7,41 7,49 7,28 

Mini eolikoa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

GUZTIRA 7,78 7,80 7,70 7,66 7,74 7,53 

Iturria: Norberak sortua, EEEren datuetan oinarrituz 

• Orokorrean eta datuak aztertu ondoren, udalerrian energia berriztagarrien ustiapenaren 

ekarpena minimoa dela aipa daiteke. Honez gain, ez da udalerriko energia berriztagarrien 

ekoizpenerako potentzialtasuna ezagutzeko azterketarik egin. Horregatik beharrezkotzat jotzen 

da ildo honetan sakontzea, bai maila publikoan bai pribatuan ere, horrela energia autonomia 

maila handitu eta berotegi efektuko gas isurien murriztapenean lagundu daitekeelarik.  

Tokiko administrazioaren energia kontsumoa  

• Udalaren energia kontsumoa, iturrien arabera banatuta, energia elektrikoak, gas naturalak 

eta gasolioak osatzen dute. Energia elektrikoari dagokionez, 2016. urteko kontsumoa 3.184.809 

kWhkoa izan zen; gas naturalaren kontsumoa, 1.019.094 kWhkoa eta erregai likidoena 747.785 

kWhkoa (Iturria: Pasaiako Udala, 2016). 

• Erabileraren arabera, udal energia 

kontsumoaren %63a ekipamenduei 

dagokiola ikus daiteke, %20a argiteria 

publikoari eta %15a udal flotari. Gainerako 

kontsumoa, alegia kontsumo guztiaren %2a, 

beste mota batzuetako instalakuntza txikietan 

ematen da: igogailu publikoak, eskailera 

mekanikoak, etab 

 

 

 

 

     Iturria: Norberak sortua, Udalaren datuetan oinarrituz 

• Udal energia kontsumoen gaineko jarraipen zehatzik ez da egin orain arte. Egun datuak 

biltzeko tresnak sortu eta datuen bilketa egiten ari dira. Edozein kasutan,  badirudi eraikin 

askoetako erabilerak ez dira energiaren kontsumoarekiko oso egokiak. 
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• Oarsoaldeako Energia Planak (2016-2020) ikuspegi orokorra ematen du eta interesgarritzat 

jotzen da sektore guztiak hartuta eskualde mailan planteatzen diren jarduerak. Hala ere, modu 

osagarrian, udal ekipamendu eta argiteria publikoan arreta jarriko lukeen udal energia plangintza 

bat izatea komeniko litzateke. 

• Energia berriztagarrien ezartzeari dagokionez ere, zerbitzuetako pabilioian dauden plaka 

termikoak eta Gordeleia eraikin eraberrituan jarritako mikrogenerazio sistema salbu, ez dago 

beste instalakuntza adierazgarririk. 

• 2016. urtean elektrizitate eta gasaren fakturen segimendua egiten hasi zen.  Fakturazioaren 

optimizazioa lortze aldera,  kontratatutako potentziak aztertu eta, aukerak dauden kasuetan, 

doitu egin beharko lirateke eta  udal ekipamenduen kontsumo eraginkorraren aldeko jarduerak 

lehenestu. 

• Hau guztia aurrera eramateko interesgarritzat jotzen da energia kudeatzaile funtzioak beteko 

lituzkeen arduradun bat izendatzea, lau barrutietako ikuspegi globalarekin  

• 2016an, argiteria publikoak 985.321 kWh kontsumitu ditu, 60 kWh/bizt., Udalsarea 21eko 

udalerrien batez besteko kontsumoarekin konparatuta (158 kWh/bizt. 2013.urtean, EAEko 

2012/2014 V.Jasangarritasun Txostena), datu hau positibotzat jo daiteke. 

• Azken urteetan udalerriko argiterian zenbait hobekuntza egin dira, horien artean ondoko hauek 

azpimarratu daitezkeelarik: 

o Koadro gehienetan (24tik, 20n) fluxu erreguladoreak jarri dira. 

o Luminaria ez eraginkorrak kendu eta, egungo araua bete eta errendimendu hobeak 

dituzten batzuengatik ordezkatuak izan dira. 

• Udal flotako ibilgailuei dagokienez, guztiek erregai fosilak (gasolina edo gasolioa) kontsumitzen 

dituzte. Egokia izango litzateke, ibilgailu berri baten beharra dagoenean, ibilgailu elektriko edo 

hibrido baten erosketaren aukera baloratzea. 

Udalerriko sektoreen eragina klima aldaketan 

• Pasaiako 2014 eta 2015. urteetako berotegi efektuko gasen (BEG) isurketen inbentarioa 

kalkulatu da lehen aldiz, Udalsarea 21ek (Ihobeko Idazkaritza Teknikoa) emandako datuetatik 

abiatuz eta horretarako zehazki diseinatuta dagoen tresna informatikoa erabiliz.  

• Inbentario hauen kalkuluari jarraipena ematea komenigarria izango litzateke, joeraren azterketa 

egin ahal izateko eta  martxan jarritako ekintza berriek klima aldaketaren murrizketan duten 

eragina zein den ezagutu ahal izateko. 

• Honetaz gain, kontuan hartuta tresna hau Euskadi mailako beste hainbat udalerriek erabiltzen 

dutela, datuak konparagarriak izango lirateke.  

• 2015ean udalerriko isuriak guztira 42.261 tCO2b izan ziren. Industria eta lehen sektorea 

kenduta, isuriak 40.910 tCO2b-koak ziren, hau da,  2,5 tCO2b/bizt/urte.  

• Aurreko urtearen datuekin konparatuz, isuriak  1.493 tCO2b-etan igo egin direla ikusten da, 2,4 

tCO2b/bizt/urte-tik 2,5 tCO2b/bizt/urte-ra gehituz.  

• Hala ere, udalerriko BEG isuriak biztanleko (industria eta lehen sektorea barneratu gabe) 

antzeko tamaina duten Udalsarea 21eko udalerriena baina baxuagoa da (6,2 tCO2b/biz/urte 

2013.urtean, EAEko 2012/2014 V.Jasangarritasun Txostena), eta beraz, emaitzak positibotzat 

hartzen dira. 
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• Pasaian, orokorrean udalerri gehienetan gertatzen den bezala, isurien %59ak garraio 

sektoreari esleitzen zaizkio. 

Jarraian, bizitegiak eta zerbitzu 

sektoreak daude, isuri guztien %22 

eta %12ekin, besteak beste. Hiru 

hauek dira berotegi efektuko gasen 

isurien atzean dauden sektore 

nagusiak eta, beraz, klima aldaketari 

aurre egiteko aurrera eramaten diren 

udal politiketan arreta berezia 

eskatuko dutenak.  

Iturria: Norberak sortua, Pasaiaren 2014 eta 2015eko BEG-en 

inbentarioetan oinarrituz 

Iturria: Norberak sortua, Pasaiaren 2014 eta 2015eko BEG-en inbentarioetan oinarrituz 

Klima aldaketari egokitzea 

• Klima aldaketaren inpaktuen aurrean egokitzapena behar beharrezkoa dela agerian gelditu da. 

Ez da nahikoa berotegi efektuko gasen isuriak murriztea, gizartearen, azpiegituren eta sektore 

ekonomikoen egokitzapena ezinbestekoa da, bestela, neurriak garaiz hartzen ez badira, gero eta 

handiagoak izango dira jasango diren kalteen kostuak. 

• Pasaiari dagokionez, klima aldaketaren aurrean udalerriaren kalteberatasuna ezagutzeko 

azterketarik egin ez den arren, bere kokapena dela eta, itsaso-mailaren igoerak eragingo diola 

aurreikus daiteke. 

• Honetaz gain, azken urteetan Euskadi mailan klima aldaketaren inguruan egindako azterketen 

emaitzak aintzat hartuz, batez besteko tenperaturaren igoera eta bero-boladen maiztasunaren 

areagotzea aurreikusten da.  

• Inpaktu hauen guztien aurrean mota eta izaera ezberdineko neurriak proposatu daitezke: 

azpiegituren egonkortasuna bermatzera zuzendutakoak, larrialdien kudeaketarako neurriak, 

hirigintza antolamenduarekin erlazionatutakoak edo komunikazio eta sentikortzeari buruzkoak, 

besteak beste. 

• Aipatzeko modukoak dira NBS edo naturan oinarritutako neurriak, kostu baxuko neurriak 

izateaz gain, beste onurak ere dakartzatelako, hala nola, biodibertsitatearen hobekuntza, 

airearen purifikazioa, bizi-kalitatearen hobekuntza, etab. 
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HERRITARREK DIOTENA 

• Klima aldaketaren aurreko egokitzapenean pentsatu beharko litzakeela adierazten da, eta 

bertara bideratu ekintzak. Klima aldaketari aurre egiteko ardura partekatua landu behar da arlo 

honetan, bai udalaren aldetik baita herritarren aldetik ere.  

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Ekipamenduak eta argiteria publikoari zuzendutako Udal Energia Plan bat egin, aurrera eraman 

beharreko ekintzak definituz eta lehentasunak zehaztuz. 

• Udal ekipamenduetako kontsumoaren kontrola eta segimendua sistematizatu. 

• Energia berriztagarrien ekoizpena sustatu, aukera ezberdinak aztertuz eta udalerriak dituen 

baliabideei ahal den etekin handiena ateraz (azterketa bat egiteko beharra). 

• Udal ekipamenduetako eraginkortasun energetikoa hobetu eta arrazoizko energia kontsumoa 

egitera bideratutako erabilerak sustatu. 

• Etxeko energia kontsumoaren inguruko azterketa sakon bat egin pobrezia energetikoaren 

aldagaia txertatuz. 

• Energiaren arrazoizko erabilera sustatu sentsibilizazioaren bidez eta sektore ezberdinekin 

(merkataritza eta ostalaritza, adibidez) zehazki lan eginez.  

• Berotegi Efektuko Gasen inbentarioak kalkulatu, herritarrei komunikatu eta igorpenak murrizteko 

helburuak ezarri. 

• Klima aldaketaren aurrean udalak duen kalteberatasuna eta arriskua ezagutu/aztertu eta gai 

honetan sakontzen hasi. 

• Klima aldaketarekiko egokitzapena udal politiketan txertatzen hasi, batez ere hirigintza 

plangintzan. 
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INGURUMEN KALITATEA 

 

Atmosferara egindako isuriak 

• Airearen kalitatean eragina izan dezaketen isurien foku nagusienak portuko jardueren eraginez 

sortzen dira eta ondorengo hauek dira: 

o Obrak: Portuko egiturak hobetzeko obrak sarri egoten dira. Gaur egun, bereziki, 

Pasaiako Badiaren Biziberritze Plan Integralaren barruan aurreikusten diren obrak 

kontuan hartu behar dira kutsadura foku bezala. Obra batzuk dagoeneko hasita izan arren 

obren aldia datozen urteetan luzatuko da. 

o Industria: Pasaian dauden industria enpresa gehienak Portuan biltzen dira. Aire 

kalitatean garrantzizko eragina izan dezakeen foku finkorik ez badago ere, batez ere 

Iberdrolako zentral termikoa itxi zenetik, isurketa difusoak gertatzen dira. Mota honetako 

isurketak merkantzien karga, deskarga, garraiatze eta biltegiratze jardueretan gertatzen 

dira (batez ere txatarrak eragiten duen hauts isurketa) baita  itsasontzien mantentze-

lanetan ere (hauts-itxurako isurketak eta konposatu organiko lurrunkorren emisioak).  

o Itsasontzien eta ibilgailuen zirkulazioa: itsasontziek eta ibilgailuek erabiltzen dituzten 

erregaiek  kutsadura sortzen dute hainbat kutsatzaileen eraginez, hala nola, nitrogeno 

dioxidoa (NO2), sufre dioxidoa (SO2), PM10 eta PM2,5 partikulak.  

• Portuaren jarduerez gain, beste jarduera batzuek ere airearen kalitatean eragina izan dezakete: 

o Ibilgailuen zirkulazioa: errepide guztiak kutsadura atmosferikoren foku izan arren, 

Pasaian honako hauek dira trafikoaren eguneroko batez besteko intentsitate (EBBI) 

gehien dutenak, ibilgailu astunen trafiko gehien dutenak eta trafikoaren abiadura gehien 

jasaten dutenak:  

▪ Gi-20, ekialdetik udalerrira sartzeko bidea eta Gi-636 Pasai Antxo mendebaldetik 

inguratzen duena. Azken honetan, 2016. urtean erregistratutako eguneko batez 

besteko intentsitate datuaren arabera,  egunean batez beste 60.042 ibilgailu 

pasatu ziren. 

o Industria: Izaera industriala duten isuri foku nabarmenen identifikazioa PRTP Isuri eta 

Iturri Kutsatzaileen Estatuko Erregistroan dagoen informazioan oinarrituz egin da. 

Inbentario honen arabera Pasaian ez dago foku nabarmenik. 

o Etxebizitza eta zerbitzuen sektorea: erregaien kontsumoak (berokuntza sistema, etxeko 

ur beroa eta sukaldeak eragindako isuriak). 

Airearen kalitatea 

• Pasaiatik gertuen dagoen airearen kalitatea kontrolatzeko estazio finkoa Lezokoa da, 

bertan kontrolatzen den parametro bakarra “Esekidura partikulak, (PM10)” da. Estazio hau Eusko 

Jaurlaritzaren Airearen Kalitatea Zaintzeko Sarean dago. 

• Jarraian aurkezten diren grafikoek Lezon neurtutako PM10 partikulen (10 mikra baino diametro 

txikiagoa duten partikula esekiak) datuak ondorengo datu hauekin alderatzen ditu: batetik, 

102/2010 Errege Dekretuak zehazten dituen gehieneko baloreekin eta, bestetik, OMEk 

(Osasunerako Munduko Erakundeak) parametro horrentzako zehaztutako gida-balioekin. 
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Iturria: Norberak sortua, Eusko Jaurlaritzaren Airearen Kalitatea Zaintzeko Sareko datuetan oinarrituz. 

• Azken urteetan, ez da gainditu Estatuko legediak zehazten duen gehieneko balioa. Hala ere 

Osasunaren Munduko Erakundeak (OME) PM10entzako markatzen duen urteko batez besteko 

gida-mailarekin alderatzen badugu, Lezoko estazioko datuak, 2013 eta 2015 urteetan gainditu 

egiten du. Ildo beretik, 2013 eta 2015 urteetan, 50 g/m3 eguneko batez bestekoa (estatuko 

legediak zehazten duen muga) ez da 35 aldiz baino gehiagotan gainditu, bai ordea OMEk 

zehazten duen balioa. 

• Portuko jarduerak sortutako inpaktuak lantzeko mahai bat sortuta dago, non lau udalek 

(Pasaia, Errenteria, Lezo eta Donostia), Portuko agintaritzak, Eusko Jaurlaritzak, Añarbeko Urak, 

URAk eta GFAk parte hartzen duten. Bertan lantzen dira hainbat gai, horien artean airearen 

kalitatea, zarata eta ura. 

• Mahai horren baitan, Eusko Jaurlaritzak, urtero, inguruko estazioetan jasotako datuak aztertu eta 

PM10ei buruzko txostena egiten du. Horren arabera, 2016an 5 aldiz gainditu zen Estatuko 

legediak ezarritako gehieneko balioa eta urteko bataz besteko balioa 18 µg/m3-koa izan zen. 

• Portuko jarduerek sor ditzaketen inpaktuak murrizteko helburuz, goian aipatutako Mahaiaren 

baitan, Udalak Portuko Agintaritzarekin batera protokolo bat jarri zen martxan. Udalak zein beste 

edozein erakundek herritarren kexak jasotzen ditu eta Portuko Agintaritzara bideratu 

konponbidea emateko. Aipatutako Mahaian urtean zehar jasotako kexak aztertzen dira.  

• Portuko Agintaritzak “Portuko Operazioen Instrukzio Teknikoa” idatzi du atmosferara egiten 

diren isuriak kontrolatzeko. Instrukzio honek isuriak egiten dituzten jarduerek, batez ere, salgaien 

karga eta deskargek, isuriak prebenitu eta murrizteko zer egin behar duten adierazten du.  

Kalitate akustikoa1 

• 2015 urtean Udalerriko Zarata Mapa egin zen (2016an onartu zen). Mapa honek Udalerriko 

egoera akustiko globala irudikatzen du, eta pertsonek zarataren ondorioz jasaten duten eragina 

ere islatzen du. Ingurune-zarata eragiten duten kutsadura akustikoen diagnostikoa egin da eta, 

gainera, kutsadura hori zuzentzeko eta prebenitzeko neurriak proposatzen dira. Neurri eta 

ekintza horiek Pasaiako Zarataren Aurkako Ekintza Planean jasota daude. Plan hau bost 

urtetan, hain zuzen 2017tik 2021era, garatu behar da.  

                                                           
1 Kapitulu honetan azaltzen den informazioa “Pasaiako Zarataren Aurkako Ekintza Plana” dokumentutik hartu da. 
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Enea 

Nafarroa etorbideko etxebizitzak 

(Antxo) 

• Zarata mapa egiteko kontuan hartutako zarata-fokuak, EAEko Zarata kutsadurari buruzko 

213/2012 Dekretuak xedatutakoak izan dira; hau da: kale eta errepideetako trafikoa, trenbide-

trafikoa eta industria jarduera. Legediak, ordea, ez ditu garrantzitsuak izan daitezkeen beste 

zarata-foku batzuk kontuan hartzen eta, hortaz, ez dira zarata mapa egiterakoan aintzat hartu, 

besteak beste: aisialdi guneak, etxeko jarduerak, obrak, eta abar. Azterketaren arabera 

udalerriko zarata-iturri nagusiak honakoak dira: 

o Kaleetako trafikoa: zarataren eragin handiena jasaten duten etxebizitzak kale hauetan 

daude: 

▪ Trintxerpen: Euskadi etorbidea,  Arrandegi,  Azkuene, eta Jaizkibel kaleak. 

▪ San Pedron: Rikardo Arrillaga kalea. 

▪ Antxon: Eskalantegi kalean. 

▪ Donibanen: ez dago eraginik. 
o Errepideetako trafikoa: zarataren eragin handiena jasaten duten etxebizitzak kale 

hauetan daude: 

▪ Antxon: Nafarroa etorbidea gehienbat eta kale 

horretatik gertuen dauden beste kaleetako zati 

batzuk, hain zuzen,  Eskalantegi, Maiatzaren 

lehena, Zumalakarregi, Hamarretxeta, Gelasio 

Aranburu eta San Markosera joateko errepidea. 

Zarata eragiten duten errepideak GI-2640 eta 

GI-636 dira. 

▪ Trintxerpen, San Pedron eta Donibanen: ez 

dago eraginik.  

o Trenbide-trafikoa: zarataren eragin handiena jasaten 

duten etxebizitzak kale hauetan daude: 

▪ Antxon: Nafarroa etorbidea, ADIFen errailetara 

jotzen duten fatxadak. ETSen kasuan, 

trenbidetik gertu dauden kaleak, Blas de Lezo 

kalearen atzealdea batez ere.  

▪ Trintxerpen, San Pedron eta Donibanen: ez 

dago eraginik. 

o Industria jarduera: zarataren eragin handiena jasaten duten etxebizitzak kale hauetan 

daude: 

▪ San Pedron: Esnabide kalea. 

▪ Donibanen: Meipi kalea. 

• Zarataren eragina jasaten duten biztanleen ebaluazioak honakoa erakusten du: 

o Zarata Kalitate-helburuak gainditzeko kausa nagusia kaleetako eta errepideetako trafikoa 

da. 

o Trenbide-trafikoa eta industria zarata-foku mugatuak dira, biztanleriaren %1ean bakarrik 

dute eragina.  

o 65(Legun)- 65(Larratsalde)- 55 (Lgau) kalitate-helburuek zehaztutakoak baino zarata-

maila handiagoa jasaten duten biztanleen ehunekoa egunez %7koa da (1.080 

pertsona), arratsaldez %4koa (682 pertsona) da eta gauez %9koa da (1.462 pertsona). 

o Gaua kontuan hartuta, biztanleriaren %2k (327 pertsonak) kalitate-helburuak markatzen 

duena baino 10dB gehiago jasaten du. 

• Nahiz eta ez izan zarataren eragina jasaten duten eremu bakarrak, babes akustiko berezia behar 

duten eremuak hauek dira: 
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Antxon 

Zarata-foku nagusiak:  

• Kaleak (Ramarretxe eta Eskalantegi) 

• Errepideak: GI-2640 (Nafarroa etorbidea) eta GI-636. 

• Trenbideak: ADIF eta ETS 

 

 

 

Trintxerpen 

Zarata-foku nagusiak:  

• Kaleak (Euskadi etorbidea 

eta Arandegi, Azkuene eta 

Jaizkibel kaleak) 

 

San Pedron 

Zarata-foku nagusiak:  

• Hiriko bideak: Esnabide eta Ingeniero Markina 

• Pasaiako Portua.  

 

 

• Zarata mapan analizatutako fokuez gain, beste 

batzuk ere badaude Pasaian, batez ere, aisialdiarekin erlazioa dutenak: tabernak, kiroldegiak, 

gimnasioak, terrazak, obrak, etab.  

Kalitate akustikoaren kudeaketa2 

• Zarata kalitatean eragina duten ekintzen kudeaketa Udaleko Hirigintza eta Ingurumena eta 

Udaltzaingoa Sailetatik egiten da. 

• Udalak ez du ordenantzarik zarata kudeatzeko. Horrela bada ere, 1997ko arau subsidiarioetan 

zarata-mailak mugatzen dira. Arau hauek eraikin bakoitzeko erabilerak mugatzen dituzte zarata 

irizpideak kontuan hartuz. Hala ere, egun Udala zarata ordenantza idazteko lanean dabil, besteak 

beste, zarata-mailak egungo legediari egokitzeko. 

• Nahiz eta ordenantzarik ez izan, Udalak beti izan du lehentasun bezala jarduerek sortu ahal 

duten zarataren kontrola: 

o Jarduera ekonomiko berriei neurri zuzentzaileak jartzen zaizkie: lokalak isolatzeko 

beharra azpimarratzen da eta ondoko lokaletara zarata transmisio-mailak mugatzen dira. 

                                                           
2 Kapitulu honetan azaltzen den informazioa “Pasaiako Zarataren Aurkako Ekintza Plana” dokumentutik hartu da. 
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o Jardueraren arabera musika ekipoek soinu-mugatzaileak izan behar dituzte. 

o Ostalaritza-jardueren espedienteak birpasatzen ari dira, isolamendu maila zein den jakin 

eta, beharrezkoa balitz, neurri zuzentzaileak araudi berriari egokitzeko.  

o Sailkatutako jarduerei ikuskapenak egiten zaizkie eta, beharrezkoa izatekotan, neurri 

zuzentzaileak ezartzen zaizkie. 

o Udalera iristen diren kexa eta salaketei erantzuna ahalik eta azkarren ematen saiatzen 

da.  

o Udaltzainek zarata neurtzeko baliabideak eta prestakuntza dituzte. 

• Hiriko zirkulazioaren arloan zarata gutxiago sortzeko neurri batzuk hartu dira, kaleko trafikoarekin 

eta lanekin zerikusia dutenak: 

o Ibilgailu astunek (16 tona baino handiagokoek) udalerrira sartzea mugatuta dute. 

o Karga eta deskarga eta bide publikoan egiten diren beste lanek (zarata sortzen dutenak) 

ordutegia eta zarata-maila mugatuak dituzte. 

o Hondakinen biltzea goizez egiten da. 

o Barruti guztietan bidegorriak edo erabilera partekatua daukaten guneak daude. 

o San Pedro eta Donibaneko hirigune historikoak oinezkoentzat dira. Igogailuak hainbat 

guneetan jarri dira. 

o Bide nagusietan abiadura mugatu da, bide batzuk estutu dira ere. 

• Zarata maparen informazioan oinarrituz Pasaiako Zarataren Aurkako Ekintza Plana egin da. 

Plan honek zarata murrizteko neurriak proposatzen ditu, datozen 5 urteetan gauzatuko 

direnak. Neurri hauek 6 lan-ildotan antolatzen dira: 

o lan-ildoa: Zarataren udal kudeaketa. Ordenantza bat lantzen ari da. 

o lan-ildoa: Zarata kutsaduraren murrizketa 

o lan-ildoa: Zonalde lasaiak babestu 

o lan-ildoa: Prebentzio-ekintzak 

o lan-ildoa: Zarata maparekin lotuta ez dauden ekintzak 

o lan-ildoa: Informazio akustikoaren zabaltzea eta kontzientziazio, eta heziketa kanpainak. 

• Lehen aipatu den bezala, Portuko Agintaritzak “Portuko Operazioen Instrukzio Teknikoa” 

idatzi du. Honen bidez zarata egiten duten jarduerak ere kontrolatu nahi dira.  

• Portuko jarduerek sor ditzaketen inpaktuak murrizteko helburuz, erakunde ezberdinek osatzen 

duten Mahaiaren baitan protokolo bat jarri zen martxan. Udalak zein beste edozein erakundek  

herritarren kexak jasotzen ditu eta Portuko Agintaritzari bideratu konponbidea emateko. 

Aipatutako Mahaian urtean zehar jasotako kexak aztertzen dira. 

Lurzoru kutsatuak  

• Hurrengo taulan udalerrian kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioaren datuak 

azaltzen dira: 

  2014 2015 

Kutsatuta 
egon 
daitezkeen 
lurzoruak 

Lurzorua kutsatu dezaketen jarduera edo instalazioak 
dituzten lurzoruen azalera 

41 ha 25 ha 

Lurzorua kutsatu dezaketen jarduera edo instalazioak 
dituzten lurzoruen azalera Udalerriko azalera 
erabilgarri osoarekiko 

% 11,55 % 7,04  

Iturria: Lurzorua Kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten lurzoruen Inbentarioa. Ihobe. 

Udalerriko azalera erabilgarria. Udalplan 
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• Kontuan hartu behar da inbentarioan jasotzen diren eremu guztiak ez dutela kutsatuta egon 

beharrik, eta egon daitezkeela ere kutsatuta egoteko aukera izanik inbentarioan sartu ez diren 

lurzoruak ere. Azpimarratzekoa da, kutsatuta egon daitekeen lurzoruaren %100 industriarako 

erabili izan dela edo erabiltzen dela ( tailer mekanikoak jarduera industrialtzat hartzen dira). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Lurzorua Kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten lurzoruen Inbentarioa. Geoeuskadi 

bisorea. Berreskuratu diren lurzoruak urdinez azpimarratuta daude. 

• Orain arte, kutsatuta egon daitezkeen udalerriko hainbat eremuren kalitatea aztertu egin da eta 

beharrezkoa izan denean, garbitu aurreikusitako erabilerarentzat egokiak izateko: 

o Trintxerpen: Portuko eremuan, lehen industria gune bat zen tokian parke publiko bat 

egiten ari da. (Portuko Agintaritzak darama aurrera proiektu hau). 

o Donibanen: Iberdrolako zentral Termikoa zegoen lurzoruak Portuko Plan Bereziaren 

arabera, etorkizunean erabilera industriala izango du. 

o Antxon eta Donibanen: Lehen industria-jarduerak betetzen zituzten lurzoruak (Campsa, 

FunPasaia, Bordaberri...) aztertu eta garbitu dira. Orain etxebizitzak, aparkalekuak, parke 

publiko eta Udal Zerbitzuetako biltegia daude. 

• Lan honi esker, kutsatuta egon daitezkeen udalerriko azalera %39an murriztu da. 

  2014 2015 
Kutsatuta egon 
daitezkeen 
lurzoruen 
berreskurapena 

Etorkizuneko erabileratarako hondeatuz edo 
berreskurapen bidez berreskuratu diren kutsatuta 
egon daitezkeen lurzoruen azalera. 

118.645,79 
m2 

116.562 m2 

Iturria: Lurzorua Kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten lurzoruen Inbentarioa. Ihobe.  

• Lurzoruaren Kalitateari buruzko Adierazpena lortzeko izapidea kutsatuta egon daitezkeen 7 

lekuk bete dute, dagokien ebazpena jaso dute eta. 
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  2014 2015 

Lurzoruaren 
kalitatean 
adierazpena 
duten lurzoruak 

Lurzoruaren Kalitatearen Adierazpena duen eta 
lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak 
dituen azalera osoa. (Kutsatuta egon daitezkeen 

lurzoruen inbentariotik zenbateko azalerak daukan 
Lurzoruaren Kalitatearen Adierazpen tramitea amaituta) 

 
Hemen sartzen dira eraldatutako lurzoru, eraldatu 
gabeko lurzoru eta lurzoru kutsatuak, guztiak  
adierazpenaren tramitea amaituta dutenak. 
 

98.291 m2 103.523 m2 

Iturria: Lurzorua Kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten lurzoruen Inbentarioa. Ihobe.  

• Hirigintza diziplinan Lurzoruaren Kalitateari buruzko Adierazpenaren prozedura ere integratuta 

dago (jarduera-lizentziak, obra-lizentziak eta aurretiazko komunikazioak) 4/2015 Legeak 

ezarritako kasuetan (lurzorua potentzialki kutsatzen duten jarduerak jasaten ari diren edo jasan 

dituzten lurzoruetan jarduerak ezartzea edo zabaltzea; jardunik gabe dagoen eta kutsagarria izan 

daitekeen jardueraren bat jasan duen kokaleku batean lurrak mugitzea… bai jarduerei 

dagokienean, baita obrei dagokienean ere). 

• Lehen aipatu den Portu Agintaritzaren Portuko Operazioen Instrukzio Teknikoak lurzoruaren 

kutsaduraren prebentziorako jarraibideak ere barneratzen ditu. 

Kutsadura elektromagnetikoa 

• Kutsadura elektromagnetikoari buruz, eta zehatzago esanda, telefonia mugikorraren antenek 

sortzen dutenari buruz, gero eta ikerketa gehiago egiten dira eta nazioarte mailako kontrol eta 

uhinen emisio mugak ezartzen dituzten ebazpen gero eta gehiago daude.  

• Hori guztia dela eta, Pasaiako Udalak azterketa bat egin zuen eta horren ondorioz antenen 

kokalekuen proposamen bat egin zen. Proposamen hau ez zen aurrera eraman telefono-

konpainiekin ez zelako akordiotara iritsi. 

• Pasaian 10 antena inbentariatu dira: 

o Trintxerpen: 2 antena daude Euskadi Etorbidean. Karmengo Ama Herri Ikastetxearen 

ondoan daude eta beraz, hauek dira biztanleria sentikorrarengan eragin zuzenena izan 

dezaketenak. 

o San Pedron: 2 antena daude, Kanpitxo kalean eta Poligono 2  148, z/g 

o Donibanen: antena bat dago, Serapio Mujika kalean. 

o Portuan, Buenavista kalean, 5 antena daude. 

• Telefono mugikorreko deien banaguneei ezargarri zaien araudia 1066/2001 Errege Dekretua eta 

CTE/23/2002 Ordena dira. Hala ere, 2012ko ekainaren 22an Gipuzkoako Batzar Nagusiek 

Europako Kontseiluaren Parlamentu Batzarraren 1815 Ebazpenarekin bat egin zuten. Ebazpen 

horrek, eremu elektromagnetikoek osasunean eta ingurumenean eduki ditzaketen ondorioak 

ekiditeko gomendioak ematen ditu, besteak beste:  

o Eremu elektromagnetikoen isurpenak ALARA printzipioarekin bat ezartzea, hau da, 

isurketak ahalik eta gehien murriztu (as low as reasonably achievable). 

o Bereziki ume eta gazteen esposizio-mailak murriztu. 

o Eraikin barruetan mikro-uhinen gehieneko esposizio-mailak 0,6 V/m-ra murriztu. 

o Arau urbanistikoak ezartzea etxebizitzak eta instalazio elektrikoen arteko gutxieneko 

distantziak xedatzeko. 

• Ministerioaren Telekomunikazio Sailak urtero egiten ditu neurketak leku sentikorretan edota 

interesdunek eskatutako lekuetan. Udalean jasotako salaketa baten ondorioz, Udalak berak 
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erakundeari eskatu zion Euskadi etorbidea 3B-ko antenen neurketak egiteko. Neurketen emaitza 

2016ko martxoaren 1ean jaso zen Udalean. Horren arabera, antenen isurketek 1066/2001 Errege 

Dekretuak xedatutako gehieneko balioak betetzen dituzte. Haatik, jasotako emaitzarik txarrenek 

(2,24 V/m eta 1,72 V/m hurrenez hurren), Europako Kontseiluaren Parlamentu Batzarraren 1815 

Ebazpenak ezarritako eraikin barruetan mikro-uhinen gehieneko esposizio-maila gainditzen dute 

(0,6 V/m). Hala ere, nahiz eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek Europako Kontseiluaren Parlamentu 

Batzarraren 1815 Ebazpenarekin bat egin, horrek jasotzen dituen  gomendioak ez dira 

galdagarriak, lege bihurtu ez diren heinean.    
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HERRITARREK DIOTENA 

• Antxoko Nafarroa etorbideko zarata saihesbidea egin zenean murriztu egin zela adierazten da, 

baina orain berriro trafikoarengatik zarata igotzen ari dela ematen du.  

• Arlo honetan gehien eragiten duena Portua dela aipatzen da barruti guztietan.  

o Portuko lanengatik sortzen den zarata barruti guzietan nabaritzen dela aipatzen da, 

egun batzuetan gainera asko. 

o Aipatzen da baita ere, trafiko asko pasatzen dela lonjaraino Trintxerpe eta San Pedroko 

kale nagusitik. Trafiko honek portuko bidetik joan beharko luke baina ez dute bide hori 

erabiltzen eta Pasaitarrek zarata asko jasan behar dute beste arazo batzuen artean.      

o Bertako jarduerek (batez ere metalarenak) airearen kalitatean izan dezaketen eragina 

ere aipatzen da.  

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Pasaian airearen kalitatean eragin dezaketen fokuen inbentarioa egin.  

• Inbentariatutako fokuen karakterizazioa egin: isurtzen dituzten kutsatzaileak identifikatu eta urtero 

isurtzen den kopurua zehaztu. 

• Pasaiako fokuek eta inguruko herrietakoek Pasaiako biztanleen osasunean duten inpaktua 

aztertu. 

• Egindako inbentarioa, karakterizazioa eta biztanleen osasunean duten inpaktuaren azterketaren 

emaitzen arabera, Lezoko estazio finkoan kutsatzaile gehiago neurtzeko proposamena egin. 

Egun Lezoko estazio finkoa da inguruan dagoen airearen kalitatea kontrolatzeko estazio bakarra 

eta PM10 baino ez ditu neurtzen. 

• Neurriak jarri beharko lirateke airearen kalitatea kutsatzen duten fokuen isuriak murrizteko, 

besteak beste, Pasaiako Bahia Birgaitzeko Planeko obra-baimenetan aire kalitatea zaintzeko 

neurri zuzentzaileak jarriz. 

• Pasaiako Zarataren Aurkako Ekintza Planak proposatzen dituen neurriak aurrera eraman. 

o Zarataren udal kudeaketa. Ordenantza bat lantzen ari da. 

o Zarata kutsaduraren murrizketa 

o Zonalde lasaiak babestu 

o Prebentzio-ekintzak 

o Zarata maparekin lotuta ez dauden ekintzak 

o Informazio akustikoaren zabaltzea eta kontzientziazio, eta heziketa kanpainak. 

• Portuko Agintaritzarekin koordinazioa sendotu, Portuko jardueretan ingurumen hobekuntzarako 

neurriak bultzatzeko elkarlanean ekologia zirkularraren ereduak jarraituz. Lanketa honetan 

kontuan izan beharko dira portuko ohiko jarduerak (adibidez, gaien karga/deskarga), handitzen 

ari diren zerbitzuak (adibidez, itsas-bidaien turismoa),  Plan Integralak ekarri behar dituen lanak… 
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Enea 

San Pedroko Faroa 

ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN KUDEAKETA 

 

Arrisku naturalak, teknologikoak, antropologikoak eta sozialak 

• Udalerrian intzidentzia gehien daukaten arrisku naturalak hauek dira: 

o Uholdeak 

o Mendi-hegalen irristatzeak 

o Basoetako suteak 

o Eguraldi-arriskua (elurteak, euriak, izozteak, enbatak eta haize boladak) 

o Arrisku sismikoak 

• Arrisku naturalen artean garrantzi handiena duena 

mendi-hegalen irristatzearen arriskua da, 

udalerrian gertatzen diren maiztasunarengatik eta 

eraginarengatik, batez ere eremu hauetan: 

o Donibanera sartzeko errepidea; Donibane 

kaleko atzealdea, eta Puntaseko eremua 

o San Pedroko faroko mendi-hegala 

o Jaizkibel eta Uliako mendi-hegalak 

• Uholde arriskua ere badago eta arrisku hau batez ere enbatak eta marea biziak elkarrekin 

gertatzen direnean areagotzen da. Uholde arrisku handiena duten guneak ondorengoak dira: 

Donibaneko Santiago plaza eta ondoko kaleak eta Antxoko Eskalantegi kalea.  

• Hurrengo hauek dira Udalerrian eragin gehien daukaten arrisku teknologikoak/antropikoak: 

o Salgai arriskutsu eta ez arriskutsuen garraioa errepideetatik, itsasotik edo trenbidetik: 

karga, deskarga, biltegiratzea eta garraiatzea 

o Hiri guneetan suteak 

o Itsasora edo Oiartzun ibaira isuri kutsatzaileak 

o Hornidura-ura ez egotea (lehortea edo uraren kutsadura) 

• Arrisku teknologikoen artean garrantzi handiena dutenak portuaren jarduerekin lotura dute: 

o Salgai arriskutsu eta ez-arriskutsuen garraioa: hauen karga, deskarga eta biltegiratzea 

Portuko eremuan egiten da eta jarduera honek beste toki batzuk arriskutsu bilakatzen ditu 

(trafikoa eta salgaien garraioari dagokionez): Buenavistako bidegurutzea, saihesbideko 

bidegurutzea eta trenaren geltokia. 

o Isuri kutsatzaileak: gehien bat hidrokarburo-isuriak itsasontzietatik edo Portuko 

instalazioetatik etor daitezkeenak (itsasontziak erregaiez hornitzeko guneak, MARPOL 

hondakinak jasotzen diren guneak eta Zamakona ontziolako jarduera).   

• Arrisku antropikoen artean garrantzi handiena duena suteena da, batez ere, San Pedroko eta 

Donibaneko barrutietan. 

• Kontuan hartzen den beste arrisku kategoria bat arrisku soziala da, hain zuzen ere, ekitaldietan 

biltzen den jendetzarengatik sor daitekeena.   
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Arriskuak kudeatzea 

• Udalerriko larrialdiak kudeatzeko Larrialdi Planak idatzi behar izaten dira. Pasaiako Lehenengo 

Larrialdi Plana 1997an idatzi zen eta zaharkituta zegoela ikusi ondoren, 2015ean berrikusi eta 

eguneratu egin zen, beraz egun 2015eko Larrialdi Plana da indarrean dagoena. Udalean Plan 

honen ardura Udaltzaingoak dauka. Hala ere, 2017an zuzenketa txiki batzuk egin zaizkio eta 

plenora eraman ostean alegazioak egin zaizkio,  alegazio hauen ondoriozko zuzenketak egingo 

dira eta Eusko Jaurlaritzako babes zibileko komisioan aurkeztuko dira, onartu ditzaten.    

• Portuan gerta litezkeen larrialdiak kudeatzeko beste hiru plan hauek daude:  

o Pasaiako Portuko Agintaritzak Portuko Autobabes Plana kudeatzen du. 2017ko plana 

da indarrean dagoena.  

o Pasaiako Portu barruko Larrialdi Plan integratua: itsas-babesa mehatxatu dezaketen 

edo bertan eragina izan dezaketen gertaera edo jarduera bidegabeen aurreko portuko 

babes plana da.    

o Itsas kutsadura sortzen denerako Kontingentzi Plana: itsas kutsaduraren aurkako 

jarduera plana. 

• Larrialdiei aurre egiteko Udalak eta Portu Agintaritzak dituzten baliabide tekniko eta giza 

baliabideak plan hauetan zehazten dira, baliabide propioak edota beste erakunde batzuenak 

(GFA, SOSDeiak, eta abar.). Horrez gain, larrialdiei erantzuteko protokoloak ere azaltzen dira. 

• Gainera, plan hauek neurri zehatz batzuk dituzte emergentziak prebenitzeko. Adibidez Pasaiako 

Emergentzi Planean jasotzen diren neurrietako batzuk ondorengoak dira: 

o Uholdeak: Antxon saneamendu kolektore bat egin da, Gure Zumardiako inguruan 

gertatzen ziren uholdeak saihesteko. Gainera, aldiz-aldiko kuneta eta estolderiaren 

garbiketa egiten da. 

o Olatu eta haize-boladak: edukiontziak lotzen dira, oholtzak kentzen dira eta Donibaneko 

Santiago plazan olatuak ez sartzeko lona zulatuak jartzen dira. 

o Mendi-hegalen irristatzea: Arrisku handienetako mendi-hegalak egonkortu dira eta 

sareak jarri dira. 

o Basoetako suteak: Basoetako bideen garbiketa egiten da eta mendia sasiz garbitu. 

o Hiri-guneetan suteak: Donibanen suteen aurreko jokabide protokoloa egiten ari da Udala 

Gipuzkoko Foru Aldundiarekin. Horren baitan suteen aurkako ur-hornidura sarea 

hobetzeko neurriak zehaztu dira suhiltzaileekin; batzuk epe motzean jarriko dira martxan 

(larrialdietarako semaforizazioa eta ur-hornidura sare alternatiboa) eta beste batzuk epe 

luzeagoan (Donibaneko saneamendu proiektuarekin batera). 

• Industria jarduerek sor ditzaketen arriskuez arduratzen diraPortuko Agintaritzaren 

eskumenekoa den Portuko Autobabes Plana eta Portuan dauden enpresetako Autobabes Planak  

eta bi plan hauen artean koordinazioa egoten da. Portuan Autobabes Plana behar duten 9 

enpresa daude: 

o Enpresa horietako lauk merkantzien biltegiratzea eta manipulazioa dute jarduera nagusia 

eta denek dute Autobabes Plana (Toro y Betolaza, Algeposa, Sobrinos de Manuel 

Cámara, eta United European Carriers). 

o Enpresetako bat (Sanemar) hondakin kudeatzailea da eta honek ere Autobabes Plana du.  

o Beste bi enpresek (Repsol eta Cooperativa de Transportes del Puerto de Pasajes) 

erregaiak biltzen eta hornitzen dituzte. Repsolek badu Autobabes Plana, baina 

kooperatibak ez dauka. 

o Azti Zentro Teknologikoak bere Autobabes Plana dauka. 

o Autobabes Plana duen beste enpresa bat ontziola da (Astilleros Zamakona). 
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Nabalaldea Pasai Donibanen 

Ene

a 

 

 

• Portuan badaude beste jarduera batzuk, Portuko Agintaritzaren iritziz Autobabes Plana beharko 

luketenak, nahiz eta legez ez den beharrezkoa. Honako hauek dira: 

o SAGEP enpresa da horietako bat eta Autobabes Plana badu. 

o Arrain handizkaria den Pescados y Mariscos Rodolfo enpresak badu Autobabes Plana. 

o Beste bik ordea ez dute Autobabes Planik, bata izotza ekoiztu eta banatzen duen 

Pasaiako Izotza enpresa da eta bestea Artaza Pasajes enpresa. 

• Pasaiako Udala Autobabes Planak egiten ari da hurrengo jarduera eta/edo 

establezimenduetan:  

o Ciriza Etxea 

o San Pedroko garajeak 

o CIP Trintxerpe 

o Antxoko Merkatua 

o Aiten Etxean (Antxon) 

o Donibaneko kiroldegia 

o Trintxerpeko kiroldegia 

o Pasaia Musikal 

o Antxoko Frontoia 

o Donibaneko Arraun Elkartea 

• Nahiz eta bere edukia publikoa den, Pasaiako Larrialdi Planaren edukia udal-teknikari eta 

herritarrentzat ezezaguna da, informazio eta sentsibilizazio ekintzarik ez delako burutu gai honen 

inguruan. 

• Pasaiako Larrialdi Plana Portuko Autobabes Planarekin koordinatzeko lehendabiziko pausoak 

ematen ari da. 

Jarduera ekonomikoen ingurumen eraginaren arriskua eta hauen kudeaketa 

• Ingurumenean eragin handiena izan dezaketen jarduera ekonomikoak industria enpresak dira 

eta hauek Portuan daude, bereziki, bi eremu industrialetan: Nabalaldea eta La Herrera.  San 

Pedroko Lonja eta Antxoko Sobrinos de Cámara enpresa hartu behar dira kontuan  baita  ere.  

• Industria enpresez gain, ingurumen inpaktuen aldetik ere kontuan izan behar dira Portuan egiten 

diren beste jarduera batzuk, batez ere, salgaien (arriskutsu eta ez arriskutsuen) garraiorekin 

lotuta daudenak. 

o Nabalaldea: Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. 

erakundeak kudeatzen du poligonoa. Hauek 

itsasorako tresnen biltegiak dira gehienbat. Hemen 

dauden enpresa gehienak legeztatuta daude, eta 

tramiteren bat falta zutenei eskatu zitzaien betetzeko.  

o La Herrera: Tamaina txikiko enpresak dira, ontzi-

industriarekin lotuta daudenak: ontzi-aroztegia, ontzi-

galdaragintza, etaarrain produktuen elaborazioa. 

Gune honetako enpresa batzuk badaukate jarduera 

legeztatuta. 

o Salgai arriskutsuen garraioa: karga, deskarga eta 

biltegiratzea Portuko eremuan.   
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• Ingurumen-inpaktu gehien sortzen duten jarduera industrialei kutsaduraren prebentzio eta kontrol 

integratuaren 16/2002 legea zaie aplikagarri. Pasaian, lege hau aplikagarri zaion jarduera 

bakarra Sanemar da, hondakin kudeatzailea da eta bere Ingurumen Baimen Bateratua 2015ean 

lortu zuen. Ingurumeneko Baimen Bateratuak ingurumen-inpaktuak kontrolatzeko neurriak 

ezartzen dizkio enpresari. 

• Denbora tarte batez, zegokion espedientea epaitegietan argitu arte,  Portuan zeuden jarduerek 

ez zuten jarduera-lizentzia izapidetzen. Dagokion sententzia (248/2012) ebatzi zenez geroztik, 

ordea, jarduera berri guztiek legeztatu dute haien jarduera Udalean, eta aplikagarri zaizkien 

neurri zuzentzaileak ezarri zaizkie. Jarduera zaharragoak, ordea, legeztatzeko prozesuan daude.  

• Pasaiako Portuko Agintaritzak Portuko Operazioen Instrukzio Teknikoa idatzi du. Instrukzio 

honetan, ingurumenaren gaineko inpaktua murrizteko jarduerak nola egin behar diren azaltzen 

da. Udalak instrukzioari ekarpenak egin zizkion, baina ezin izan ziren kontuan hartu Administrazio 

Kontseiluan onartzear zegoelako.  Estatuko Portuek “Ingurumen alorreko Praktika Onen 

Gidaliburua” prestatu dute  Portuko operadoreentzat. Zenbait kasutan gidaliburu hau Instrukzioa 

baino zorrotzagoa da.  

• Testuinguru honetan, 2012ko urtarrilean erakundeen arteko batzorde bat eratu zen Pasaiako 

Badiako ingurumenaren hobekuntzan lan egiten hasteko, eta hainbat erakunde dira horretan 

parte hartzen dutenak: Pasaiako Badiako herri-administrazioak, Aldundia, Eusko Jaurlaritza, 

URA, Añarbeko Urak eta Portuko Agintaritza. Pasaiako Portuko ingurumen-kudeaketaren 

hobekuntzan aritzen dira bereziki lanean, baita Pasaiako Badia hobetzen ere bere osotasunean 

hartuta. Batzorde horrek mahai teknikoa eta mahai politikoaren bidez egiten du lan. 

• Bi mahai hauek sei hilabetez behin elkartzen dira eta mahai horietan lan-kronograma dokumentu 

batean ezarritako ekintzak jartzen dira martxan. Bektore hauetako bakoitzean hobetu beharreko 

alderdiak daude jasota dokumentu horretan: ura, lurzorua, hondakinak, airea eta zarata, eta baita 

izaera orokorrekoak diren eta helburuak betetzen direla ikusteko baliagarriak diren beste hainbat 

alderdi ere.   

• Gainerako jarduera ekonomikoak, kutsadura-potentziala baxua dute, bai jarduera motarengatik, 

bai jarduera tamaina txikiarengatik. Hala ere, Udaleko baimena behar dute. 

• Udal eraikin gehienek ez dute jarduera-lizentzia edo jardueraren aurre komunikaziorik. Lizentzia 

duten eraikin bakarrak Antxoko Frontoiko taberna eta Trintxerpeko lokal bat (Club Atletico 

Trintxerpek erabiltzen duena) dira.  
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HERRITARREK DIOTENA 

• Antxon saneamendu sarea bikoiztu zenetik uholde arriskua gutxitu dela aipatzen da, eta hori 

positibotzat hartzen da, izan ere, orain dela 5-7 urte arte uholdeak gertatzen ziren. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Pasaiako Larrialdi Plana ezarri: plana udaletxe barnean zein herrian hedatu, udaletxe barneko 

langileei zein herritarrei zabaldu, informatu, prestakuntza eman. 

• Pasaiako Larrialdi Plana mantendu: baliabideen aldizkako egiaztapena egin, etengabeko 

prestakuntza eman, simulakroak egin, plana errebisatu eta eguneratu. 

• Pasaiako Larrialdi Planak eman dituen gomendioak jarraitu:  

o Itsasertzeko fenomeno edota meteorologia-fenomeno larrien abisu sistemak jarri. 

o Herritarrentzat prebentzio-abisu neurriak jarri.  

o Babes taldeei baliabide gehiago eman. 

o Aparkalekuak zaindu kanpo zerbitzuen lanak errazteko.  

o Donibaneko topaguneak seinaleztatu. Alarma akustikoak jarri Portuan larrialdiaren bat 

gertatzen bada. 

• Larrialdi Plana garatzeko suhiltzaileekin harremana eta koordinazioa mantendu, batez ere 

Donibanen suteak daudenean arrisku handia baitago. Donibaneko saneamendu sarea hobetzean 

suteen aurreko hobekuntzak ere sartu daitezke.  

• Pasaiako Larrialdi Plana Portuko Autobabes Planarekin koordinatuz aurrera eraman. 

• Udalako jarduera eta establezimenduetako Autobabes Planak bukatu. 

• Portuko Agintaritzarekin koordinazioa sendotu, Portuko jardueretan ingurumen hobekuntzarako 

neurriak bultzatzeko elkarlanean.  

• Erakunde ezberdinek osatzen duten Mahaia mantendu eta ekintza berriak proposatu. 

• Jarduera zaharren jarduera-lizentzia izapideen egoera errebisatu eta behar diren kasuetan 

izapidea sustatu behar bezalakoa izan arte. 

• Udal jardueren edo establezimenduen jarduera-lizentzia edo jardueraren aurre komunikazioa 

egin.  
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UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA 

INGURUMEN KUDEAKETA 

 

Erosketa eta kontratazio publiko berdea 

• Pasaian erosketa eta kontratazio publiko berdearen arloaren (aurrerantzean EKPB) balorazioa 

egiteko, Ihobek  argitaratutako Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Gida Praktikoa 

lanean jasotzen diren eta ondoren azaltzen diren irizpideak erabili dira. 

 

 

IRIZPIDEA DESKRIBAPENA 
EZARPEN 

MAILA (0–3) 

Iraunkortasunarekiko 

konpromisoa 

Iraunkortasunaren aldeko oinarrizko konpromisoa badago 

Pasaiko Udalean eta iraunkortasuna teknikari baten esku dago. 

Baliabide ekonomikoak ordea, mugatuak dira. 

1. maila: 

oinarrizkoa 

Erosketa eta 

kontratazioa 

antolatzeko modua 

Baldintza orriak badaude eredu gisa, baina irizpide berdeak ez 

dira ezarri.  

Obretako plegu batzuetan eskatu da obrak dirauen bitartean 

ingurua kontrolatzea (Lanetako Ingurumen Zaintza). 

1. maila: 

oinarrizkoa 

Erosketa eta 

kontratazio publiko 

berdearen politika 

Ez dago Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea bultzatzeko 

inolako konpromisorik. 
0. maila  

EKPBren Ekintza 

Plana / Estrategia 
Ez dago inolako ekintza planik. 0. maila 

Erosketez eta 

kontratazioez 

arduratzen diren 

langileen 

prestakuntza 

Kontratazioaz eta erosketaz arduratzen diren langileei ez zaie 

EKPBren arloko inolako prestakuntzarik ematen. 
0. maila 

Langileei emandako 

informazioa (ohiturak 

aldatzeko) 

Ez da langileak ingurumen arloan sentiberatzeko inolako 

kanpainarik egiten. 
0. maila 

Produktuetarako edo 

zerbitzuentzat 

ingurumen irizpideak 

Ez dago inongo produktu edo zerbitzu talderentzako ingurumen 

irizpiderik. Nahiz eta ez dagoen irizpide finkorik, erosketa 

batzuetan kontutan izaten dira irizpide batzuk  

1. maila 

Emaitzak zein 

adierazleak neurtzea 

eta berrikustea 

Emaitzak ez dira neurtzen, eta ez dago EKPBren adierazlerik. 0. maila 

Hornitzaileen katea 

kudeatzeko modua 

Ez dago hornitzaileekin harremanik, erosketak eta lizitazioak 

salbu. 
0. maila 

Beste administrazio 

publiko eta erakunde 

batzuekin lan egitea 

eta lankidetzaren 

aritzea, sarean 

bitartez EKPB 

sustatzeko 

Ez da inongo saretan parte hartzen. 0. maila 
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Udal administrazioaren ingurumen kudeaketa 

• Ingurumen kudeaketa sistema ziurtatuta duen udal sail edo zerbitzurik ez dago (Ekoscan, ISO 

14001 edo EMAS).  

• Hala ere, ingurumenaren aldeko ekintzak jarri dira martxan Udalaren jarduerek sortzen dituzten 

ingurumen-inpaktuak murrizteko. 

Energia arloan: 

• Udal ekipamenduetan energia kontsumoa murrizteko hainbat neurri hartu dira: 

2010. urtean, udaleko bost ekipamenduetako bero produkzioan eta banaketa sistemetan 

hobekuntzak egin ziren: udaletxean, haurtzaindegian, kultur etxean, kiroldegian eta 

Uzturpe ikastolan. Azken honetan, gainera, 2011. urtean auditoria energetikoa egin zen 

eta, horren ondorioz, energia murrizteko zenbait neurri zehaztu ziren. 

• Azken urteetan udalerriko argiterian zenbait hobekuntza egin dira, horien artean ondoko hauek 

azpimarratu daitezkeelarik: 

Koadro gehienetan (24tik, 20n) fluxu erreguladoreak jarri dira. 

Argi ez eraginkorrak kendu eta, egungo araua bete eta errendimendu hobeak dituzten 

batzuengatik ordezkatuak izan dira. 

Uraren arloan: 

• Ura aurrezteko deposituak iragazgaiztu egin dira.  

Hondakinen arloan: 

• Udal eraikinetan hondakinak gaika biltzeko ontziak badaude. 

• Kalean  hondakinak gaika biltzeko ontziak badaude baita ere baina hondakinak ez dira gaika 

jasotzen zakarrontzietan nahastuta daudelako. 
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HERRITARREK DIOTENA 

• Herritarrek ez dute gai honi buruzko ekarpenik egin. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea ezartzeko konpromiso politikoa lortu. 

• Erosketa eta kontratazioetan ardura duten Udal teknikariek prestakuntza jaso EKPBari buruz 

(lege baldintzak, irizpide berdeak nola sartu, eskaintzak nola ebaluatu, eta abar). 

• Erosketetan eta kontratazioetan irizpide berdeen barneratzea planifikatu eta aurrera eraman. 

• Udaleko langile guztiei EKPBarekin Udalak duen  konpromiso eta planifikazioaren berri eman. 

• Hornitzaileei Udalaren asmoen berri emateko sistemak ezarri. 

• Kontratazioetan eta erosketetan ingurumen irizpideak betetzen diren ala ez jakiteko baliabideak 

jarri. 

• EKPB ezarpenaren jarraipena egin. 

• Udal establezimenduen edo jardueren ingurumen alderdiak ezagutu, kontsumoen gaineko 

azterketa egin eta neurriak jarri  ingurumen inpaktuak murrizteko, nahi bada arau bat jarraituz 

(Ekoscan, ISO 14001 edo EMAS). Tarteka langileekin informazio saioren bat eman. 

• Udalak ematen dituen diru laguntzetan ingurumen baldintzak ezarri. 

• Pasaian antolatzen diren ekitaldietan ingurumen hobekuntzak bultzatu. 

• Ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioa egin arlo guztietan (energia, hondakinak, ura…) eta 

sektore guztietan (Udal langileak, herritarrak, ikastetxeak…). Herritarrei kudeaketa telematikoa 

erraztu. 
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GARAPEN EKONOMIKOA 

 

Ekonomiaren egitura eta jarduera-mailaren bilakaera 

• Pasaiako enpresa sareak beherakada nabarmen bat bizi du krisia hasi zenetik, hau da azken 8 

urteetan. Zehazki 2016.urtean 2008an baino 403 enpresa gutxiago zeuden, %28ko beherakada 

baten ondorioz. Euskal Autonomia Erkidegoarekin alderatuz, Pasaiako enpresen parkearen 

inboluzioa nabarmenki handiagoa izan da, %13,8 jaitsi baita EAEn. 

• Dena den, kontuan izan behar da 2014.urtean jo zuela lurra beherakadak 1.000 enpresa azpitik 

izatera heltzean, eta geroztik, azken 3 urteetan gorakada leun bat antzematen ari dela. 2014ko 

kopuru minimotik 2016an 1.017 establezimenduetara pasatzeko, %2,3ko gorakada bat egon da.  

 
 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Jarduera ekonomikoen gida zerrenda) 

• Establezimendu berrien sorrera tasari dagokionez, hau da 1.000 biztanleko urtean sortzen den 

establezimendu berri kopuruak, 2011.urtean jo zuen lurra 3,9koa izanik. Aldiz 2016.urtean tasa 

honek gorantz egin du 2,4 puntuan; hala ere, 2006.urteko baliorik altuenetik (9,55) urruti 

oraindik.  

• Establezimenduen saldo garbia, zeroren azpitik kokatu da 2008az geroztik aurreko bi urteetan 

punturik gorenenak lortu ostean. Hala ere, azken bi urteetan balio hau kopuru positiboetan da 

berriz, 2016 urtean 1,12ko saldo positiboa izanik. Honela, azken bi urte hauetan 

establezimenduen sorrerak gora egin du eta itxiera kopurua baino altuago izan da, saldo 

garbiaren balioak positibo izatea lortuz.  

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 
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Eredu ekonomikoa eta sektore egitura 

• Hirugarren sektoreak pisu handia du 

Pasaian, establezimendu kopuruari 

dagokionez. Era honetan, 2016.urtean 

Pasaiako hamar establezimendutik 7tik 

gora zerbitzu sektorekoak dira. 

Eraikuntzak jarraitzen dio % 17ko 

presentziarekin eta honi aldi berean 

industriak %4ko presentzia ahularekin. 

Azkenik, 2012az geroztik, lehen 

sektorearen presentzia ere nabaritzen 

hasi dela aipatu behar da, 2016an ia 

%2ko presentzia izatera pasaz.  

            Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

• Enpleguari dagokionez ere, eta 2015eko azken datuek diotenez, Zerbitzuen sektorea zen 

nagusi Pasaian, lanean ari zen biztanleriaren %78a okupatuz. Industriak ordea, establezimendu 

kopuruaren kasuan baino pisu handiagoa hartzen du, lanean ari den biztanleriaren %13,3a 

metatuz.   

• Sektore egituraren bilakaerari erreparatzen badiogu, argi ikus daiteke industria sektoreak, 

2001.urteaz geroztik beheranzko joera mantendu duela. Hala ere, 2011-2015 urte bitartean 

%1eko gorakada txikia bizi du. Aldi berean, eraikuntzaren sektoreak ere krisiaren ostean, 2008az 

geroztik, alegia, beherakada sendoa bizi du bai establezimendu kopuruaren arabera eta are eta 

gehiago biztanleria okupatuaren arabera, zein 2006.urtean eraikuntzan aritzen zirenen ehunekoa 

11,7koa zen eta aldiz 2015ean 6,9koa; %49ko beherakada latza biziz, alegia.     

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

• Pasaiako enpresen tamaina oso txikia da, oro har, hamar establezimendutik bederatzik (9,2k 

zehazki) 5 langile edo gutxiago dituzte eta %95,6a ez da 10 langileetara iristen. Dena den, 

Donostialdeako zein Gipuzkoako datuen oso antzekoak dira, nahiz eta Pasaian 0 eta 2 langile 

artean dituzten enpresa kopurua 3 p.p. altuagoa izan eta baita 3 eta 5 langile bitartekoa ere 

zertxobait handiagoa den, aldiz gainontzeko tarteak txikiagoak dira bai Gipuzkoa eta baita 

Donostialdearekin alderatuz.  



 

Pasaiako Iraunkortasun diagnostikoa 2017 

89  

 

 
 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Jarduera Ekonomikoen Bilakaera) 

• Establezimenduen forma juridikoari dagokionez berriz, eta lehen aipaturiko tamainaren 

araberako sailkapenean aurreikusten zen moduan, pertsona fisiko edota autonomoak 

nagusitzen dira Pasaian, non %62a pasatxo diren.Gipuzkoako zein Donostialdeako egiturekin 

alderatuz, Pasaian Pertsona fisikoak presentzia handiagoa duela ageri da, %62, eskualdeko eta 

autonomia erkidegoko % 54arekin alderatuz. Bestalde, elkarte mugatuen rola handiagoa da 

Gipuzkoan zein Donostialdean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Jarduera Ekonomikoen Bilakaera) 
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Jarduera ekonomiko orokorraren maila 

• 2010.urtera arte Pasaian 

biztanleriaren Barne 

Produktu Gordinak (BPG) 

biztanle bakoitzeko 

maximoa lortu zuen 

25.164€-koa izanik. 2010az 

geroztik beherakada bat 

izan da, ia %21ean jaitsiz 

bi urteetan, 2012an 

19.913€-koa zelarik.  

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

• Aurrez esan bezala establezimendu kopuruari dagokionez zerbitzu sektorea nagusi den arren, 

Balio Erantsi Gordinari (BEG) dagokionez, industria sektorearen presentzia biziki 

handiagoa da (%21ekoa, establezimenduen arabera %4,2 izanik); hala ere, zerbitzuen sektorea 

gailentzen da, balio erantsi gordinaren 

%69,6a metatuz. Bestalde, nekazaritza 

eta arrantzak, besteekin alderatuz oso 

pisu txikia daukala badirudi ere, 

Gipuzkoako gainontzeko herri 

askorekin alderatuz, Pasaian lehen 

sektorearen garrantzia 

esanguratsuagoa dela esango genuke. 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan 

oinarrituz 

• BEG-ak 2000-2012 aldian izan duen 

bilakaerari erreparatuz ordea, ondoriozta dezakegu krisiak industria sektorean izan duela eragin 

gogorrena, gora-bera nabarmenak izan baititu. 

 
2000 2005 2008 2010 2012 Δ 2000-2012 Δ2008-2012 

Nekazaritza eta arrantza %3,4 %4,5 %1,8 %2,4 %3,7 %8,8 %105,6 

Zerbitzuak %57,5 %60,5 %67,5 %59,5 %69,6 %21,0 %3,1 

Industria %34,8 %27,8 %7,7 %22,8 %21,0 %-39,7 %174,5 

Eraikuntza %4,2 %7,2 %6,9 %15,3 %5,7 %35,7 %-17,4 

Iturria: UDALMAP 
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Ongizate ekonomiko eta familiarraren maila 

• Pasaiako biztanleriaren errenta mailari dagokionez, azken datuaren arabera, 2014.urtean 

errenta pertsonala 15.798€koa zen eta aldiz famili errenta 31.308€-koa, pertsonalaren bikoitzaren 

azpitik. Errenta pertsonala zein familia errentak eboluzio berdina izan dute, euren maximoa 

2011.urtean lortuz eta geroztik 2013rarte motelduz; azken urtean, 2014ean gorakada apur bat 

bizi izan zuen errenta pertsonalak, baina ez aldiz famili errentak, 273€-tan murriztu baitzen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Jarduera Pertsona eta Familia-Errentaren Estatistika) 

• Eskualdea zein autonomia erkidegoarekin alderatuz, Pasaiako errenta pertsonala zein famili 

errenta baxuagoa da, hain zuzen eskualdekoa baino %22,5 txikiagoa da errenta pertsonala eta 

koska hau areagotu egiten da famili errentaren kasuan, Donostialdeakoa baino %25 baxuagoa 

izanik Pasaian.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Jarduera Pertsona eta Familia-Errentaren Estatistika) 
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Nekazaritza – Abeltzaintza eta landa garapena - Arrantza 

• Oro har gertatzen ari den bilakaera jarraitzen du Pasaiako lehen sektorean diharduen biztanleriak 

ere, hau da, gutxika behera egiten ari da azken urte hauetan. Honela, duela 20 urte lanean ari 

zen biztanleriaren artean, lehen sektoreak okupatzen zuen %7,65ekoa zen eta, aldiz, 

2015.urtean soilik 1,39koa da, 1996an suposatzen zuena baino %82 gutxiago. Hala bada, 

beherakadarik latzena 2001-2006 urte bitartekoa izan zen, %59an jaitsiz lehen sektoreak zuen 

presentzia. Ordutik aurrera, beherantz joaten jarraitu du, baina oso leunki; azken denbora 

tartean, esaterako, 2011-2015 urteen bitartean beherakada %5aren azpikoa izan da.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

• Pasaiako lehen sektorearen presentzia, gainontzeko sektoreekin alderatuz txikia badirudi ere, 

Gipuzkoako zein EAEko beste udalerriekin konparatuz, presentzia esanguratsua dela esan 

daiteke. Honen zergatia Pasaiako portuak eta honi loturiko arrantza jarduerak azaltzen du. 

Honela, Eustateko1 datuen arabera, EAEko baxurako arrantza lehorreratuaren balioa lurralde 

eremuko aztertuz, ikus dezakegu 2013.urtean Pasaian lehorreratuak Gipuzkoan lehorreratu 

zenaren %26a izan zela, eta EAE osoan lehorreratuaren %15,7a hain zuzen. Beraz Pasaiako 

portuak sektore honetan duen indarra ondoriozta daiteke.  

• Lehen sektoreak, BEG-aren ikuspegitik ordea, nekazaritzaren presentzia mantendu eta 

zertxobait handitu egin dela esan dezakegu, azken 10 urteotan, nahiz eta fluktuazioak izan 

dituen. Hau da, 2005.urtean 

izan zen nekazaritza eta 

arrantzaren presentziak 

ehunekorik handiena lortu 

zuen urtea, %4,5a suposatuz, 

ondoren 2008an izugarrizko 

jaitsiera izan zuen %1,8ko lurra 

jo arte, eta orduztik goranzko 

joera ageri du, %3,7raino 

helduz 2012.urtean.  

 

                                  Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

 

                                                           
1Iturria:  EUSTAT. Eusko Jaurlaritza. Garapen Ekonomikoaren eta Lehiakortasunaren Saila 
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Merkataritza 

• Egun Pasaiako dentsitate komertziala 9,8 establezimendu mila biztanle bakoitzekoa da, baina 

hala ere, txikizkako merkataritza establezimendu kopuruaren bilakaera aztertuz, ikus 

dezakegu azken urteetan, krisiaz geroztik, joera beheranzkoa izan dela. Hain zuzen ere, 2008 

eta 2016 urte bitartean %22an jaitsi da, 48 establezimendu galduz (2015 urtearekin alderatuz, 

ordea, jaitsiera ia %24koa izan zela ikus dezakegu). Dena den, jaitsiera honek lurra jo duela 

dirudi, 2015 urtetik 2016 urte bitartera bi txikizkako merkataritza establezimendu gehiago 

kontabilizatu baitira.  

• Establezimendu motaren arabera, aisialdia eta kultura arlokoak dira 2008tik 2016ra kopuru 

berdina mantendu dutenak, nahiz eta urtez urte arlo honetako dendak ixten eta irekitzen joan 

diren, konpuru orokorrean 16 izaten jarraitzen dute. Bestalde, teknologia eta komunikazio arloko 

zein ekipamendu pertsonalerako merkataritza establezimenduak dira modu esanguratsuagoan 

desagertu direnak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda) 

MERKATARITZA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008-2016 

Janariak, edariak eta tabakoa 103 105 95 88 86 86 87 83 81 % -21,4 

Ekipamendu pertsonala 31 32 30 26 23 24 24 20 21 % -32,3 

Teknologia eta komunikazioak 8 8 7 6 7 7 6 6 5 % -37,5 

Etxeko ekipamenduak 26 24 22 21 17 16 16 18 20 % -23,1 

Aisialdia eta kultura 16 14 14 16 14 13 13 13 16 % 0,0 

Farmazia eta drogeria 14 15 15 13 14 13 11 11 11 % -21,4 

Bestelako merkataritza 13 13 15 16 13 9 10 10 9 % -30,8 

Guztira 211 211 198 186 174 168 167 161 163 % -22,7 

Iturria: EUSTAT. Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda 

• Honela, Pasaian Laurak bat merkatari, ostalari eta zerbitzu elkarteak 85 bazkide inguru ditu. 

Kopuru esanguratsua da, kontuan izanik Pasaian 163 denda eta 100 ostalari daudela, hau da, 

263 establezimendu guztira, honekin estimatu dezakegu %30a baino gehiago dela elkarteko 

kide, zerbitzuak kontuan izan gabe. 
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Turismoa 

• Pasaiak baditu erakargarriak diren hainbat elementu turistiko, Albaola Faktoria, Mater 

Itsasontzi Museoa, Victor Hugo Etxea, Itsasora irteerak eta bisita gidatuak antolatzen dituzten 

enpresak, eta nola ez Pasaiako egitura eta portu sena duen kale zein ingurune naturalak, 

Jaizkibel mendiaren parajeak eta itsasertza ahaztu gabe. Guzti honekin, turistentzat erakargarri 

den udalerri bat osatzen du Pasaiak.  

• Gainera, eskaintza turistiko honen osagarri moduan, Pasaian hiru ostatu daude, Larrabide 

nekazalturismoa, Santa Ana Erromesen aterpea eta Arrokaundieta aterpea.  

• Ostalaritza ehunari dagokionez, egun (2016ko azken datuen arabera) 100 ostalari 

establezimendu daude Pasaian. Horietatik 21 jatetxe eta 79 taberna inguru dira, bisitari eta 

turistei egonaldi atsegin bat izan dezaten balioztatzen dutenak. Eboluzioari erreparatuz, 

antzeman dezakegu krisiaren ostean beherakada bat eman zela, eta orduz geroztik ostalaritza 

establezimenduen kopurua 100 inguruan mantendu dela.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda) 

Garapen ekonomikorako baliabideak eta politikak 

• Oarsoaldeako Garapen Agentzia arduratzen da Oarsoaldeako- garapen ekonomikorako politika 

orokorrak ezartzeaz. Aldi berean, hainbat baliabide ipintzen ditu Pasaia eta Pasaiatarren eskura, 

esaterako Industria Sustapena Sailak enpresa katalogoa, industria-lurzorua, laguntzak eta 

dirulangutzak, bideragarritasun planak, etengabeko heziketa eta langile hautaketa jarduera sailak 

lantzen ditu; eskualdeko enpresa, gizarte eta zerbitzu sarearekin lan eginez.  

• Bestalde, turismo arloa ere Oarsoaldeatik eskualde ikuspegitik bideratzen da.  
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HERRITARREK DIOTENA 

• Ekonomiaren elementu traktorea bertako baliabideen kudeaketan eta sormenean dagoela diote, 

bi elementu hauen bitartez negozio berriak martxan jar daitezkeelarik. Horretarako udalak paper 

sustatzailea izan behar duela eskatzen dute, erraztasunak jarriz.  

• Bestalde, turismoaren sektorea sustatzen ari dela ere azpimarratu da. 

• Aldi berean, Pasaian komertzio txikiak eta jatetxeak falta direla diote, azken urteetan gainbehera 

egoera bizi baitute, komertzio asko itxi direlarik. Honek turismoak dakartzan bisitariak bertan ez 

geratzea dakar, hau da, bisita egin eta alde egiten dutela euren gastua herrian egin beharrean 

(zehazki Pasai San Pedron ez direla geratzen diote, establezimendu aniztasun falta baitago).  

• Aurrekoarekin lotuta, Trintxerpeko eta San Pedroko bizilagunek zehaztu dute atzeko kalea kale 

bizia izan dadin sustatu beharko litzatekeela, eta honen arazo sotoen erabileraren araudiaren 

zorroztasuna dela diote, komertzio txikiak irekitzea zailtzen baitu. 

• Pasaitarrek bertako ekoizleekin (eskualde mailako ekoizleekin, alegia) zuzeneko salmenta 

kanalak sendotzeko beharra ageri dute. Gaur egun kontsumo talde bakarra dagoela nahiz eta 

eskari handiagoa egon adieraziz. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Pasaiako eta eskualdeko enpresen artean lankidetza eta sareen sorkuntza bultzatu, merkatuan 

lehiakorrago izateko bide bezala. Oarsoaldeako sail ekonomiarekin lankidetzan eta merkataritza 

elkarteen bidez eta industriako elkarlana eta proiektu partekatuak bultzatuz. Hau Udalaren zein 

Udalaz gaineko eskumena izan daiteke, udalak bultzatu dezake, baina Oarsoaldea eta beste 

hainbat udalerriren lankidetza beharrezkoa da.  

• Sektoreen arteko elkarlana bultzatuz, esaterako merkataritza, turismoa eta kulturaren eskaintza 

integratu bat sortzeko lan egin, Pasaiak bisitariari eskaintzen dioen esperientzia zabalagoa 

eginez.  

• Pasaiako herritarren artean ekintzailetza bultzatu, enpresa eta enplegu berrien sorrera zein 

galtzen ari direnen mantentzea sustatzea lehentasun garrantzitsua da.  

• Merkatari eta ostalarien beherakadaren ondorioz, biztanleko merkataritza dentsitatea nabarmenki 

jaitsi denez, honi konponbide bat emateko helburuarekin Udaletik laguntzak eta erraztasunak 

eskaintzea ezinbesteko da. Alde batetik, negozio berrien irekierarekin zerikusia duten programa 

eta bestelako diru-laguntzen bitartez, eta bestetik establezimenduen irekiera zailtzen dituzten 

politika eta arauak berrikusi eta birplanteatuz. 

• Udal politikez gain, Diputaziotik nahiz Eusko Jaurlaritzatik Sormen, Industria zein Merkataritza eta 

Turismo arloetara zuzenduriko programak mantendu eta hobetzea ezinbestekoa suertatzen da, 

sektore hauen berpiztea helburu izanik.  

• Merkataritzaren eta ostalaritzaren arloan, zehazki, errelebo arazoek dakartzaten 

establezimenduen itxierak saihesteko programak egon arren, hauek optimizatu eta sustatu 

beharko lirateke.  
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LAN MERKATUA 

 

Biztanleria aktiboa 

• Pasaiako jarduera tasa %49koa zen 2015.urtean; Gipuzkoako tasaren maila berean kokatuz.  

• Generoaren arabera aztertzen badugu, gizonezkoen jarduera tasa altuagoa dela begi bistakoa 

da; dena den, emakumeen jarduera tasak goranzko joera argiagoa izan du. 2015ean 

emakumezkoen jarduera tasa %45ekoa eta gizonezkoena %53,8koa zirelarik. Hala ere, 

2001.urteko datuekin alderatuz, ikus daiteke nola gizonezkoen jarduera tasa jaitsi egin den, 

%2,2an, eta aldiz emakumezkoen jarduera tasak goraka egin duen %29an handiagotuz 2001eko 

ehunekoa.  

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

Lanean ari den biztanleria 

• Pasaiako okupazio tasa %47,6koa zen 2015.urtean, Gipuzkoako zein EAEko tasaren azpitik 

kokatuz, %49,9 eta %48,7 hurrenez hurren.  

• Gazteen, hau da 16 eta 24 urte bitartean dituztenen tasari erreparatuz, ikus dezakegu bataz 

bestekoaren azpitik kokatzen dela, Pasaian %23,4koa zen 2015ean. Kasu honetan, Pasaiako 

gazteen okupazio tasa Gipuzkoako gazteena zein EAEko gazteenaren gainetik kokatzen da. 

Gainera, eboluzioari erreparatzen badiogu, 2011-2015 bitartean 1,2 puntu portzentualetan 

handitu dela esan dezakegu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 
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• Sexuaren araberako azterketak argi uzten du ezberdintasunak nabarmenak direla, nahiz eta 

denboran zehar sexuaren arteko aldea murriztuz joan den. Hau da, 2001.urtean Pasaian 

gizonezko eta emakumezkoen okupazio koefizientearen artean 22,3 puntu portzentualeko aldea 

zegoen, eta 2015.urtean ezberdintasun hau 7,1 p.p. izatera pasa da.  

• Jarduera sektoreari 

dagokionez, eta gizarte 

segurantzan afiliaturiko 

pertsonen ehunekoa aztertuz, 

2015.urtean ia hamar 

biztanletik zortzi zerbitzu 

sektorean ari ziren lanean, 

%12a industrian eta %7a 

eraikuntzan. Lehen sektoreak 

ez zuen okupatutako biztanleen 

%1a ere.  

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

Langabezia eta bere bilakaera 

• Lanbidek eskainitako datuen arabera, Pasaian langabezia tasa Gipuzkoan zein EAEan baino 

maila altuagoan mantendu izan da historikok. Esaterako, 2016.urtean Pasaian langabezia 

tasa %10,1ekoa izan zen, EAEko tasaren pixka bat gainetik (%9,8) eta Gipuzkoarena baino 

altuagoa izanik (%8,2). 

• Langabezia tasaren bilakaerari erreparatuz, Pasaiak Gipuzkoak izan duen eboluzio berbera 

jarraitu du, baina modu gogorragoan, zifra altuagoak izanik. Honela, 2007-2008ko krisiaz 

geroztik, langabezia tasak goranzko joera izan du, 2012.urtean balio maximoak eskuratuz, %13,1 

Pasaian, %11,8 EAEn eta %10,4 Gipuzkoan. 2012az geroztik eta pixkanaka bada ere, egoera 

leuntzen doala dirudi, langabezia tasa jeisten doalarik; baina oraindik ez da krisia baino 

lehenagoko balio baxuetaraino heldu.   

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 
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• Langabezia tasa generoaren arabera aztertuz, emakumeen langabezi tasa handiagoa dela 

ikus daiteke, 2012.urtea salbuespena izanik. Krisiaren ondorengo urterik gogorrenean, Pasaian 

langabezia tasarik altuena erregistratu zen urtean, gizonezkoen langabezia tasak emakumeena 

gailendu zuen %14koa emakumeen %12,2ko tasaren aurrean. Hau da, gizonezkoen langabezia 

tasa 2008tik 2012 urtera bitartean 

bikoiztu egin zen (%103ko 

gorakada), aldiz emakumeen tasak 

%69ko gorakada izan du. Honekin 

ondoriozta dezakegu, bai krisian 

langabeturik geratu zirenak neurri 

handiago batean gizonezkoak izan 

zirela, eta baita ere krisiak 

emakume gehiago lan mundura 

bultzatu zituela, ekonomia 

familiarrari laguntzeko asmoz.  

 

 

      Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

• Adinaren arabera, 2016.urtean Pasaian langabetuen adin talde handiena 45 urtetik 

gorakoek osatzen zuten, langabetuen %47,4a zirelarik. Aurreko urteetako datuei erreparatuz, 

adin talderik esanguratsuena 25-45 urte bitartekoak zirela esan dezakegu, batez ere 2012.urtean, 

krisiaren ondorioak gogorren jo zuten urtean, non 25-45 urte bitarteko adin tarteak ia %52a 

suposatzen zuen; urte honetan ere erregistratu zen gazteenen adin taldeko langabetuen 

ehunekorik altuena (%10.8). 

• Gipuzkoarekin alderatuz, ikus dezkegu 25 urtetik beherako gazteen ehunekoa Pasaiakoarenaren 

parekoa dela (%7,9 Gipuzkoan eta %7,6 Pasaian). Bestalde, Gipuzkoan 25-45 urteko adin taldea 

gailentzen da ia %48 suposatuz, Pasaian ez bezala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

• Ikasketa mailen arabera, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza edota azpiko ikasketak 

dituzten langabetuak dira nagusi (azken talde honetan sartzen dira ikasketarik ez dutenak, 

lehen mailako ikasketak dituztenak eta eskola graduatua dutenak), langabetu guztien %66,1a 

osatzen dutelarik. Krisiak langabetu kopurua igotzea ekarri duen arren, talde honek suposatzen 

duen langabetuen ehunekoa murriztu egin da; eta beraz, 2008-2016 aldian pisua galdu du (DBH 

edo azpiko ikasketa mailako langabetuen taldea %69 izatetik %66 izatera pasa baita). 
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• Krisiak eragin handiagoa izan du ikasketa maila altuagoa duten taldeetan, lanbide heziketa 

zuten langabeak %8,5 handitu ziren 2008-2012 bitartean; unibertsitate ikasketak dituzten 

langabetuek talde txikiagoa osatzen duten arren, igoera oso nabarmena izan dute 2008-2016 

urte bitartean %78,6ko goraka izan dute. 

• Gipuzkoarekin alderatuz, deigarriena da Unibertsitate ikasketak dituzten langabetuen ehunekoa 

handiagoa dela Pasaian baino (2016.urtean %8,6 osatzen zueten Gipuzkoan eta %5ekoa 

Pasaian). Aldiz, DBH edo azpikoikasketak dituzten langabetuen ehunekoa nabarmenki txikiagoa 

da Gipuzkoan, zehazki 7p-p. txikiagoa (59,3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

• Jarduera sektoreka aztertzen badugu, hirugarren sektoreak oro har ekonomian duen pisua 

kontuan hartuta normala den bezala, zerbitzu sektoreko langabetuak dira nagusi. Pasaian 

2016.urtean %69,5a suposatzen zutelarik. Industria zein eraikuntza dira ondotik jarraitzen 

diotenak, krisiaren eztandaz geroztik, ordea, talde hauek pisua galduz joan dira.  

• Aurretiko lan esperientziarik ez duten taldea izan da bereziki krisia pairatu duen taldea, 1,5 

aldiz biderkatu da talde honen kopurua 2009-2016 urte bitartean, langabetu osoen %3,7a 

suposatzetik %9,2a suposatzera igaroz.  

• Lehen sektorearen kasuan, igoera garrantzitsua izan bada ere, %40an haziz, zifra absolutuak 

kontuan hartzen baditugu igoera 13 pertsonakoa baino ez da izan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 
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• Krisiak izan duen eragina dela medio, epe luzeko langabetuen ehunekoak gora egin du, 

honek dakartzan arazo arriskuak areagotuz (zenbait taldetan langabezia kroniko bihurtzeko 

arriskua, langabeziagatiko prestazio ekonomikoen agortzea…). Honela, 2014ean luzaroan 

erregistraturiko langabetuak (urtebete baino gehiago daramatenak), biztanleria aktiboaren %6,6a 

suposatzen zuen eta 2015eko azken datuak dionez %6,1ekoa zen. Pasaiko luzeko langabetuen 

ehunekoa bai EAEkoa eta baita Gipuzkoakoa baino handiagoa da, 2015.urten %5,8 eta %4,6 

hurrenez hurren, Pasaian luzarako langabetuan arazoa larriagoa dela ikusaraziz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

 

Kontratazioa 

• Pasaian 2015.urtean zehar 177 kontratu erregistratu ziren 1.000 biztanleko, hau da 

Gipuzkoan erregistratu zirenen erdia (Gipuzkoan 353 kontratu ‰ biztanleko); eta EAEan batez 

bestekoa are altuagoa da 396 kontratu 1.000 biztanleko.  

• Kontratatutako pertsonen kopurua kontuan hartzen badugu ordea, Pasaian 54,5 

kontratatutako pertsona 1.000 biztanleko; eta kasu honetan ere Gipuzkoan bikoitza baino 

zertxobait gehiago dira, 116 kontratatu eta EAEn 122. 

• Azken hamarkadan izandako bilakaerari erreparatuz, kontratuen kopuruak beheranzko 

tendentzia izan du Pasaian, 2009 urtean lurra joz, (113 kontratu ‰ biztanleko). Dena den, 

badirudi beherakada 2012. urtean amaitu zela, eta ordutik goranzko joera leun bat ageri dela. 

Kontratatutako pertsonen kopuruak ere beheranzko joera izan du, baina modu leunagoan eta 

tendentzia egonkorragoarekin.  

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 
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• Pasaiako Kontratu errotazio indizea 3,25 zen 2015ean; Gipuzkoako (3,05) zein EAEko (3,23) 

indizeen gainetik kokatuz. Hau da Pasaian kontratu errotazioa handiagoa da, hots pertsona 

bakoitzak kontratu kopuru handiagoa sinatzen du urtean zehar eta beraz bere egonkortasuna 

txikiagoa da.  

• Kontratu errotazio indizearen bilakaerari erreparatuz, argi ikusten da krisiaren hasierak inflexio 

puntu bat ezartzen duela eta igotzen hasten dela, 2010ean 3,23ko balioa eskuratuz. 

• Generoaren araberako konparaketa eginez, ikus daiteke nola krisiaren ostean gizonezkoen 

kontratu errotazio indizea emakumezkoenaren gainetik kokatzen dela, aldiz 2013 urtean berriz 

azpitik ipintzen dela; eta azkenik 2015.urtean gizonezkoen kontratu errotazio 

emakumezkoenaren gainetik kokatzen da (0,75puntu altuago).   

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

• Errealitate honen adierazle da kontratu mugagabeen urritasuna, 2015ean Pasaian sinatu ziren 

kontratu guztien %91,7a aldi baterako kontratuak baitziren. Gipuzkoan oraindik eta baxuagoa 

da kontratu mugagabeen ehuneko, 7,7koa eta EAEan %6,9koa. 

• Bilakaerari erreparatuz, 

krisiaz geroztik, eta batik 

bat 2010-2013 urte 

bitartean erregistraturiko 

kontratu mugagabeen 

ehunekoak minimoak 

eskuratu zituen. Aldiz, 

2014.urtean nolabaiteko 

gorakada izan zuen %10a 

gaindituz, urtebete 

beranduago aurreko 

balioetarantz jaitsi aurretik. 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 
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• Kontratu mugagabe hauen sexuaren 

araberako banaketak adierazten 

duenez, kontratu mugagabe 

gehienak gizonezkoei egiten zaizkie. 

Hala ere, azken urteetan, 2013az 

geroztik, kontratu mugagabea 

erregistratu duten emakumezkoen 

ehunekoa parekatze alderantz doala 

dirudi (2013an %49,4 zelarik). 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

• Adinaren araberako banaketak zera 

adierazten du, Pasaian kontratu 

mugagabe gehienak 30 urtetik 

beherako gazteei egiten zaizkiela, 

baina krisiaz geroztik ehuneko hau 

nabarmenki jaitsi zen; 2012an berriz 

ere gorantz egin zuelarik.  

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

Jarduera sektoreen arabera, zerbitzuen 

sektorea da kontratu gehien erregistratu zituena 

2015.urtean, %80 hain zuzen. Honi industria 

sektoreak jarraitzen dio %12,2arekin eta atzetik 

eraikuntza izango genuke %7ko presentziarekin. 

Bestalde, lehen sektorearen ehunekoa oso 

baxua da %1aren azpitik kokatuz.  

 

 

                                                 

 

  Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

Enplegu eta prestakuntza politikak 

• Kasu honetan ere, ekonomia zein turismo arloko politikekin gertatzen den bezala, Oarsoaldeako 

Garapen Agentziak ezartzen ditu politika edo lan ildo nagusiak. Aldi berean, hainbat 

baliabide eskaintzen dizkie Oarsoaldeako udalerriei, esaterako lana bilatzeko baliabideak, lan 

merkaturako aholkularitza, prestakuntza ikastaroak, enpresa sortzeko aholkularitza zein 

laguntzak eta abar luze bat.  
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HERRITARREK DIOTENA 

• Herritarrek ez dute gai honi buruzko ekarpenik egin. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Aurrez lan esperientziarik ez duten taldeei (lan merkatuan sartu berri direnak, krisiak eraginda lan 

bila hasi berri direnak…) eta gazteei arreta berezia eskaini, hauek lan munduan txertatu daitezen 

bermatzeko. 

• Krisiak gehien eragin dien sektoreetako langabetuei lan merkatuan irteera gehiago izan 

ditzaketen sektoreetarantz bideratzeko laguntzak eskaini, formazioa eta aukera berrien bitartez, 

berriz lan merkatuan sar daitezen bultzatzea. 

• Ikasketa maila altuak dituzten langabetuen segmentuak, besteek ez bezala gorakada nabaria 

izan duenez, talde honetako langabetuei arreta berezia eskaini, herriko enpresen eta langabetu 

hauen artean bitartekari lana eginez, egoera honi irtenbidea ematea.  

• Merkataritza zein ostalaritzan ondorengotzen plangintza edo negozioen traspasorako laguntzak 

eskaini. Hau, egungo langabetuei beste lan aukera berriak zabaltzeko bidea izan dadin, 

orientazioa, formazioa eta laguntza eskaini.  

• Emakumeen artean lan prekarietatea eta ezegonkortasuna murrizten saiatzeko ekintzak aurrera 

eraman. 

• Enplegu berrien sorrera sustatu, programa eta ekintzen bitartez (Oarsoaldearekin zein 

Diputazioarekin elkarlanean). 

• Oarsoaldeatik kudeatzen den Eskualdeko Enplegu Planaren barnean, aurreko gaien inguruan 

agertzen dena berrikusi eta Udaletik argibideak zein laguntza eskaini. Enplegu Plana Eskualde 

mailan lantzeak ez du esan nahi Udalak bertan presentzia izan ezin duenik, bere ekarpen eta 

kezkak azaldu beharko ditu eta Planaren eraikuntzan parte hartu beharko du. 
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BIZTANLERIA 

 

Lurralde kokapena eta testuingurua 

• Pasaia, beste 10 udalerrirekin batera, Donostialdea eskualdean dago, Gipuzkoako ipar 

ekialdean. Pasaia da eskualdeko zein probintziako hiriburutik gertuen dagoen udalerria, hurrenez 

hurren lotzen baita Donostiarekin. Errenteria eta Donostiaren artean kokatzen da eta hauekiko 

gertutasuna delarik, udalaren mugak ez daude argi bereiziak, esaterako Trintxerpek Donostiako 

hainbat auzoren “jarraipena” suposatzen baitu. 

• Pasaia portuaren inguruan sortutako udalerria da, eta portua bera da udala batzen eta 

banatzen duena, lau barrutitan zatituz. Oiartzun ibaiaren bokaleak banatzen ditu beraz 

Donibane, Antxo, San Pedro eta Trintxerpe, honela lau barrutitan zatituriko izaera juridiko-

administratibo bakarra duen udalerria osatzen du Pasaiak, udalaren nortasunean zein 

egunerokotasunean biziki eragiten duen baldintzatzaile bat izanik. 

• Pasaiako biztanleriak Donostialdean duen pisua eskualdeko biztanleriaren %5,1a 

suposatzen du 16.587 bizilagunez osaturik. Oarsoaldea osatzen duten udalerrien artean, 72.700 

biztanletik gora, ia %23ko pisua du, Errenteriaren atzetik udalerri handiena izanik, biztanle 

kopuruaren arabera. 1.000 ha-tik gorako azalerarekin, Pasaiak biztanleria dentsitate oso altua 

dauka 1.566 bizt/km2 –koa, Donostialdeakoaren gainetik (1.065 bizt/km2) eta Gipuzkoakoa 

biztanleriaren dentsitatea laukoiztuz (359 bizt/km2). 

Biztanleriaren bilakaera 

• Azken mendeari dagokionez (1900az geroztik) Pasaiako biztanleriaren kopuruak nabarmenki 

egin du gorantz, 70 eta 80ko hamarkadetan maximoak lortuz, 20.000 bizilagunetik gora (21.130 

eta 20.696 biztanleekin hurrenez hurren). 1990-2000 urte bitartean beherakada handi bat izan 

zen Pasaiako biztanleriaren kopuruan, 2000.urtean %37ko beherakada izanik 1970.urteko 

maximoarekin alderatuz.  

 

Iturria: Norberak sortua, Pasaiako udal erroldako datuetan oinarrituz 
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• Azken hamar urteetan (2006-2016 urteen bitartean) Pasaiako Biztanleriaren joera gorakada 

leunekoa izan da. 2006-2008 urteen bitartean beherakada bat izan zen eta ordutik aurrera 

goranzko joera motela jarraitu du. 2008.urtekoa da daturik baxuena, 15.903 biztanlekoa hain 

zuzen ere, eta 2016.urtean datu kopuru honek % 4,3ko gorakada izan du. Batezbeste, azken 

hamar urteetan, urteko %0,32ko hazkundea bizi izan da Pasaiako bizilagunen kopuruan. 

Eskualdeko gorakada motelaren tendentzia jarraitu da, hau baino intentsitatea altuagoan 

(batezbeste urteko biztanleriaren hazkundea Donostialdean %0,22koa izanik). 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika) 

• Biztanleriaren aldaketa hau, oro har, barne mugimendu naturalari eta migrazio mugimenduari zor 

zaio.  

Mugimendu naturala 

• Pasaiako jaiotze tasa gordina ‰8,7koa da 2015.urtean, eta azken urteetako joera, gorabeherak 

izan dituen arren, beheranzkoa izan da, 2014.urtean minimora helduz (‰7,14) eta azken urtean 

gorako noranzkoa hartu du. 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

• Azken hamar urteetan jaiotze-tasa gordina heriotza-tasa gordinaren azpitik mantendu denez 

(hau da, pertsona gehiago hil dira herrian jaio diren haurrak baino), Pasaiako biztanleriaren 

hazkunde tasa begetatiboa, edota barne hazkundea negatiboa izan da, batezbeste -1,5ekoa. 

• Hazkunde tasa begetatiboari dagokionez, eta lehen aipaturiko biztanleriaren bilakaera kontuan 

izanik, kontraesan bat dagoela dirudi, hau da Pasaiako biztanleriaren kopuruak goranzko joera 

moteldua du, bertako barne hazkundea negatiboa den bitartean. Hori honela izanik, etorkinen 

gorakada bizi dela aurreikus daiteke.  
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Migrazio mugimendua 

• Migrazio mugimenduei dagokionez, Pasaian positiboa izan da azken hamar urte hauetan, 

batez beste 91ko guztizko kopuru positiboarekin; dena den Donostialdeako batez bestekoaren 

oso azpitik (1.186); non barne migrazioa gailentzen den nabarmenki.   

• Honela, azken hamar urteotako bilakaerari erreparatuz, 2006-2007 urteetako saldoa, hau da 

krisia baino lehenagoko urteetan, migrazio saldoa negatiboa zen (Pasaiara zetozen pertsona 

kopurua baino 3 eta 35 pertsona gehiago joaten zirela ikusaraziz). Azken datuak agerian uzten 

du joera aldaketa hau, 2015.urtean Pasaiara datozenak joaten direnak baino 239 pertsona 

gehiago izanik.  

• Migrazio mugimenduen balio positibo hau EAEz kanpokoa den biztanleriari zor zaio batez ere, 

barne saldoarekin alderatuz, askoz ere altuagoa delarik. Honela, 2006.2007 eta 2011 urteetako 

joerak konpentsatzen ditu kanpo migrazioak, hau da Pasaiatik kanpo doazen euskaldun kopurua 

datozena baino handiagoa da, baina kanpotarrekin alderatuz saldoa konpentsatu eta positibo 

izaten jarraitzen du, 2006 eta 2007 urteetan izan ezik, non barne migrazio saldoa hain zen 

negatiboa, kanpo saldoak ez zuela konpentsatzerik lortu.  

 Pasaiako Barne eta Kanpo migrazioen mugimenduak (2005-2015) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Barne-saldoa1 107 -61 -124 -27 4 28 -46 14 79 118 212 

Kanpo-saldoa2 32 58 89 120 87 78 81 90 18 21 27 

Guztira 139 -3 -35 93 91 106 35 104 97 139 239 

Iturria: EUSTAT. Migrazio mugimenduen estatistika 

• Donostialdeari dagokionez, 2015.urteko guztizko saldoa 1170ekoa da, nabarmenki altuagoa bai 

barne zein kanpo migrazioak Pasaiakoak baino altuagoak direlako (356 eta 814 hurrenez 

hurren). 

 

 

Iturria: Norberak sortuta, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

• Kanpo migrazioaren (hau da EAEtik kanpokoaren) azterketa sakonago batek ondokoa 

erakusten du; Pasaiako kanpo migrazio mugimendua beherantz joan zen 2010-2011 urteetan 

(2011ean ‰-0,5eko minimoa izanik), eta orduz geroztik, goranzko motel bat bizi du, 2015ean 

1,68koa izatera iritsi arte. 

 

 

                                                           
1 EAEko beste herrietatik Pasaiara etortzen den pertsona kopurua ken Pasaiatik EAEko beste herrietara joaten 
den pertsona kopurua 
2 EAEz kanpoko beste herrietatik Pasaiara etortzen den pertsona kopurua ken Pasaiatik EAEz kanpoko beste 
herrietara joaten den pertsona kopurua 
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• Atzerritar biztanleriaren bilakaerari dagokionez berriz, aldaketa oso leunak eman dira. 2008-

2011 urteen bitartean goranzko leun bat, 8,04ko maximoraino heldu arte, eta goreneko kopuru 

horretatik 2015 urte bitartean %5eko beherakada bat, Pasaiako atzerritar biztanleriak %7,6a 

suposatzera jaitsi arte.  

• Deigarria da Pasaiako atzerritarren, hau 

da biztanleriaren %8,19aren, gehiengoa 

Europar Batasunetik kanpokoak direla, 

hain zuzen %62a inguru.  

 

 

 

                                       

     Iturria: Norberak sortuta, UDALMAPeko datuetan 

oinarrituz 

 

Egitura demografikoa 

• Pasaiako populazioaren egitura 2016: 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Biztanleriaren Udal Erroldaren Estatistika) 

 

• Pasaiako Egitura demografikoa Gipuzkoaren oso antzekoa da, non biztanleria helduak (35-54 

ure) duen pisurik handiena, baina hirugarren adinak ere (65 urtetik gorakoak) kopuru 

esanguratsua osatzen duen. Dena den, indize demografikoak alderatzen baditugu honakoa esan 

dezakegu: 

o Pasaian zahartze zein gain-zahartze indizeak Gipuzkoan baino zertxobait altuagoak 

dira (ehuneko bi puntu inguru), hau da 65 eta 75 urtetik gorako biztanleriak, arinki 

bada ere Pasaian Gipuzkoan baino presentzia handiagoa du.  

o Pasaian 14 urtetik beherako gazteen portzentajea, haur-indizea alegia, Gipuzkoan 

baino apur bat baxuagoa da (13,6 Pasaian eta 14,7 Gipuzkoan). 

o Beraz, populazioaren zahartzea Pasaian Gipuzkoan baino zertxobait nabarmenagoa 

dela esan dezakegu. 
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Iturria: Norberak sortuta, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

 

• Indize hauek azken urteetan izan duten bilakaerari erreparatzen badiogu, bai haur indizeak eta 

baita gain-zahartze indizeak ere joera gorakorra dutela ikus daiteke. Bi kasuetan hazkundea 

nahiko motela izan bada ere, badirudi gain-zahartze indizearen kasuan apur bat handiagoa izan 

dela. 

Iturria: Norberak sortuta, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

 

Biztanleriaren lurralde banaketa 

• Pasaia, bere eraketa fisikoa dela eta, lau barrutiz osatua dago, Donibane, Antxo, San Pedro eta 

Trintxerpez. Errealitate honek nabarmenki eragiten du herriaren arlo guztietan, baita biztanleen 

izaera eta nortasunean, bakoitzak bere bereizitasunak izanik.   
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HERRITARREK DIOTENA 

• Herritarrek behin eta berriz azpimarratzen dutenaren arabera, Portua herrian integratzea da 

Pasaiako erronka nagusietako bat. Hau da, portua mehatxu bezala ikustetik herriaren bereizgarri 

izatera pasatzea.  

• Herri izaera zein nortasuna indartzea ere erronka nagusia da bizilagunen usteetan. Hau da, 

Pasaiako egitura geografikoak biztanleriaren egunerokotasuna biziki baldintzatzen du. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Portuaren eta herriaren arteko elkarbizitza hobetu, Pasaiako elementu positibo eta erakargarri 

moduan, herritarrak portuaz harro sentitu daitezen eta ez dadin mehatxu bat izan. Horretarako 

Portua Herri ekimenen eszena toki bihurtu beharko da, festa, ekintza kulturalak, jaialdiak eta 

bestelakoak bertan antolatzea, honela herritarrak portua erabili eta portuaz gozatuko dute. 

Ekintza hauek aurrera eramateko Portua eta Udalaren arteko koordinazioa ezinbestekoa da, bien 

arteko elkarlana sustatu beharko da Pasaiako Udaletik, herritarren onura bilatuz. 

• Pasaiako migrazio mugimenduek argi uzten dute Pasaiara datozen pertsonen kopurua bertatik 

doazenenaren gainetik dagoela; honela Udalak Pasaiara bertaratzen diren pertsona hauen 

harrera bermatzeko lanak egiten jarraitu behar du.  

• Pasaiako lau barrutiek bat osatzen duten leloa zabaldu eta herrian integratu behar da. Egitura 

geografikoak jartzen dituen mugez haratago, herritarren nortasunean Pasaia oso bat bezala ikus 

dezaten, barrutien arteko lankidetzak eta ekintzak egin beharko lirateke, Pasaian gertatzen dena 

guztiei zuzendurik dagoela ikusarazteko. Aldi berean, ekipamendu publiko bat barrutiren batean 

eraikitzen denean erabilera Pasaiatar guztiena dela komunikatu eta islatu behar da, honek barruti 

bakoitzean ekipamendu bera bikoiztearen arazoa gainditzea ekarriko du. Horretarako, barrutien 

arteko konexioa, ez soilik fisikoa, gainditu eta laurek herri bakar bat osatzen dutela barneratzea 

lortu behar da.  
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ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA 

EKITATEA ETA GIZARTE ZERBITZUAK 

Gizarte arazoak 

• Pasaian biztanleriaren %22ak 65 urte edo gehiago ditu (zahartze indizearen arabera). 

Gipuzkoa zein EAEko datuen parekoa da (%21.3 eta %21.4 hurrenez hurren). Barrutien arabera 

aztertuz, Donibaneren kasuan indize hau%25eko da, honek esan nahi du Donibaneko 

biztanleriaren laurdena 65 urtetik gorakoa dela; jarraian San Pedroko 65 urte baino gehiagoko 

bizilagunak ditugu, zeinek %23,6a ordezkatzen duten, eta Pasaiako bataz bestekoaren azpitik 

Trintxerpe eta Antxoko bizilagunak egongo lirateke, %21,6 eta %20,6a ordezkatuz hurrenez 

hurren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua,  Pasaiako Udal datuetan oinarrituz 

• Gainera, udalerrian 75 urte baino gehiago duten  2.015 pertsona bizi dira, honek Pasaiako gain-

zahartze indizea %12,1ean kokatzen du. Kasu honetan, Pasaiako gain-zahartze indizea, 

Gipuzkoakoa eta EAEkoaren gainetik kokatzen da; Gipuzkoan %10,5 eta EAEn %10,8 izanik. 

Honela, Pasaiako menpekotasuna altuagoa dela ikus daiteke. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

• Bestalde, biztanleen mendetasun tasa kontuan hartzen badugu, hau da, Mendekotasuna 

Baloratzeko Baremoan (MBB) I, II eta III gradua duten pertsonen ehunekoa, biztanle guztiekiko 

azaltzen duena, esan dezakegu Pasaian 2015. Urtean %4,8koa zela.  
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• Generoari erreparatuz, emakumezkoen mendekotasun-tasa gizonezkoena baino handiagoa 

da, eta Pasaian zehazki emakumezkoen mendekotasun-tasa %5,98koa da, gizonezkoena 

%3,49koa den bitartean. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, BEHAGIko datuetan oinarrituz (Gipuzkoako Gizarte Behatokia) 

• Baliabide ekonomikoei dagokienez, Pasaiako biztanleriaren baliabideak, Gipuzkoako zein 

EAEko bataz besteko baliabideak baino baxuagoak dira, baita Donostialdeako errenta maila 

baino apalagoa ere. Bilakaerari dagokionez, 2001ean Pasaiako Errenta 9.879€ zen, eta 2014ean 

%60 hazi zen, 15.798€. Bilakaera positiboa den arren, 2011.urtean izan zen errenta 

pertsonalaren mailarik altuena, 16.000€-tik gorakoa, eta hurrengo urteetan beherantz egin zuen 

(%3 jaitsiz); nahiz eta goranzko joera bat ageri den, Pasaiako errenta pertsonala Gipuzkakoa 

baino %20 baxuagoa da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

• Pasaian Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen dutenen ehunekoak 2008 urtera arte 

kopuru apalean bazeuden ere, orduz geroztik sekulako gorakada izan dute. Honela, 2015ean 

kopuru maximoa lortuz (‰39,2koa). 2008 urtetik 2016 urte bitartean %153 hazi zen. 

Gipuzkoarekin zein EAEarekin alderatuz, Pasaiako datuak altuagoak izaten jarraitzen dute 

‰37,7, Gipuzkoan Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen dutenak ‰20,9 eta EAEn ‰29,1 

dira; bi kasuetan 1.000 biztanleko laguntza hau eskuratzen dutenen kopurua Pasaiako 

bizilagunena baino baxuagoa izanik.  
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Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

• Bestalde, eta kontuan izanik historikoki Pasaiako langabezia tasa Gipuzkoarenaren gainetik egon 

dela, lan munduan sartzeko zailtasunak dituzten taldeei dagokionez, udalerrian badira aurrez 

aipaturiko pobrezia arazoez gain, lan merkatuan barneratzeko arazo larriak dituzten hainbat 

kolektibo ere (inoiz lanik egin ez duten adin batetik gorako pertsonak, epe luzeko langabetuak, 

etab.). Kolektibo hauek gizarteratu eta lan merkatura gerturatzeko Lanbide eta Udalaren arteko 

elkarlana bultzatu behar da. 

• Honela, geroz eta gizarte problematika gehiago identifikatzen dira (mota ezberdinetako 

problematikak), adin tarte ezberdinen arabera aldatuz doazenak. Helburua problematika hauek 

lehenbailehen identifikatzea (haur eta gazteen artean batez ere) eta saihestu edo hauei aurre 

egiteko neurriak hartzea da.  

Udalak Gizarte Zerbitzuetan egiten duen gastu ekonomikoa 

• Azken datuen arabera (2013.urtekoak), Pasaian batez beste biztanleko Udalak 114€ 

gastatzen zituen, Donostialdeako zein Gipuzkoako datuen oso gainetik. Hain zuzen ere 

Gipuzkoan biztanleko gizarte zerbitzuetako udal gastua 71,5€-koa zen, Pasaian egiten zen 

gastua baino %37 baxuagoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 Iturria: Norberak sortua, BEHAGIko datuetan oinarrituz (Gipuzkoako Gizarte Behatokia) 
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Gizarte Politika Zehatzak 

• Pasaiako Udaletik, gizarte mailan zenbait eremuri lehentasuna eman zaie eta programa eta 

ekimen ezberdinak sustatu dira arlo hauetan: 

o Berdintasuna: Pasaiako Udalaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I.Plana 

2016-2020, izateaz gain, beste hainbat organismo eta lan tresna dituzte brdintasunaren 

arloan, esaterako Berdintasun mahaia; Herri emakumeen eta emakume-taldeen arteko 

sarea sortzea; Eraso sexista eta sexualen aurrean protokolo bat eraikitzeko prozesua 

(Oarsoaldeko mugimendu feministarekin lanean); Osakidetza eta gizarte zerbitzuen 

arteko protokolo sortzeko helburua, indarkeria matxista pairatzen duten emakumeei 

kalitatezko arreta eskaintzearen lan ildoaren barnean…  

o Immigrazioa: Harrera protokoloa, Harrera On egitasmoa; Aholkularitza juridiko 

administratiboa; Jatorri askotariko emakumeen taldea eta baita elkar ezagutzeko gunea, 

Emakume ijitoen taldea, ZAS-Zurrumurruen Aurkako Sarea, gizartea sentsibilizatzeko 

estrategia da; AISA:herritar etorri berrientzako hastapeneko euskara eskolak 

Oarsoaldean; prestakuntza eta formazio eskaintzak eta beste hainbat ekintza. 

o Haur eta gazteak: Haur eta Nerabeen Eskubideak bermatzeko Plana (2008), Udalaren 

lehentasun eta sail guztiekin modu transbertsalean lantzeko ildo garrantzitsua. 

Kuadrillategia, gazteekin herriko gaiak lantzeko txokoa, Gazteria sailetik Gazte lokalen 

erabilerari buruzko gogoeta prozesu bat egin da, Kale hezitzaile programa…  

o Haurtzaroa eta Familien babesera zuzenduriko Gizarte Zerbitzuetako programak: 

Prebentziorako, detekziorako eta esku-hartze goiztiarrerako programa, haurrak babes 

gabezia arriskuan eta zaurgarritasun egoeran daudenerako; babesgabetasun arinerako 

arrisku egoeran edo babesgabetasun ertaina izateko arrisku handian dauden 

adingabekoak dituzten familietan esku hartzeko programa; eta baita inguru irekiko 

programak, hau da esku-hartze hezitzailerako programa, arrisku egoeran diren gazteekin 

komunitatean lantzeko.  

o Gizarteratzerako gizarte zerbitzuak: laguntzarako programa, non bazterkeria egoeran 

eta/edo mendekotasun egoeran dagoen pertsonari eguneroko bizimoduan hobeto molda 

dadin tresnak eskura jartzea, eta haren autonomian, sozializazioan eta garapenean 

laguntzea/akonpainatzea; ereiten programa, non taldean parte-hartzea sustatzea 

eguneroko bizikidetzan; sareak sortuz gizarte- eta hezkuntza-programa berritzailea, 

bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonak gizarteratzea eta laneratzea; eta 

baita gizarteratze programa, bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden kolektiboen 

beharrak identifikatzeko eta ondoren horiek asetzeko baliabideak eta zerbitzuak 

diseinatzeko.  

o Adineko pertsonentzako gizarte zerbitzuak: adineko ezinduak zaintzen dituzten 

familientzako laguntza (SENDIAN); baita Eguneko Landa Zerbitzuaren zentro bat 

(Donibanen), tutoretzapeko 14 etxebizitza, 4 zahar-etxe, 2 Eguneko zentro (1 pribatua, 

Antxon), Zaharren Egoitza txiki bat (40 plaza ingurukoa) eta baita etxez etxeko laguntza 

zerbitzua (zeinek departamentuko baliabide ekonomikoen gehiengoa suposatzen duen). 

OSASUNA ETA OSASUN ZERBITZUAK 

Osasun ekipamendu eta baliabideak 

• Pasaiak osasun zentro bat eta 2 anbulatorio ditu, azken hauetariko bat, Donibanen kokatua 

dagoena, kudeaketa Lezoko Udalaren eskumena da. Gainera, 4 farmazia ere baditu (10.000 

biztanleko 3,7 farmazia indizea bermatzen duelarik). 

• Pasaiaren egitura geografikoa dela eta, inguruko herrietako osasun zentroak esleitzen zaizkie 

Pasaiako biztanleei, esaterako Antxotarrei Errenteriara desbideratzen zaie. 
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ELKARBIZITZA 

Hiritarren segurtasuna 

• 2015ean Pasaian erregistraturiko delitu indizea mila biztanleko 25,1 delituko zifrara iritsi zen. 

Gipuzkoako zein EAEko bataz besteko datuak baino nabarmenki baxuagoa izanik (‰32,1 eta 

‰38,4 hurrenez hurren). Dena den, azken urteetako bilakaerari dagokionez, goranzko joera 

dagoela esan dezakegu, datuak ditugun azken urtean, 2015ean hain zuzen, erregistratu baita 

delitu indizerik altuena. 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 

• Pasaian udaltzaingoaren presentzia 2015.urtean Gipuzkoakoaren zein EAEko presentziaren 

gainetik kokatzen da, Pasaian 1.000 biztanleko 2,34 izanik, Gipuzkoako ‰1,62 eta EAEko ‰1,54 

indizeekin alderatuz; Pasaiako bizilagunen segurtasun maila handiagoa dela adieraziz. 

• Istripuei dagokienez, Pasaian 2015 urtean 1.000 biztanleko 6 istripu gertatzen ziren. Indize 

honek, gorabeherak izan dituen arren, Gipuzkoak zein EAEk dutenaren azpitik kokatzen da, 

Gipuzkoan ‰7,8 eta EAEn oraindik eta altuagoa ‰8,4ko izanik. 

•  Jasotako trafiko istripuetan harrapatutako oinezkoen kopurua aztertzen badugu, Pasaian 

10.000 biztanleko 1,9koa da, berriro ere Gipuzkoa zein EAEko zifren azpitik (4,1 eta 4,4). 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 
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Gizarte kohesioa eta hiritartasuna 

• Pasaiako herri nortasunaren adierazgarri nagusia Udalaren egitura geografikoak deribaturiko 

ezaugarri propio ezberdinen konbergentzia da. Hau da, Pasaia lau barrutiz osaturiko udalerria 

da, non lau eremu zein izaera ezberdineko biztanleak udalerri baten menpe bildu diren. 

Honek bizilagunen nortasunean zein egunerokotasunean eragin zuzena du. Fenomeno honen 

adierazgarri nagusia, Pasaiako bizilagunei nongoak diren galderari erantzutean “antxotarra”, “san 

juandarra” eta abar bezala  aurkezten direla da, Pasaiatarrak direla esatearen aurretik. Barruti 

bakoitzean errealitate ezberdin bat bizi da eta, beraz, udalak errealitate bakoitzari erantzuna 

eman behar dio barruti bakoitzera egokituz.  

• Gainera, barrutien arteko mugikortasun zailtasunak direla medio, udal zerbitzuak bikoiztea 

sortzen da, edo eta baita Pasaiako bizilagunak inguruko herrietara jotzea udal zerbitzuen bila, 

esaterako kiroldegi edo igerilekua erailtzerako garaian, Lezo edo Errenteriara joatean.  

TELEKOMUNIKAZIOAK ETA IKT-EN IRISGARRITASUNA 

Telekomunikazioak, ITK-en irisgarritasuna eta erabileraren sustapena 

• Udala teknologia berrietara irisgarritasuna bermatzeko ahalegin handia egiten ari da. 

Horretarako web orri bat dauka, dinamikoa, irisgarria, erraza eta erabilgarria, erakunde eta 

hiritarren arteko harreman zuzena errazten duena eta administrazio tramitazioak egitea 

ahalbidetzen duena. 

• Besteak beste, Pasaiako Udalak, Errenteria eta Hernaniko udalekin batera, HORKONPON 

smartphonerako aplikazio librea garatu du (Kubbit enpresaren bitartez); modu errazean 

herriko kaleetan arazo edo matxuraren bat ikusiz gero udalari matxuraren berri emateko. Hau da, 

pizten ez diren kale-argiak, baranda puskatuak, zuloak… edo antzekorik topatzean eta 

mugikorreko GPS sistema erabiliz, HorKonpon aplikazioak arazoaren kokapen zuzena zein 

matxuraren argazkia edo eta ohartxo bat bidaliko dio udalari.  
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HERRITARREK DIOTENA 

• Gizarte arloak nahiko ondo bideratuak daudela diote, lan handia egin baita arlo honetan. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Gizartearen adin tarte zaharrenarekiko arreta berezia. Pasaiako gain zahartze indizearen kopuru 

altua dela medio, Udalak kontuan hartzen jarraitu behar lituzke biztanleria segmentu honen behar 

eta nahiak, hauen ongizatea bermatzeko helburuarekin; are eta gehiago goranzko joera duen 

adin tartea dela kontuan izanik. Beraz berain neurrirako zerbitzuak, asistentzia eta ekintzak 

garatu beharko dira Udaletik.  

• Gainera, zaharrei zuzenduriko zerbitzuen artean, Zaharren egoitzaren plaza kopuru mugatuaren 

arazoa nabarmendu da, zeinek itxarote zerrenda handi bat izatea sortarazten duen, nahiz eta 

beharra duten pertsona batzuk beste herrietako egoitzetara deribatzen diren. Honela, Udalaz 

gaindiko eskumen bat izan arren, egoitzaren harrera gaitasuna handitzea edo zaharren egoitza 

berri bat zabaltzea lanerako eremua izango litzateke.  

• Pasaian Udalak gizarte zerbitzuetan biztanleko gastatzen duen kopurua eskualdeko nahiz 

Gipuzkoakoarenaren gainetik dago. Honek adierazten du Pasaian gizarte zerbitzuen behar 

handiagoa dagoela, eta aldi berean, Udaletik gizarte politika eta programei garrantzia eta esfortzu 

gehiago egiten dela. Honela, gastu sozialari dagokionez, eraginkortasun politikarekin jarraituz, 

pertsona gehiagotara iritsi eta aurrekontu berarekin baliabide gehiago eskaini ahal izatea landu 

beharko da.  

• Neurri prebentibo eta hezitzaileen aldeko apustua eginez, haur eta gazteen artean ohitura 

osasungarriak eta gizatasuna bultzatzeko lan egin. Baita gurasoekin ere haur eta gazteen 

problematika ezberdinez ohartarazi eta hauen konponbideen bilaketan laguntzeko ere.  

• Teknologia berrien arloan, udalak eredu izan beharko luke, beraz teknologia berrien erabilera 

sustatu behar da sail/arlo desberdinen arteko lana koordinatzeko: kultura, hezkuntza, kirola, 

euskara, berdintasuna merkataritza, turismoa… eta baita Udala Oarsoaldearekin konektatzeko 

ere. 

• Biztanleriari, batez ere adineko segmentuari, teknologia berrien erabileran prestatu, 

egunerokotasunean geroz eta gehiago erabiltzen diren tresnak direlarik, baita Udalarekin 

tramiteak egiterako garaian ere.  

• Aldi berean, adin txikiko zein gurasoei eta baita hezitzaileei ere interneteko sare sozialen 

erabilera egokia egin dezaten prestakuntzak eskaini beharko dira Udaletik.  

• Pasaiako biztanleriaren errenta maila asko hazi bada ere, oraindik Gipuzkoako errenta 

pertsonalaren mailaren azpikoa da. Gainera Pasaian Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen 

duten pertsonen kopurua oso altua da, Gipuzkoa eta EAEko kopuruen gainetik. Honela, ziurtasun 

hauek bermatzeaz gain, egoeraren zergatia aztertu eta hau konpondu beharko litzateke, 

pasaiako bizilagunen errenta maila Gipuzkoako gainontzekoarekin parekatuz.  
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BERDINTASNA ETA IMMIGRAZIOA  

BERDINTASUNA 

Eremu soziodemografikoan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun egoera  

• Aukeratutako adierazle soziodemografiko batzuek adierazten dute gaur egun desberdintasunak 

daudela emakumezkoen eta gizonezkoen egoeraren artean. 

• Pasaian gizonezkoak baino emakumezko gehiago bizi dira eta desberdintasun hau 

biztanleriaren estratu zehatz batean gertatzen da nagusiki, 65 urtetik gorako emakumeetan hain 

zuzen ere. Talde honetan emakumezkoak 2.289 dira (gizonak baino 862 gehiago). Horrela, gain-

zahartze tasa gizonezkoena baino ehuneko 6,8 puntu gehiagokoa da. Egoera honen ondorio 

nagusia da, menpekotasun handiagoa dutela emakumeek, hau zuzenean zahartzaroarekin lotzen 

baita. 

• Atzerritar biztanleriaren kasuan, emakumezkoek eta gizonezkoek kopuruaren distribuzioa 

maila berean agertzen dute, aurreko urteetan emakumeen maila zertxobait altuagoa izan bada 

ere. 

• Hala ere, errenta pertsonala aztertzen bada, adierazgarria da gizonezkoek duten errenta 

pertsonala, bai guztirakoa eta bai erabilgarria, askoz altuagoak direla. Hauen aldeko diferentzia 

errenta erabilgarriaren kasuan 5.629 eurokoa da eta errenta pertsonalaren kasuan 7.102 

eurokoa. 

  Emakumeak Gizonak 
Diferentzia (Emakumeak-

Gizonak) 

Biztanleria 8.599 7.988 611 

Biztanleria > 65 urte 1.427 2.289 862 

Gain-zahartze indizea: 75 urte baino 
gehiagoko pertsonak (%) 2010 

15,4 8,6 6,8 

Atzerriko biztanleria. (%) 50,04 49,96 0,08 

Errenta pertsonala guztira 2009 (€) 12.414 19.516 -7.102 

Errenta pertsonal erabilgarria (2009) 11.005 16.634 -5.629 

Iturria: EUSTAT eta UDALMAP 

Lan munduan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun egoera 

• Generoen arteko desberdintasuna batez ere lan-munduan ematen da eta Pasaian gauza bera 

gertatzen da. Horrela, emakumezkoen jarduera tasa gizonezkoekin alderatuz ehuneko ia 9 puntu 

baxuagoa da.  

• Pasaian, emakumezkoen artean jarduera tasa baxuagoa izateaz gain, okupazio maila ere 

baxuagoa da. Hori adierazten du behintzat Gizarte Segurantzan izen emanda dauden 

emakumezkoen tasak. Emakumezkoen kasuan %44,9koa den bitartean gizonezkoena 

%50,1ekoa da (diferentzia ehuneko 5 puntu baino gehiagokoa da). 

• Kontuan hartu behar da, azken urteetan egoera apurka aldatuz joan bada ere, emakumezkoen 

artean oraindik ere oso esanguratsua dela trukean ordainsaririk jaso gabe burutzen den lana 

(etxeko lanak, senideen zaintza -haurrak, helduak eta ezintasunen bat duten senideak-, etab.). 

Azpimarragarria da emakumezkoek gizonezkoek baino hiru aldiz denbora gehiago 

eskaintzen diotela egunean etxea eta familiaren zaintzari. Ekonomikoki kuantifikatzen zaila 

bada ere, menpekotasunen bat duten pertsonen zaintzak duen kostua eta emakumezkoek arlo 

honetan, enplegatu bezala ez bada ere, burutzen duten lana, kontuan hartzekoak dira.  
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• Langabeziak ere neurri handiagoan eragiten die Pasaiako emakumeei. Emakumezko 

langabetuak 582 diren bitartean gizonezkoak 507 dira. Lanean aritzeko adinean dagoen 

biztanleriaren arabera emakumezkoen langabeziaren portzentajea %10,5ekoa da, gizonezkoen 

kasuan aldiz % 9,7koa, kasu honetan ezberdintasuna ez da oso handia (0,7ko aldea soilik). 

• Kontratuen errotazio indizeak alderantzizko ezberdintasunak agertzen ditu gizonezkoen eta 

emakumezkoen artean. Pasaiako emakumeen artean, emakume bakoitzeko 2,8 kontratu 

erregistratzen dira, eta gizonezkoen kasuan datua 3,3koa da. Gizonezkoen lan prekarietate eta 

ezegonkortasuna handiagoaren isla dira datu hauek. 

 EMAKUMEAK GIZONAK 
DIFERENTZIA 

(EMAKUMEAK-GIZONAK) 

Jarduera tasa (%) 2015 45,0 53,8 -8,8 

Segurtasun Sozialean afiliazio tasa bizi den udalerriaren 
arabera: 16 eta urte gehiagoko %a) 2015  44,9 50,1 -5,2 

Langabetuak. 2016 582 507 75 

Lanbiden erregistratutako langabetuak (16 eta 64 urte 
bitarteko pertsonen %a). 2016 

10,5 9,7 0,7 

Kontratuen errotazio indizea. (kontratuak/pertsonak) 
2015 

2,8 3,3 -0,5 

Iturria: UDALMAP 

Udaletxe mailan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun egoera 

• Udaletxe mailan Berdintasun sailaren helburu nagusia, berdintasun gaia zeharkako arlo bezala 

landu ahal izatea da, gutxika sail bakoitza ardura hau bere gain hartuz joan dadin. Egun dauden 

baliabideekin ordea zaila da anbizio handiko helburu hau lortzea. 

Berdintasun politikak 

• Pasaiak Berdintasun Arloa dauka, baina ez Sail propio bat. 

• Berdintasunari dagokionez ondoko zerbitzuak eskaintzen dira: prebentzioa, sentsibilizazioa, 

mobilizazioa eta komunikazioa.  

• Pasaiako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana (2016-2020) da Berdintasun 

Arloko tresna nagusia. Dena den, egun dauden baliabideekin ezinezkoa da Plana bere 

osotasunean garatzea, hala ere Arlo honetatik, zein udaleko beste hainbat arloetatik, emakume 

eta gizonen arteko berdintasuna promozionatu eta lortzeko bultzatzen da. Horretarako, besteak 

beste, lan ildo moduan: emakumeak ahalduntzea, indarkeria matxista desagerraraztea eta 

bizitzaren iraunkortasuna eta zaintza balioan jartzea nagusitzen dira.  

• Aurreko ildo hauek garatzeko asmoz honako helburuak finkatu dira, besteak beste: 

Berdintasunerako Batzorde politiko eta batzorde tekniko bat indartzen eta martxan jartzen 

dihardute, prozeduretan genero ikuspuntua txertatzen, udalaren planetan genero ikuspegia 

mailakako txertaketa bermatzen, jarduera protokoloa lan esparruan aniztasuna errespetatu eta 

jazarpen, arrisku psikosoziala eta gatazka egoerak prebenitu zein jarduteko erakunde kultura 

sustatzen; genero kontzientzia bultzatzea, herriko emakumeen eta emakume-taldeen arteko 

sarea indartzea, rol eta estereotipo sexistaren banaketarekin amaitzea, Oarsoaldeko mahai 

tekniko eta politikoa sendotzea,indarkerien aurreko prebentzioa zein informazio eta 

sentsibilizazioa nahiz pairatu duten emakumeei kalitatezko arreta eskaintza bermatzea, eta beste 

abar luze bat.  
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IMMIGRAZIOA 

Atzerritar taldearen egoera 

• 2016.urteko datuen arabera, Pasaian bizi direnen %8a atzerritarra da. Ikus daiteke 2008-2012 

bitartean goranzko joera leun bat zegoela atzerritarren ehunekoan, aldiz, 2012az geroztik 

beheraka joan da, azken urtean gorantz egin duen arte, %8,2ko maximoraino helduz. Pasaian 

indize hau eskualdeko zein erkidegoko ehunekoen gainetik kokatzen da, Donostialdean %5 eta 

Gipuzkoan %6,6an kokatzen direlarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, BEHAGko datuetan oinarrituz (Gipuzkoako Gizarte Behatokia) 

 

• Atzerritar biztanleria generoaren arabera, presentzia parekoa dela esan dezakegu. Zehazki, 

2010.urtera arte, gizonezko atzerritarren presentzia gailentzen zen, oso neurri apalean bazen 

ere, eta orduz geroztik emakumeen atzerritarren presentzia handiagoa izan da, 2011. urtean 

%52,5arekin; azken urtean (2016an) portzentaje hau parekatu egin den arte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, UDALMAPeko datuetan oinarrituz 
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• Pasaian jaio ez den biztanleria herritartasunaren arabera aztertuz, Amerikan jaioak gailentzen 

dira %41a suposatuz, eta honi Europako beste herrialde batean jaioak jarraitzen diote 

%37,8arekin eta jarraian Afrikan jaioak, kopuru altuarekin ere, %17,2a suposatuz. Gainontzeko 

%4ak Asian eta Ozeanian jaiorikoek osatzen dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, BEHAGko datuetan oinarrituz (Gipuzkoako Gizarte Behatokia) 

 

Immigrazio arloko udal-politikak 

• Udaleko Immigrazio Sailetik, gizarteratzeko lehen baliabideak eskaintzen dira, eta atzerritar 

biztanleriaren integrazioa bultzatzen da. Horretarako, informazio, orientazio eta aholkularitza 

zerbitzu bat dago. Gainera lan prebentiboa, aholkularitza juridikoa, jatorri askotariko emakumeen 

taldeak, harrera on egitasmoa, harrera protokoloa, sentsibilizazioa eta beste abar luze bat ere 

eskaintzen dute. 

• Hori gutxi balitz, Udaleko gainontzeko sailekin elkarlanean aritzen dira “Pasaiatar guztiek 

aukera berdinak izan” ditzaten lan egiten dute, batik bat emakumeengan eta haurtzaroan 

zentratuz.  

• Pasaian gizarteratze programa bat dute, dena den, Udaletik Bentazko Politika Inklusiboen 

gabezia dagoela sumatzen da; nahiz eta planak badiren, esaterako Eusko Jaurlaritzako 

Immigrazioarako Euskal Estrategia (Herritarren eta Kultura arteko Bizikidetasunaren IV.Plana, 

2014-2016) eta Gipuzkoako Foru aldundiko Aniztasuna lantzeko Ekintza Plana 2017-2019.  

• Etorkinen ikuspegitik Pasaia “de paso” edo egonaldi laburrerako herria da; lan falta dagonez ez 

dira bertan geratzen nahiz eta alokairua merkea izan eta lehen estantzia bertan egin.  
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HERRITARREK DIOTENA 

• Barruti denetan azpimarratu da gizarte arloak orokorrean nahiko bideratuak daudela eta 

Udaletxeik lan handia egin dela. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Berdintasunari dagokionez, Udaletxetik modu transbertsalean lantzea, hau da, udaleko arlo eta 

ekintza guztietan berdintasun ikuspegia errespetatzen dela ziurtatzea. Hori honela izanik, 

Berdintasun Plana martxan jartzea eta jarraipen egokia bermatzea.  

• Emakumeen ahalduntzera bideraturiko jarduerak sustatzen jarraitzea eta pausu bat haratago 

joanez, jatorri askotariko emakumeen taldea herriko emakume taldeekin integratzea. 

• Herriko elkarte ezberdinekin elkarlanerako aukerak bilatu eta sendotzea. Hau da elkarteen artean 

komunak diren edo izan daitezkeen arloetan sinergiak bultzatzea, esaterako elkarte 

desberdinetako kideen formazioan, espazio publikoen erabileraren kudeaketan...  

• Udaletik, garapen bidean dauden herrialdeentzat lankidetza edo kooperazio proiektuak babesten 

jarraitzea, bai ekonomikoki eta baita biztanleriaren sentsibilizazio jarduerak aurrera eramanez 

ere.  

• Harrera protokoloarekin jarraitzea. Udalerrian bizi diren pertsona orori zuzendutako ekintza 

ezberdinak mantentzea eta sustatzea, hauen integrazioa eta bertako biztanleen harrera 

gaitasuna bultzatzeko helburuarekin.  

• Esklusio sozialean egon daitezkeen pertsonei zuzendutako programak edo planetako ekintzei 

lehentasuna eman eta martxan jartzea beharrezkoa denez, Pasaiako Udalak behar hau islatu eta 

laguntzak eskatu beharko ditu Oarsoaldea nahiz Diputazio mailan.  
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HAURRAK, NERABEAK ETA GAZTEAK 

 

Haur, nerabe eta gazte segmentuen pisua 

• Pasaiako biztanleriaren laurden bat baino gehiago gaztea da, alegia, %25,6ak 30 urte baino 

gutxiago ditu. Gazteen artean, banaketa nahiko orekatua da, nahiz eta Nerabeen taldea 

gailentzen den, hau da 10 eta 19 urte bitartean dituztenen taldeak segmentu honen %35,4 

suposatzen du; gainontzeko taldeak %32 inguru osatzen duten bitartean (0 eta 9 urteko haurrek 

%32 eta 20 eta 29 bitarteko gazteek %32,6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika) 

• Dena den, eskualdearekin zein Gipuzkoarekin alderatzen badugu, Pasaian haurrek, nerabeek 

eta gazteek biztanleria osoarekiko suposatzen duten ehunekoa zertxobait baxuagoa da, 

esaterako Donostialdeako ehunekoaren 0,5 puntu portzentual baxuagoa eta puntu bat eta erdi 

gutxiago Gipuzkoako ehunekoarekin alderatuz. Adin segmentu honen barnean, gazte, nerabe eta 

haurren banaketa berdina mantentzen da bai Pasaian eta baita eskualdean zein probintzia 

mailetan ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika) 
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• Gazteek biztanleria osoarekiko suposatzen duten ehunekoaren bilakaerari erreparatuz, azken 

hamar urteetan segmentu honek Pasaiako biztanleria osoaren % 25a inguru suposatu du, 

egonkor mantenduz. Dena den, ehunekorik handiena 2006.urtean jaso zen (haur, nerabe eta 

gazteek biztanleriaren %26,3a suposatzen zutelarik), deigarria da urte horretan 20 eta 29 urte 

bitarteko gazteen segmentua biztanleriaren %11koa zela. Gazteen multzoak hurrengo lau 

urteetan ere 30 urtez azpikoen talderik handiena izaten jarraitu zuen, 2012.urtean parekatzen 

hasi zen arte; honela, 2014az geroztik nerabeen multzoak dauka pisu handien 30 urtez azpiko 

gazteen artean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika) 

• Barrutien arabera aztertzen badugu, hau da, barruti bakoitzean biztanleria gazteak duen pisuari 

erreparatuz, Antxoko bizilagunak gailentzen dira, %28a suposatzen dutelarik; non nerabeen 

taldea beste barrutietan baino nabarmenki altuagoa den. Jarraian Trintxerpeko bizilagunak 

kokatzen dira biztanleriaren %26,7 30 urte azpikoa izanik, ondoren San Pedro (%26) eta azkenik, 

baina hurrenez hurren, Donibane izango genuke non % 25,8a suposatzen duen adin talde honek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Pasaiako Udal Erroldako datuetan oinarrituz  (2017/01/01 datuak) 
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Udalaren eskumena (Plana) 

• Haur, nerabe eta gazteak lehentasun eremua dira Pasaiako Udalarentzat, ezbairik gabe. 

Honen adierazle nagusia 2008ko Haur eta Nerabeen Eskubideak bermatzeko Plana dugu. 

Honela Udalaren lehentasun eta, aldi berean, sail ororekin modu transbertsalean lantzeko ildo 

garrantzitsua da. Gainera, Planak berak, koordinatzaile bat ere badauka, udalak planari ematen 

dion garrantziaren adierazle. 

• Gainera, Udaletik haur, nerabe eta gazteei zuzenduriko beste hainbat egitasmo ere lantzen dira, 

esaterako: Kuadrillategia, gazteekin herriko gaiak lantzeko txokoa, Gazteria sailetik Gazte lokalen 

erabilerari buruzko gogoeta prozesu bat egiten dihardute, “Biluzik mundura” sexualitate eta 

genero informazio eta aholkularitza zerbitzua, kale hezitzaileen programa ere badute, eta 

udalekuak besteak beste. 

Ekipamenduak 

• Pasaian haur, nerabe eta gazteei zuzenduriko hainbat ekipamendu aurki ditzakegu, nagusienak 

honako hauek: 

o Ludotekak: 4-12 urte bitarteko haurrentzako jolaserako eta harremanak izateko lekuak 

dira; non jolas-jarduera asko antolatzen diren: jolas libreak, mahai-jokoak, lantegiak, 

txontxongiloak, liburutegia…. Honelako hiru ludoteka topa ditzazkegu Pasaian: Antxoko 

udal-ludoteka, Donibaneko udal-ludoteka eta Trintxerpe-San Pedroko udal-ludoteka. 

Antxoko udal ludotekari dagokionez, joan den ikasturtean 2016/2017, 134 haur 

matrikulatu ziren, eta beste urte batzuetan gertatu izan den bezala, kupoa itxi egin behar 

izan zen, ezin baitziren gehiago apuntatu. Gainera, haurrak matrikulaziotik kanpo 

geratzea ohiko arazoa da. 

o Gaztelekuak: 13-17 urte bitarteko nerabeei zuzenduriko hezkuntza eta gizarterako 

ekipamendu hauek jolaserako lekuak dira, beren burujabetza eta gizarteratzea zein 

gazteen parte hartze aktiboa bultzatzea helburu duten espazioak, hain zuzen, 

Gaztelekuan bertan hainbat jarduera egiten dira, besteak beste mahai- eta estrategia-

jokoak, lantegiak, futbolina, play-stationa, filmak, komikiak… eta baita txango zein kirol-

ekintzak antolatzen dira, Gaztelekutik kanpo aurrera eraman ohi direnak. Pasaian bi 

gazteleku daude, bata Donibanekoa eta bestea Trintxerpe-San Pedrokoa. 

Ludotekek zein gaztelekuek, ohiko zerbitzuak eskaintzeaz gain, egoera zailak dituzten 

haurren detektazio lanak egiten dituzte, hauek gizarte zerbitzuetarantz bideratuz. Aldi 

berean, inklusio lan handia egiten duten eremuak dira, bai euskararekiko, gizarteratzeko 

eta integraziorako lanak ere. 

o Gaztetxeari dagokionez, 2016.urtean Antxoko Gaztetxea itxi zen, Pasaia gaztetxerik 

gabe geratu zelarik. 30 urtez zabalik egon ostean, Udalak hau ixteko dekretua sinatu 

zuen. Ondoren, 2017.urtean, aisialdi eta kultur gune bilakatzeko helburuarekin lokala 

egokitzeko obrak lizitaziora atera ditu Udalak. Honela, aisialdiari eta kulturari eskainitako 

gunea izatea nahi da, gazteen kultur eskaerei erantzungo diena.  

Adierazle orokorrak 

• Ez da posible izan Pasaia mailan hainbat adierazleri buruzko informazioa eskuratzea. Hala ere, 

euskal haur, nerabe eta gazteriaren egungo joerak nondik doazen jakiteko EAE mailako hainbat 

datu erabili daitezke. Ondorengo paragrafoetan, informazio hori aipatuko da, Eusko Jaurlaritzaren 

Bibliotekak sarearen katalogoan barneraturik dagoen “EAEn haurren eta nerabeen 

errealitateari jarraipena emateko adierazle-sistema 2016ko abendua” txostenetik lorturiko 

datuak eta baita Gazteen Euskal Behatokiak eskaintzen dituen hainbat datu ere. 
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• Euskal nerabeek (11-18 urte bitartekoek) familian dituzten harremanekin bataz beste 

gogobetetze-maila altua azaldu dute, 10 puntutik 8,5eko nota esleituz (2014.urteko datua -

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa). 

• Denbora libreari eta aisialdiari dagokienez, 11 eta 18 urte bitarteko euskal gazteen %76,1ak 

dio ikastetxetik kanpora astean behin, gutxinez, lagunekin geratzen direla (2014ko datua - 

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa). Bestalde, eskola umeen %20,7ak 

(unibertsitatetik kanpoko >12 urtekoek) baieztatzen dute astero lonjetara joan ohi direla euren 

denbora librean (2011ko datua –Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua). Zehazki, 

Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen %20,3k gazteen lonja edo lokaletako kide direla diote 

(2016ko datua –Gazteen Euskal Behatokia –Euskadiko gazteak 2016 ikerketaren datuen 

aurrerapena-). 

• Aisialdi jarduerei dagokienez, estatu mailan, astean 2 aldiz edo gehiagotan antolatutako 

astialdiko jardueretan parte hartzen duten 14 eta 18 urte bitarteko gazteen proportzioa 

%50,5ekoa zen (2014.urtean - Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa); eta 

gazteen elkarteetan, gizarte-mugimenduetan… gutxienez astean behin parte hartzen duten 

eskola-umeeak %14,7a suposatzen dute (2011ko datua –Drogak Menpekotasunen Deustuko 

Institutua). 

• Espazio eta instalazioei buruz, 13 eta 18 urte bitarteko euskal nerabeen %76,9aren ustetan 

astialdia igarotzeko leku onak daude (2014ko datua - Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun 

Ministerioa). 

• Ariketa fisikoa eta kirolari dagokionez, EAEan 14 eta 18 urte bitarteko biztanleen artean %56ak 

baieztatzen du kirol-jarduera antolatuak egiten dituela; eta aldi berean, 11-18 urte bitarteko 

nerabeen artean %76,9ak dio astialdian astean bi aldiz, gutxinez, ariketa fisikoa egiten duela 

(2014ko datuak - Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa). Dena den, 15 eta 24 

urte bitarteko gazteen %16,8ak dio auzoan edo herrian ariketa fisikoa egiteko instalaziorik ez 

duela. Bestalde, 15-29 urte bitarteko gazteen %49k kirola egiten dute astero 3 aldiz edo 

gehiagotan, eta ehuneko honek gorakada izan du 2012.urtearekin alderatuz, non %40,2koa zen 

datua (2016ko datua –Gazteen Euskal Behatokia). Gehien egiten dituzten kirolen artean, futbola, 

gimnasia mota ezberdinak (aerobica, fitnessa, pilatesa, zumba…) eta korrika egitea 

nabarmentzen dira. 

• Nerabe eta gazteek euren aisialdi denboran ordenagailu, telebista zein beste gailuen 

pantailen aurrean beste entretenimenduak ikusten, egunean batez beste 2,1 ordu igaro ohi 

dituzte, 11 eta 18 urte bitarteko nerabeek. Ildo berean, 11-18urte bitartekoek ere diotenez, batez 

beste 1,4 ordu igaro ohi dituzte egunean aparatu elektronikoekin jolasten (2014ko datuak - 

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa). Gainera, eskola ikasleen %79,6ak  dio 

sare sozialak astero erabiltzen dituela (2011ko datua –Droga Menpekotasunen Deustuko 

Institutua). Teknologia eta sare sozialekin duten lotura ikusirik, ez da arritzekoa eskola umeen 

(unibertsitatetik kanpoko >12 urtekoen) %23,2ak  ez duela liburuik, aldizkaririk, komikirik… 

irakurtzen (2011ko datua –Droga Menpekotasunen Deustuko Institutua). 

• Segurtasunaren inguruan 13-18 urte bitarteko bizilagunen artean, gehiengoak, %82,9ak, ume 

txikientzat egunean zehar kanpoan jolastea segurua dela uste dute, eta aldi berean, %71,7ak 

bizileku duten inguruan auzokideei laguntza edo mesede bat eska diezaiekela uste dute (2014ko 

datuak - Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa). Bestalde, emakume gazteen (15-

29 urte bitarteko emakumeen) %34,2ri beldurra ematen dio bizi diren herrian edo auzoan gauez 

bakarrik ibiltzeak; gizonen artean ehuneko hori %3,9koa den bitartean (2016ko datua –Gazteen 

Euskal Behatokia).  
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HERRITARREK DIOTENA 

• Ez dago ekarpenik eremu honetan. 

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

• Haur eta gazteentzako ekipamenduak hobetu, kasu batzuetan ekipamendurik ez daudelako eta 

besteetan hobekuntzak behar dituztelako. Ez soilik espazioaren hobekuntza, baita eskaintzen 

dituen zerbitzuak eta programak ere. Hau da, ludoteka zein gaztelekuak unibertsalak eta 

zeharlekuak direnez, erreferente izan behar dute, hezkuntza ez formalaren espazio direnez 

hezkuntzan integratu eta merezitako lehentsasuna eskaini behar zaie. Zehazki: 

o Trintxerpe-San Pedroko ludoteka sukaldaaritza-tailerrak egin ahal izateko beharrezko 

altzari eta tresnaz hornitu; 

o Antxoko ludoteka, azken urteetako haur kopurua zein matrikulazio kopurua ikusirik, 

Antxon beste ludoteka baten sorrera aztertu (dagoeneko balorazio fitxa bat martxan da 

behar hau aztertzeko); 

o Trintxerpe San Pedroko gaztelekura iristeko oztopo arkitektonikoak, hau da eskailerak, 

kendu edo egokitu, sarbidea hobetzeko asmoz; 

o Donibaneko gaztelekuan egungo baldintza hobeak dituen (hezetasun arazorik gabea) 

lokal handiago baten beharrari erantzuna eman.  

• Haur eta nerabeen zerbitzuak modu koordinatuan lantzen jarraitu, ludoteka eta gaztelekuen 

artean, honela identitate komun bat sortu eta indartzea bultzatuz. Aldi berean, gainontzeko sail 

edo arloekin koordinazio lanak egiten jarraitu eta behar den kasuetan indartu, sailen arteko 

elkarlana sustatuz, zerbitzu paraleloak eskaintzea ekiditeko.  

• Haur eta nerabeen parte hartzea sustatu, horretarako martxan den prozesuari beharrezko 

lehentasuna eta transbertsalitatea eskainiz, eta eragile zein sail ezberdinekin lan koordinatua 

gauzatuz. 

• Haur eta nerabeekin lan integral hezitzailea egiten duten taldeei, udalaren osagarri diren heinean, 

sostengu ekonomikoa, baliabideen sostengua zein azpiegiturak eskaintzen jarraitu eta ahal den 

neurrian indartu.  

• Gipuzkoako gaztematika sistemarekin bat etortze prozesua lantzen jarraitu, zerbitzu paraleloak 

sortu gabe. 
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HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 

HEZKUNTZA 

Hezkuntza eskaintza 

• Pasaiak hezkuntza erregimen orokorreko eskaintza ez unibertsitario egokia dauka, ondorengo 

ekipamendu eta eskaintzan gauzatzen dena. 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza saila 

• Hezkuntza eskaintza hau honako 8 zentro ez unibertsitariotan banatzen da.  

• Hezkuntza sare publikoa gailentzen da, soilik bi zentro pribatu daude eta horietatik bat 

kontzertatua. 

TITULARTASUNAREN ARABERA UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN HEZKUNTZA 
ZENTROAK 

ZENTROAK Titularitatea 

CPI KARMENGO AMA-VIRGEN DEL CARMEN IPI PUBLIKOA 

EIC PASAIAKO HAURRESKOLA-KARMENGO AMA PHE PUBLIKOA 

EIMU PASAIA UHE (Haurreskola) PUBLIKOA 

IES NAUTICO PESQUERO DE PASAIA BLAS DE LEZO BHI (Lanbide Heziketa) PUBLIKOA 

IMFPB PASAIA OLHUI (Lanbide Heziketa) PUBLIKOA 

EMPU PASAIA MEPU (Musika eskola) PUBLIKOA 

CPEIPS PASAIA-LEZO LIZEOA HLBHIP PRIBATUA 

CPEI MADRE PILAR IZQUIERDO HHIP (Haurreskola) PRIBATUA 
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila 

• Azken hamar urteetan Pasaiak 0 eta 2 urte bitarteko biztanleriari zuzendutako haur hezkuntza 

unitateak mantendu ditu; 2016.urtean 100 biztanleko 5,8 unitate izanik. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5,1 5,18 5,3 5,48 6,16 6,14 6,38 6,02 6,26 5,94 5,8 
Iturria: UDALMAP 

• Pasaian 2015/2016 ikasturtean unibertsitatekoa ez den erregimen orokorreko hezkuntzan 

matrikulatutako ikasle kopurua 1.910koa izan zen. 2006tik 2016ra bitartean %19,4ko 

hazkundea izan da. Hazkunde hau ez da modu homogeneoan banatu hezkuntza maila guztietan, 

Erdi mailako Hezkuntzaren gorakada izan da nabariena (%141,2ko igoerarekin). Bestalde, Haur 

hezkuntzan beherakada bat izan da azken hamar urteetan, matrikulazio kopurua %63an jaitsiz. 

 

Hezkuntza eskaintza 

Haur hezkuntza 5 

Lehen hezkuntza 3 

Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza 

2 

Batxilergoa 1 

Erdi Mailako Heziketa Zikloa 1 

Goi Mailako Heziketa Zikloa 1 
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 MATRIKULATUTAKO IKASLEEN BILAKAERA 2006-2016 

 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 
% ∆ 

06-16 
Haur-hezkuntza 636 669 715 712 680 715 682 649 631 632 %-0,63 

Lehen hezkuntza 550 563 603 649 703 727 639 652 654 654 %18,91 

DBH 226 223 217 218 233 254 269 279 279 309 %36,73 

Batxilergoa 88 82 84 86 82 77 83 99 107 102 %15,91 

Erdi mailako LH 34 17 7 16 20 28 58 62 67 82 %141,18 

Goi-mailako LH 66 40 53 51 67 67 63 82 87 82 %24,24 
HLKP (Hasierako 

Lanbide Kualifikazioko 
Programa) 

. . 24 46 46 43 46 47 58 49 . 

GUZTIRA 1.600 1.594 1.703 1.778 1.831 1.911 1.840 1.870 1.883 1.910 %19,38 

Iturria: EUSTAT. Eskola jardueraren estatistika 

• Pasaian matrikulazio eredu nagusia D eredua da, %79ak aukeraturiko eredua alegia. 

Gipuzkoan ere D eredua gailentzen da intentsitate berdinarekin, eta baita Donostialdean ere, 

baina kasu honetan modu 

ez hain nabarmenean, B 

zein A ereduan 

matrikulaturikoa ikasleen 

ehunekoa handiagoa izanik 

eskualdean.  

 
                           

 

   Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Eskola jardueraren estatistika) 

• 2008.urtetik 2015era D ereduan matrikulaturiko ikasleen kopurua %23an hazi da, B ereduan 

matrikulaturikoak, ordea, %52an jaitsi dira (azken urteetako hizkuntza neurriak direla medio). 

Bestalde, A ereduko ikasleak, gutxiago diren arren, azken urteetan nabarmenki igo dira (%153 

inguru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Eskola jardueraren estatistika) 
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• Zentroen titulartasunari erreparatzen badiogu, zentro pribatuek matrikulazio kopuru 

handiagoa dutela agerian geratzen da, 2014/2015 ikasturtean zentro pribatuek publikoen ikasle 

kopurua bikoizten zutelarik. Dena den, bilakaerari dagokionez, zentro pribatuek 2010/211 

ikasturteaz geroztik beherakada bat izan dute ikasle kopuruan, publikoek aldiz goranzko 

etengabe bat bizi dutelarik.  

 
 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Eskola jardueraren estatistika) 

 

• Pasaian dauden heziketa 

zentroen artean pribatuen 

presentzia nagusitzen da; 

hezkuntza zentroen ia %67a 

pribatuak baitira, beraz Pasaian 

Donostialdean eta Gipuzkoan 

baino presentzia handiagoa du 

zentro pribatuen eskaintzak.  

 

                Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Eskola 

jardueraren estatistika) 

Hezkuntza eskaria 

• Pasaian eskolaratzeko adinean dagoen biztanleria (0tik 16 urte bitartean) 2.427koa da. Hauei 

beste 17 eta 18 urteko 274 gazte gehitu behar zaizkie, horrela unibertsitate hezkuntzan ez 

dabiltzan ikasleak 2.701 dira guztira, eta hauen erdia baino gehiagori lehen hezkuntza dagokio. 

 

ESKOLARA JOATEKO ADINEAN DAUDEN 

BIZTANLEAK (UNIBERTSITATE 

IKASKETAK IZAN EZIK) 

  2016 % 

Haur Hezkuntza (0-2 urte) 274 10,1 
Lehen hezkuntza (3-11 urte) 1385 51,3 
Derrigorrezko bigarren hezkuntza 
(12-16 urte) 

768 28,4 

Derrigorrezko hezkuntza 
ondorengoa (17-18 urte) 

274 10,1 

Guztira 2.701 100 

Iturria: EUSTAT.Biztanleen Udal Erroldaren Estatistika 
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Biztanleriaren hezkuntza maila 

• Pasaitarren hezkuntza-maila, Donostialdean eta, oro har, Gipuzkoan dutena baino baxuagoa da. 

Izan ere, biztanleen %41ak ez du bigarren mailako ikasketarik, Donostialdean eta Gipuzkoan 

proportzio hori %32,8 eta 35,7 delarik. Ikasketarik gabeko pertsonen ordezkaritza ere zertxobait 

altuagoa da Pasaian. 

• Gainera, ildo horretan, erdi- eta goi-mailako heziketa-maila duten herritarrak ere gutxiago dira: 

Pasaian unibertsitate-ikasketak edo goragoko mailakoak dituzten herritarrak %10,8 dira, 

Donostialdean %19,4 eta Gipuzkoan %16,7. Gainera, erdi-mailako edo goi-mailako ikasketak 

dituzten herritarren kopurua (%5,7) ere Donostialdea eta Gipuzkoako batez bestekoa baino 

ehuneko bi puntu baxuagoa da.  

• Erdi-mailako eta unibertsitateko ikasketen ordezkaritza txikiagoaren ondorioz, lanbide-heziketako 

ordezkaritza handiagoa da (ia %20), eskualde eta lurraldeko %17-18ren aurrean.  

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Hezkuntzari buruzko udal estatistika) 
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EUSKARA 

Egoera soziolinguistikoa 

• Euskararen ezagutzari dagokionez, 2011 

urteko datuen arabera (EUSTAT-en azken 

datuak hauek baitira), 10 biztanletik 6,6k 

euskara ezagutzen dute. Hauetatik 

biztanleriaren %38a da euskalduna, 

gainontzeko %28a ia euskalduna eta 

biztanleriaren heren bat erdalduna. 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz 

(Biztanleria eta Etxebizitzen errolda 2011) 

• Eskualdearekin zein Gipuzkoarekin alderatuz, Pasaiako euskaldunen ehunekoa baxuagoa da, 

Donostialdeakoa baino 6 puntu gutxiago eta Gipuzkakoa baino 15 puntu gutxiago. Erdaldunen 

kopurua, ordea, handiagoa da, Gipuzkoako ehunekoa baino ia 10 puntu gehiago.  

• Euskararen ezagutzak bilakaera positiboa izan du Pasaian. 1986 eta 2011  alderatuz, 

erdaldunen kopuruak ia 32 puntu egin du behera, ia euskaldunen multzoa ia 17 puntu hazi da eta 

euskaldunen multzoa  ere 15 puntu hazi da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Biztanleria eta Etxebizitzen Zentsuak eta estatistikak) 

• Azken urteetan D ereduan izandako matrikulazio hazkundeak euskaldun gehien haur eta 

gazteen artean izatea eragin du. Araututako prestakuntza zentroetara joaten diren ikasleen ia 

%80ak D ereduan ikasten du.  

• Euskararen erabilerari dagokionez, berriz, bi eratako neurgailuak ditugu erabilera zenbatekoa 

den jakiteko. Alde batetik erroldak ematen digun datua dugu, etxeko erabilera neurtzen duena, 

eta, bestetik, kaleko erabileraren neurketa dugu, izenak berak dioen bezala kaleko elkarrizketak 

zein hizkuntzatan diren neurtzen dituena.  



 

Pasaiako Iraunkortasun diagnostikoa 2017 

 138 

 

• 2011ko azken datuen arabera, etxeko hizkuntza erabileraren kasuan,  %11,3k erabiltzen du 

euskara etxean eta %9,7k bi hizkuntzak (euskara eta gaztelania). Pasaiako etxeetako erabilera 

baxuagoa da Gipuzkoako (%26 eta 11,4) eta eskualdeko (15,7 eta 10,3) bataz bestekoarekin 

alderatuz gero.  

• Kaleko hizkuntza erabilerari dagokionez, biztanleriaren %20ak egiten du euskaraz kalean eta 

%78ak gaztelaniaz. Beste hizkuntzaren bat ere entzuten da tarteka Pasaiako kaleetan (%1.3). 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, EUSTATeko datuetan oinarrituz (Biztanleria eta Etxebizitzen errolda 2011) eta 

Soziolinguistika Klusterra, Pasaiako hizkuntza erabileraren kale-neurketa, 2015. (Pasaiako Udalaren webgunea). 

• Azken urteekin alderatuz, adin tarte gehienetan kalean euskararen erabileraren ehunekoa 

handitu egin da, haur, gazte eta helduen artean neurri handienean; adineko pertsonen artean, 

berriz, %2,2ko jaitsiera bat izan da, helduen multzoa zahartzen ari den neurrian naturalki 

gertatzen den jaitsiera, alegia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Pasaiako Udalaren datuetan oinarrituz 
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Euskara ikasteko ekipamenduak eta baliabideak 

• Euskara ikasteko bide nagusienak bi dira: haurrentzat ikastetxeak (eta familia, noski) eta 

helduentzat euskaltegiak.  

• Euskaltegiei dagokienez, Pasaian bi ditugu Udal 

Euskaltegia eta Antxoko Txirrita AEK 

Euskaltegia. 

• Bi euskaltegiek antzeko zerbitzua eskaintzen dute: 

Ikastaroak (aurrez aurreko Ikastaroak, 

autoikaskuntza ikastaroak, Ikastaro bereziak -

gurasoentzat, etorkinentzat, merkatarientzat...-); 

Egitasmo osagarriak (Mintzalaguna, txangoak, 

tailerrak...). 

 

 

• Pasaiako Udal Euskaltegiko ikasle kopuruaren bilakaerari erreparatuz, datu positiboak 

direla ikus daiteke. Grafikoan ikus daitekeen moduan, Pasaiak azken 7 urteetan izan duen ikasle 

kopururik handiena jaso du azken urtean, 264 ikasle hain zuzen ere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Norberak sortua, Pasaiako Udalaren datuetan oinarrituz 

• Euskara ikasteko diru-laguntzei dagokionez, azken lau urteetako prozesu progresibo baten 

ondoren, gaur egun pasaitar gehienentzat euskara ikastea doakoa izan daiteke asistentziaren 

baldintza betez gero: langabetuentzat, gurasoentzat, ikasle eta gazteentzat, haur eta nerabeekin 

lan egiten duten hezitzaile / entrenatzaileentzat eta merkatarientzat. Gainontzeko herritarrei ere 

matrikularen %75 bueltatzen zaie ikasturte bukaeran. 

 

 

 

 

Ene

a 
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Kudeaketa eredua 

• Udalaren politikaren oinarrian dagoen printzipioa da, herriko beste eragileekin batera elkarlanean 

aritzea eta haiek laguntzea eta bultzatzea. 

• 2010-2020ra arteko Pasaiako Euskararen Plan Estrategikoa da lan-markoa. Herritarren eta 

eragileen parte-hartze prozesu batean egindako proposamenak jasotzen ditu plan estrategikoak. 

• Plan estrategikoa onartzearekin batera berau garatzeko egitura oso bat onartu zen. Herriko 

eragileak eta udala elkarlanean aritzeko guneak sortu ziren. Organo gorena  Aholku Batzordea 

da, eragile guztiak biltzen dituen gunea hain zuzen ere. Bertan aztertzen dira plan estrategikoan 

jasotako proposamen komunak. Bertan egiten da pasaiako euskararen egoerari buruzko 

gogoeta, aztertzen dira beharrak eta hauek nola landu. 

• Euskaltegien lan-mahaia, ikastetxeen lan-mahaia, merkatarien lan-mahaia eta aisialdiko lan-

mahaia (haur eta nerabeen eskubideak bermatzeko planaren bitartez kudeatzen dena) dira bi 

hilean behin biltzen diren lantalde sektorialak. Hauen zeregina plan estrategikoak esparru 

horietarako jaso zituen proposamenak aztertu eta gauzatzeko bideak adostea da. 

• Herri ekimeneko taldeek ere parte hartzen dute Aholku Batzordean, hala nola: familiak biltzen 

dituen Oarsoirriak ekimena, gazteak biltzen dituen Kuadrillategi ekimena, Donibaneko Prest 

euskara taldea,... 

• Gainera, Pasaiako Udaleko Euskara Sailak eskualdeko gainontzeko hiru herriekin elkarlanean 

garatzen ditu hainbat egitasmo Oarsoaldeko Euskara Batzordearen bitartez. 

Hizkuntza politika 

• Euskararen erabilera bultzatzeko eta normalizatzeko planek, hiritarren hizkuntza eskubideak 

bermatzea eta euskararen egoera normalizatzea dute helburu.  

• Udalak jarrera aktiboa du euskararen normalizazioan, gizarte eremu guztietan. Ondorengo 

arloetan lantzen ditu egitasmoak, besteak beste: familian, aisialdian eta kirolean, irakaskuntzan, 

enpresa munduan, merkataritzan, etab. 

• Udalaren politikaren oinarrian dagoen printzipioa da, herriko beste eragileekin batera 

elkarlanean aritzea eta haiek laguntzea eta bultzatzea. 

• Esan bezala, Euskararen Plan Estrategikoa (2011-2020) da lan-markoa eta aholku batzordea 

berau garatzeko ardura duen organoa. 

• Aholku batzordeak, lan-mahai sektorialetan lantzen diren proposamenak aztertzeaz gain, 

herritarrek hizkuntzari buruz duten pertzeptzioa edo hautematea hobetzeko sentsibilizazio lana 

egiteko ardura du. 2017-2020 urte bitarterako sentsiblizazio arloak zehaztuak ditu. 2017/18 

ikasturterako Aisialdi esparrua lantzeko sentsibilizazio eta ekintza plan osoa du diseinatua. 

Arlo honi eman zitzaion lehentasun osoa, hain zuzen ere, Euskararen Plan Estrategikoan. 

• Euskaltegietako lan-mahaiak, euskara ikastea doakoa izan dadin bidea landu du orain artean 

eta euskara ikasteko eskaintza bereziak eta modulazio berriak lantzen darrai (gurasoentzako, 

merkatarientzako, langabetuentzako, gazteentzako,...). 

• Ikastetxeen lan-mahaiak, ikasleen hizkuntza gaitasuna eta kalitatea lantzeaz gain, ikasleen, 

gurasoen eta irakasleen hizkuntzarekiko kontzientzia lantzeko hainbat ekimen jarri ditu martxan. 

Halaber, eskola orduz kanpo ikasleek egiten dituzten jarduerak euskaraz egin ditzaten premiazko 

lehentasun dela ikusirik, herriko elkarteekin lankidetzarako bideak jorratzen ditu lan-mahaiak. 
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• Elkarteen lan-mahaiak, elkarteek eskaintzen dituzten jarduerak euskaraz eskaintzeko bideak 

lantzen ditu, bereziki hezitzaileen prestakuntzan oinarrituz: begirale berri euskaldunak lortzeko 

ikastaroak eskainiz, hizkuntza estrategiatan prestatzeko ikastaroak eskainiz,... 

• Merkatarien lan-mahaiak, hizkuntza eta kalitatea lotzen dituen sentsibilizazio kanpainak, paisaia 

linguistikoa euskaratzeko ekimenak  eta zerbitzua euskaraz eskain dezaketen merkatarien sarea 

sortzen eta zabaltzen ari da. 

• Oarsoirriak egitasmoak, euskara, parte-hartzea (haurrena eta helduena), auzolana eta balio 

hezitzaileak oinarri hartuta familientzako aisialdi eskaintza lantzen du. Pasaian ez ezik, 

Oarsoaldea mailan lantzen da ekimena. 

• Gazteek, Kuadrillategi egitasmoaren bitartez, Oarsoirriak ekimenean lantzen diren oinarriak 

lantzen dituzte. Gazte koadrilen hizkuntza ohituratan eragitearekin batera, euskaratik eta 

euskaraz euren komunitatean auzolanaren eredua zabalduko duten gazte aktiboak lortzea du 

helburu ekimenak. 

• Donibaneko Prest euskara taldeak, euskal hiztunen arteko harremana euskaraz izan dadin 

helburua ardatz hartuta lantzen ditu hainbat ekimen: Telp tailerrak, hitzaldiak,... 

• Udal barneko euskararen erabilera normalizatzeko, berriz, Udalbatzarrak onartutako V. 

Erabilera plana du indarrean. Bertan udalaren zerbitzu hizkuntza (herritarrekin erabiliko duen 

hizkuntza) eta lan-hizkuntza (langileek eta politikariek barne mailan erabiltzen duten hizkuntza) 

lantzen dira oinarrian. Zerbitzu hizkuntzari dagokionez, bermatua dago, hein handi batean 

behintzat, herritarren hizkuntza hautuari erantzutea. Lan hizkuntzari dagokionez, ordea, 

aurrerapauso handiak eman dituzte langileek eta horretan darraite baina politikariek hizkuntza 

eskakizunik ez izateak baldintzatzen du hein handi batean barneko hizkuntza erabilera. 
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KULTURA 

Kultura ekipamenduak eta beraien erabilera 

• Pasaiako kultura eta aisialdi ekipamendua eskaintza zabala da: 

o Udal-liburutegiak: barruti bakoitzak bere liburutegia du irakurzaletasuna eta informazio 

trukaketa bultzatu nahi dutenak herritarren artean; horretarako helduentzako zein 

umeentzako liburutegiak dira, liburu-kontsulta eta mailegua, Internet zein ordenagailuak, 

WIFI zerbitzua, egunkari eta aldizkari-kontsulta eta baita fotokopia zerbitzuak ere 

eskaintzen dituzte. Gainerako ekitaldiak ere antolatzen dituzte, esaterako: ipuin 

kontaketak, Haurren Gabonetako marrazki lehiaketa, “Pasaia hiria” olerki lehiaketa, 

hainbat tailer eta solasaldi bai haur eta baita helduentzat, irakurketa kluba eta abar luze 

bat.  

o Pasai Antxoko Kultur etxea: 100 pertsonentzako areto batekin eta bertan erakusketak, 

antzerkiak, hitzaldiak… antolatzen direlarik. 

o Pasai San Pedroko udal-aretoa: 110 pertsonentzako areto batekin, non antzerkia, 

musika eta bestelako ekitaldiak egiten diren eta baita 55m2 inguruko erakusketa gela bat 

ere zein lantegietarako erabilgarri dagoen gela bat ere dituena.  

o Donibanen kultura-gizarte eta kirol-eraikina: izenak erakusten duen moduan 

ekipamendu honen erabilera anitza da. Honela eraikin honetan, gimansio bat dago, baita 

San Juango arraunlarientzako txoko bat, bulego zein traineren gordailu gisa erabiltzen 

dutena; Donibaneko liburutegi berria, bilera gelak, erabilera anitzeko gela bat eta baita 

auditorio bat ere aurki ditzakegu bertan.   

o Victor Hugo etxea: Pasai Donibaneko etxe tipiko bat izanik, hirugarren solairuan 

erakusketak, hitzaldiak eta abarreko ekitaldiak antolatzeko erabiltzen den areto bat dauka. 

o Trintxerpeko alkateordetza: 100 pertsonentzako lekua duen ekitaldi-areto bat dago 

lehen solairuan, non erakusketak, kontzertuak, zinea eta hitzaldiak antolatzen diren, 

besteak beste.  

o Azoka kultur eta gizarte gunea: eraikin honetan ludoteka, musika-eskola eta udalak 

antolatutako lantegiak izateaz gain, zenbait elkarteren egoitza ere bada eta edonork 

erabiltzeko hamabi pertsonentzako bilera-gela bat dauka.  
o Ziriza etxea: Trintxerpen kokaturik dagoen eta birmoldatua zein kultur erabileretarako 

egokitua izaten ari den lantegi zahar bat da.  

o Hugoenea idazlearen etxea suspertu eta kudeatzeko hitzarmen bat dago. Hizkuntza 

gutxituetan lan egiten duten idazleen zerbitzura jarriko den etxea, literatur sorkuntza 

sustatzeko helburuarekin. Honek Pasaiako kultur eta hezkuntza proiektuari mesede 

egingo dio, literatur programazioa zabaltzea ahalbidetuko baitu, bertan egongo diren 

idazleen hitzaldi eta bestelako jarduerak antolatzeko erraztasunak eskainiz. 

o Albaola Itsas Kultur Faktoria: euskal itsas tekonologia berreskuratzeko eta dagokion 

balioa emateko sorturiko espazio berritzailea da, non itsasontzi historikoen eraikuntza den 

jarduera ardatza. Bisitarientzat zabalik egoteaz gain, jarduera aniztasuna, dinamismoa eta 

nazioarteko proiekzioa dira bere izaeraren adierazgarri; euskal itsas ondarea ezagutzera 

emateko helburuarekin, nazioarteko ontzigintza tradizionaleko eskola, nabigazio eskola, 

itsas modelismo tailerra Irrien Lagunen Txoko, itsas antzokiko arte eszenikoen 

programazioa eta Auzolan boluntario taldea biltzen ditu.  

o Mater Museoa: MATER Museoa Kantauriko egurrezko atunontzi klasikoa da, teknika 

tradizionalekin eraikitako azkena. Arrantza egiteari utzi zionean, desguazatzeko 

zegoela, Itsas Gela elkarteak berreskuratu zuen, euskal arrantzaleen bizimodua eta itsas 

ingurugiroaren babesaren garrantzia hedatzera dedikatzen den museo ibiltarian bihurtuz. 

Bertan itsas kultura eta ingurugiroa jorratzen duten hainbat jarduera burutzen ditu: tailer 

didaktikoak, ingurugiro sentsibilizazio kanpainak, kosta txangoak... 

 

http://www.matermuseoa.com/index.php/eu/museoa/nor-garen
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• Azpiegitura aldetik ordea hutsuneren bat sumatzen da, nagusiena, edukiera handiagoa 

duen antzoki baten falta. Egun dauden aretoek 100-110 pertsona biltzeko lekua dute eta beraz 

mugatu egiten ditu zenbait ekintza edo jardueraren antolaketa aukerak. 

• Gazteei bideraturiko ekipamendu bat eraberritzeko proiektua dago Antxon. Honela Axular Plazan 

kokaturik zegoen eta Gaztetxe funtzioak betetzen zituen eraikina egokitu eta erabilpen berri bat 

emango zaio gazteentzako ekipamendu moduan. 

Herritarren kultur dinamika 

• Kultura taldeak ugariak dira Pasaian (8 bat inguru udalaren webgunearen arabera) eta 

askotarikoak gainera. Barietate honek zenbait kasutan administrazioarekin harremana eta parte 

hartzea zaildu dezakeen arren (koordinazio arloan lan gehiago), udaletik positiboki baloratzen da 

elkarte hauekin duen harremana eta elkarlana.  
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KIROLA 

Kirol-ekipamenduak eta bere erabilera 

• Pasaian 18 kirol azpiegitura daude. Horien artean 10 

nabarmentzen dira, zeintzuk egoera onean dauden eta 

erabilera askotarikoak diren. Donibaneko Kiroldegia; 

Trintxerpeko Kirolgunea; Lizarrazu, Ibaiondo eta San Pedroko 

Frontoiak; Azkueneko Pista anitza; Trintxerpeko Kirolgunea; 

Don Bosco Futbol zelaia; San Pedroko Udal Gimnasioa; 

Kalparra (arrauna lantzeko udalgunea) zein Ezkue-Tximitarri, 

jaizkibelen kokaturiko erabilera libreko eskalada gunea.  

• Pasaiako kiroldegietan bazkide diren pertsonen kopurua 

1.100 kidekoa da; hau da, biztanleriaren kopuru handi batek 

izena eman du kirol ekipamenduetan, Pasaiako herritarren kirol 

afizioa altua dela agerian utziz.  

 

San Pedroko frontoia 

• Azpiegitura hauen arazo nagusiena da barruti bakoitzak ez duela egitura propioa, eta honi 

Pasaiako mugikortasun arazoak gehituz, bizilagunak beste herrietako kirol ekipamenduetara 

joatea dakar. Ondorio gisa, Pasaiako jendeak bazkide txartela Lezo, Donostia edo Errenteriako 

kiroldegi batekoa du, eta bikoiztu egiten zaizkie esaterako bazkide txartelak edo beste herri 

batekoa izan ohi dute pasaiako kiroldegikoaren gainetik, esaterako. Egoera honek argi uzten du 

Oarsoaldea mailan “kirol-txartel” bateratu baten beharra.  

• Pasaiak gabezia nabarmen bat dauka, ez du igerilekurik, eta honek ere sortzen du Pasaiako 

bizilagunak, esaterako, Donostiako Bidebieta kiroldegira jotzea.  

• Pasaian 30 kirol elkarte inguru daude, esaterako Pasaia K.E. edo Pasaia Antxoko futboleko 

kluba; C.D.Trintxerpe futbol-kluba; Sanpedrotarra Futbol Elkartea; Donibane Eskubaloia; Antxo 

areto futbola; Onintza K.E. areto-futboleko taldea; Pasaiako Trintxer Hockey K.E.; Illunbe atletiko 

kluba Trintxerpeko arraun-taldea; Pasai Donibane Koxtape Arraun Elkartea, bi sailez osatua 

(arrauna eta piraguismoa); Sanpedrotarra Arraun Elkartea, arraunaz gain arrantza-saila ere 

baduena; Pasaia Kayak piraguismo-taldea; Pasai Antxio Txirrindulari Elkartea; Sanpedrotarra 

Txirrindulari Taldea; SCRD Donibane Zikloturista taldea; Galepertarrak Ehiza eta Arrantza 

Elkartea; Usoa Ehiza Elkartea; Trintxerpe Atletiko Kluba; Trintxer Mendi Taldea; Jaizkibel 

Mendizale Taldea; Itsastarrak Mendi Taldea; eta Itsas Mendi K.K.E..  

Kudeaketa eredua 

• Oro har, Pasaiako udalak, udal-kirol-zerbitzuak zuzenean kudeatzen ditu Kirol Sailaren 

bidez.  

• Badira ordea herriko elkarteek kudeatzen dituzten zenbait baliabide ere, Ur jardueren pabiloia 

(arrauna), Atletismoko azpiegiturak, Eskaladarako zentroa, etab. Kasu hauetan udalak 

instalazioak jartzen ditu eta gastuez arduratzen da.  

 

 

Enea 
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Kirol-jarduerak eta parte hartzea 

• Pasaiako kirol eskaintzaren barnean arlo ezberdinak bereizten dira. Alde batetik eskola kirola, 

Pasaiako Udalak eta Oarsoaldearekin elkarlanean kudeatzen duen adin txikikoei (8-12) 

zuzenduriko kirol ekintza; kirol federatiboa, lehen aipaturiko elkarteen bidez kudeatzen den kirol 

eskaintza, elkarte hauek harreman estua dute udaletxearekin; eta kirol-jarduerak, hau da urtean 

zehar antolatzen diren kirol ekintzak (lasterketa, mendi ibilaldi, triatloi…) Pasaian 25-30 inguru 

izan ohi dira, eta hauek Elkarteek antolatzen dituzte udalaren laguntzarekin.  

• Honela Pasaian 1.691 lagun inguru daude kirolen batean federatuak. Honela, Pasaiako 

biztanleriarekin alderatuz %10ak kirol federaturen bat praktikatzen duela dio; baina kontuan izan 

behar da Pasaian bizi ez diren eta bertan federatuak dauden pertsonak zenbatu direla.  

• Kirol eskaintzaren aberastasun faltak eta baita Pasaiaren egitura geografiko zein mugikortasun 

zailtasunek, (batzuetan errazagoa da ondoko herrira mugitzea Pasaian bertan mugitzea baino) 

Pasaiako bizilagunei ondoko herrietara mugitzera bultzatzen die; esaterako Trintxerpe eta 

San Pedro ingurukoei Bidebietako instalazio zein Klubetara eta Donibane eta Antxoko bizilagunei 

Lezora, Altzara edo eta Errenteriako Galtzarabordako kiroldegira.  

• Bestalde, jarduera fisikoari dagokionez, Pasaiako Udalak Badia aktibatu programa du, non kirol 

instalazioetan ez dauden aukerak kanpoan egitea bultzatzen den (kalean, parkean, itsasoan…), 

herritarrak aktibatzeko helburuarekin. Marko honetan, hirugarren adineko zuzenduriko ekintzak, 

bizikleta mailegu zerbitzu publikoa eta uretaratzea errazteko proiektua daude martxan.  

• Kirol jarduera praktikatzen duten baina bazkide ez diren pertsonen kopurua 325ekoa da.  

Herritarren kirol- dinamika 

• Pasaian kirol elkarteen kopurua handia da, batik bat populazioarekiko alderatuz, 30 kirol 

elkarte inguru dira, alegia ia bi elkarte (1,85 zehazki) mila biztanle bakoitzeko.  

• Jarduerak antolatzeko garaian udala eta elkarteen arteko elkarlana eta koordinazio maila 

altua dira, batik bat instalazio publikoak erabiltzen dituzten elkarteekin (kiroldegiak, kalean egiten 

diren kirol-ekitaldiak…), hainbat atal koordinatu behar baitira.  
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HERRITARREK DIOTENA 

• Donibanen egin den gune ireki berriaren balorazio positiboa egin dute.  

• San Pedron eta baita Antxon ere, azpiegitura sozio-kultural baten gabezia dagoela aipatzen da. 

Zehazki Antxon kultur areto bat falta dela, egungoaren egoera txarra delako; gainera, kultur 

programazio zein ekipamendu gabezia honek Antxok bizitza galdu izana ekarri duela. Bestetik 

San Pedron Proisa ekipamenduaren falta sumatzen da. 

• Pasaian elkarte asko daudela eta ondorioz mugimendu sozial handia dagoela aipatzen da.  

• Euskarari dagokionez, lehenik eta behin barruti bakoitzeko egoera ezberdina dela aipatzen da, 

hau da, San Pedro eta Donibanen euskararen erabilera nabariagoa dela eta, aldiz, Trintxerpe eta 

Antxon gutxiago entzuten dela. Horregatik, udal politikak egiteko orduan Udala barruti 

bakoitzaren egoera zehatzera egokitu beharko litzatekeela zehazten dute.  

• Euskararekin jarraituz, beste arazoetako bat da bertakoek soilik egiten dutela euskaraz eta honek 

askotan bertakoak ere gaztelerara jotzera bultzatzen ditu. Honela kanpoko jendearen 

euskaratzea indartu behar dela ondoriozta daiteke.  

• Kirol ekipamenduei dagokionez,frontoia eta skate parke berria aipatzen dira soilik. Bestalde, 

Antxotarrek duela urte batzuk zuten futbol zelaiaren falta sumatzen dute, eta galera honen 

ondorioz Antxotarrak Errenteriara (Don Bosco futbol zelaira) joan behar dutela azaldu dute.  

• Kirolaren inguruan ere Biteri plazako kirol kantxek eraberrituak izateko beharra dutela aipatzen 

da.  

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEKO EREMUAK 

• Helduen hezkuntza sustatzen jarraitu, programa eta laguntzak eskainiz. 

• Euskararen arloan, Udal mailan euskararen erabilera ziurtatu. Horretarako sail/arlo ezberdinen 

inplikazioa beharrezkoa da, eta ez bakarrik teknikariena, politikariena ere, nahikoa da pertsona 

batek euskara ez menperatzea laneko hizkuntza gaztelania izatera pasatzeko. Bestalde, Udalak 

eskaintzen dituen zerbitzuak euskaraz egin ahal izatea bermatu, horretarako beharrezkoak diren 

neurriak abian jarriz. 

• Honetaz gain, Euskara Plan Estrategikoa lantzen jarraitzea ezinbestekoa da, bertan jaso zen 

bezala aisialdia euskaraz eskaintzeari lehentasun osoa emanez.  

• Pasaian bizi diren kanpoko bizilagunei euskara ikastera animatu eta bideak erraztu, beharrezko 

erremintak hauen eskura ipiniz. 

• Kultur arloan, ekipamenduen erabilera zein kultur ekintzetan parte hartzea Pasaiatar guztien 

artean zabaltzea izango litzateke erronka nagusia; hau da, barruti bakoitzeko bizilagunek bere 

auzoak eskaintzen duenaz soilik disfrutatzeko joera gainditzea. Honela, ekintza kulturalak barruti 

guztietan komunikatu behar dira, nahiz eta barruti bakar batean aurrera eramango diren, 

Pasaiako eskaintza kulturala herritar guztiengana iritsi dadin bermatuz.  

• Aldi berean, ekipamendu kultural horietara iritsi ahal izateko erraztasunak ipini behar dira, 

esaterako kultur ekitaldi bat edo ekipamendu baten erabilera dela eta desplazatzen diren 

bizilagunei garraio publikoan deskontu bat eskaintzea. Azken finean, kulturak Udalaren nortasuna 

islatu behar du, barrutien arteko mugikortasuna eta harremanak sustatzeko motor gisa erabiliz. 

• Era berean, herritarrak barrutien artean “elkar eragitea” bultzatzeko erreminta izan daiteke kultur 

ekintzen kokapen estrategiko. Hau da, adibide gisa, Antxoko kirol talde baten aurkezpen ekitaldia 
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harturik eta beste barruti bateko instalazioetan eginez gero, horretarako beharrezko abantaila eta 

erraztasunak eskainiz, Antxoko bizilagunak bertarantz mugitzea sustatzen da; eta leku horretako 

barrutiko bizilagunek ere Antxoko ekintza kulturalak eskura izango dituzte. 

• Portua Herri ekimenen eszena toki bihur daiteke, festa, ekintza kulturalak, jaialdiak eta 

bestelakoak bertan antolatzea, honela herritarrak portua erabili eta portuaz gozatuko dute. 

Ekintza hauek aurrera eramateko Portua eta Udalaren arteko koordinazioa ezinbestekoa da, bien 

arteko elkarlana sustatu beharko da Pasaiako Udaletik, herritarren onura bilatuz. 

• Kirolari dagokionez, garrantzitsuena kirol instalazioen hobekuntza eta gabezien pairatzea izango 

litzateke, esaterako Antxoko barrutian kirol azpiegituren gabezia.  

• Bizitza zein herritar aktiboago eta osasuntsuagoa ahalbidetzeko neurriak eta ekintzak aurrera 

eraman. 

• Udalaz gaindiko eskumen gisa, kirolaren arloan, “bazkide txartel bakar” baten sorkuntza bultzatu 

Oarsoaldetik. Honek herrian dauden kirol ekipamenduen gabeziak beste herrietako 

instalakuntzen bidez betetzea erraztuko luke, baina modu konbinatuan eta ez ondoko herrietara 

jotzea kirol jarduerak praktikatzeko. Aldi berean, Pasaiatarrak beste udalerri batera jotzen badute 

esaterako igerilekua erabili nahi dutelako, gainontzeko jarduerak aurrera eramateko Pasaiako 

ekipamenduez baliatzea ahalbideratuko luke “bazkide txartel bakarrak”. 



 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




