
ORIOKO EKIPAMENDUAK

2017KO AZAROA



Zertzelada batzuk

• 2017ko inbertsio-gaitasuna: 270,000 €

• Aurrekontuaren % 3,73 inbertsioetara. 

�Inguruetako herriek, bataz beste, 
aurrekontuaren %10 inguru. 

• Biztanleko aurrekontua: 1.223€

�Inguruetako herriekin alderatuta, apalena.



• Azken 15 urteetan hazkunde handia:

�650 etxebizitza inguru eraiki: 
�100 Azkueko eremuan, 

�300 hondartzako eremuan, 

�200 Muntoko eremuan

�beste 50 inguru garapen txikiagoetan. 

• Ekipamenduen hazkunde handia.

Zertzelada batzuk



1.1.- ESPAZIO BERDEAK ETA 

LORATEGIAK

• Lurzoru hiritarraren 112.089m2 berdegune (Dunetako

parkea barne, 27.000m2). 

• 5.915 biztanle (2017 uztaileko datuak). 

• 19m2 berdegune/biztanleko. 

� Lurzoru legean biztanleko 5m2-ko gutxienekoa ezartzen du, 

• Biztanleko berdeguneen gutxieneko

ekipamendu ratioa laukoiztu egiten da (hiri

lurra izendapena ez duten zonak kontutan hartu gabe).



1.2.- AISIALDI GUNEAK

• San Juango aisialdi-

gunea

• Luxarbeko parkea
(Aldundiak kudeatzen du)



1.3.- HAURREN JOLAS 

PARKEAK

- 2 Antillako hondartzan

- 1 Abaromendin

- 1 Zaragueta eskolan

- 1 Arranplan

- 1 Azkue gunean

- 1 Baxoaldeko parkea

- 1 Bikamiotan

- 1 Goikokalen

- 1 Anibarko portuan

- Luxarbeko jolas parkea 
(Gipuzkoako Foru Aldundia)

• Kalitate handiko eta ondo zaindutako jolas-

parkeak

• Gehienak 10 urte inguruko adina dute.

• 9 parke, 10 Luxarbeko parkea kontutan hartuta.



1.4.- JOLAS EREMUAK

• 5 jolas-gune:

� Pietateko parkea

� Estropalari atzeko parkea

� Muntoko Multikirola

� U-ko skate parkeko kantxa

� Anibarko portuko kantxa



2.- ADMINISTRAZIO 
EKIPAMENDUAK

• Udaletxea:

� 1.600 m2 erabilgarri ditu.

� 2002 urtean guztiz berritu zen.

� Bake epaitegia, udal artxibategia eta zaharren
babeslekuko taberna.



3.- GIZARTE ZERBITZUAK

- Azurza Etxea

Gizarte Ongizateko udal

zerbitzua, behe oinean:

� 2 gizarte langile eta 

administrari bat eta 

bilera gela bat

Goiko solairuetan:

� 6 etxebizitza tutelatu

(12 plaza) 

� teilatupean zaharren

babeslekuko

bulegoak eta 

eskulanetarako
aretoa.



4.- ESKOLAK

4.1.- IKASTOLA
• 3 eraikin: HH, LH eta 

DBHkoak

� HH eta LHko bi eraikinek 4.000 
m2 eraikia eta 300m2-ko portxe
estali bat.

� DBHko eraikinak 1.600m2
eraikia gutxi gora behera.

• 2.000m2 jolas eremu
libre

� DBHko eraikinak jolas eremu
estali gabeak, 

� esku baloiko zelai bat eta 

� saski baloiko 2 zelai trabeska.



4.2.- ZARAGUETA HERRI 
ESKOLA

• 3 eraikin: HH, LH eta 

DBH 

� 3.500m2 azalera eraikia

(handiagotzea kontuan
hartuta).

� saski baloi zelai bat,

� esku baloi zelai bat

� frontoi estali handi bat. 

Bertan esku baloiko zelai bat

eta saski baloiko hiru zelai

daude.

• Batxillergoa bertan egin ahal

izateko azpiegiturak aurreikusi

beharko dira (Jaurlaritzaren

eskumena). 

• Zaraguetako eskola-eremuan

1.150m2 eraiki ahal izateko aukera
aurreikusten da Planeamenduan.



4.3.- HAURRESKOLA

• Mari Maestra 

Haurreskola:

� 2005ean

� 700m2 eraikita inguru

� 6 gela, jolas eremu estalia, 

kanpoko jolas-eremua, 

psikomotrizitate-gela, 

garajea eta biltegiak.

� Beste 2 gela handitzeko

aukera du.

• Eliza ondoan, Monjek

beste haurtzaindegi
bat.



4.4.- MUSIKA ESKOLA

� 800 m2 inguru ditu. 

� 90. hamarkadan barruko berritze eta egokitzapen-lanak

� 2006 urte inguruan kanpoko egokitzapen eta 

berrikuntzak.



4.5- EUSKALTEGIA

� Udal Euskaltegia 2015ean jarri zen martxan, eta hasi

orduko txiki. 

� Kosta tailerreko instalakuntzak baliatzen dituzte.



5.- KIROLA
5.1.- KIROLDEGIA

• 6.000 m2 inguru:

� 25m-ko igerilekua

� Kirol anitzetarako pista, 
rokodromoa eta squash pista

� Makinak dituen Gimnasio 
bat, 

� Aerobic-spinnig, yoga eta 
pilates egiteko gela, 

� Judo- Karate egiteko 
tatamia, 

� Aldagelak eta sauna gela

� Kanpoko Padel eta Tenis 
Pista



5.2.- ARRAUN TEKNIFIKAZIO 
ZENTROA

• Orioko udalarena

• Aiako Santio auzoan

• 6.000m2.

� 2010 eta 2012 urteen 
artean eraikia

� 2012 urteaz geroztik 
erabiltzen da.

• Eraikinak lau altuera ditu:

� Azpi-sotoa behe oinean 

(itsasontzi-biltegia).

� Tarteko oinean eta lehen 

solairuan teknifikazioarekin 

lotutako guneak 

� Hirugarrenean, egoitza eta 

zuzendaritza gelak



5.3.- SOFBOL-FUTBOL ZELAIA

• MENDIBELTZ futbol eta sofbol zelaia

�Jolas azalera: belar artifizialak 125x70m-ko luzera

du. 8.750m2-ko azalera



5.4.- FRONTOIAK

• 3 frontoi:



5.5.- KIROL PORTUA

• Orioko kirol portuak 296 amarre ditu.



5.6.- SURF ESKOLA



6.- KULTUR EKIPAMENDUAK
6.1.- KULTUR ETXEA

• 1996 urte ingurukoa. 

• 750m2 guztira: 250m2 inguru plantako eta 150m2-ko 
sotoa.



6.2.- KOSTA TAILERRA

• Erabilera anitzerako: Euskaltegia, Musika eskolako

dantza ikastaroak, Bertso-eskola, Abesbatza eta

Bandaren entseguak, taldeen entseguak, BOX-ak…

• 630m2 eraiki inguru



6.3.- ITURRIAGAKO DONEJAKUE 
BIDEAREN INTERPRETAZIO ZENTROA

• Museo hau 2008 -2009 urte inguruan jarri zen martxan. 

• Erakusketa iraunkor izaera du eta ez dira jarduerak

antolatzen.



6.4.- SALATXO ARETOA



7.- HAURRAK ETA GAZTEDIA
7.1.- LUDOTEKA

• 150m2 inguru ditu.

• 2015 urtean jarri zen martxan.



7.2.- GAZTELEKUA

• 2007 urtean jarri zen martxan

• 110 m2 ditu



7.3.- GAZTETXEA

• 2017an berritzen bukatu da 

• 300m2 inguru ditu



8.- OSASUN ALORRA
8.1.- OSASUN ZENTRUA

• Itsas etxean kokatzen da, eguneko zentroaren gainean.

• 450m2 inguru ditu.

• Eraikinean bertan 200-300m2 inguru hazteko gaitasuna.



9.- ERLIJIOA ETA FEDEA

• 9.1.-SAN NIKOLAS ELIZA

• 9.2.- SAN JUAN ETA SAN MARTIN ERMITAK

• 9.3.- MEZKITA



9.4.- HILERRIA

• 4.200m2 inguru ditu.

� 201 panteoi, 185 nitxo, 28

kolunbario eta lurreko 75

fosa daude.

� 2 zati ditu, alde zaharra,

1890 urte inguruan eraikia

eta alde berria 1987 urte

inguruan egina.



10.- TURISMOA
10.1.- TURISMO BULEGOA

• 2008 urtean jarri zen Iturriaga jauregian. 

• 80m2 inguru ditu



10.2.- UDAL KANPINA

• Lehen mailako kanpina.

• 764 plaza: 106 libre, 34 bungalow eta 37 finko.

• 2012- 2015 urteetan erabat berritu.



10.3.- DONE JAKUE BIDEKO 
ATERPETXEA

• 2005 urte ingurutik irekita. 

• Ekimen pribatua da.



11.4.- MUTIOZABAL ONTZIOLA

• Orioko udalak 2016 urtean eskuratu zen

• 2017an sendotzeko lanak burutu dira.



11.- EDADETUEI ZUZENDUTAKOAK
11.1.- ZAHARREN BABESLEKUA

• Orioko plazan kokatuta, udaletxe bertako eraikinean, 

• 200m2 inguru ditu



11.2.- EGUNEKO ZENTRUA

• 2005 urtean jarri zuen martxan Aldundiak

• 28 plaza eskaintzen ditu.



11.2.- AZURZAKO ARETOA

• Zaharren babeslekuko bulegoa eta eskulanetako aretoa

kokatzen dira bertan. 

• 140 m2 inguru ditu



11.3.- ETXEBIZITZA 
TUTELATUAK

• 6 etxebizitza tutelatu, guztira 12 plaza.



12.- APARKALEKUAK
12.1.- AZALERAKOAK

• 1.900 aparkaleku plaza inguru gainazalean

(3 disuasorioak eta kirol portukoak kontatu gabe). 

Horietatik 3 gaitasun handikoak.



12.1.- SESTRA AZPIKOAK

• 2.000 garaje-plaza (udalarenak kenduta)



12.3.- UDAL-JABETZAKOAK

• Kiroldegi azpian: 72 garaje-plaza kontzesioan eta
alokairuan.

• Futbol zelai azpian: 300 plazako garaje itxia eraiki zen

2006an. 100 plaza inguru salduta, 50 plaza inguru
alokairuan eta 150 inguru salgai.



13.- MUGIKORTASUNARI 
LOTUTAKOAK

13.1.- IGOGAILUAK (3 igogailu publiko):

�Kultur etxearen atzealdean,

�San Nikolas eliza parera doana,

�Pietateko plazara igotzen dena.

�Falta: Antxiolarako aurreikusten dena

13.2.- BIDEGORRI-SAREA

�2007tik diseinatuta. Oraindik ez dira tramo guztiak egin.

13.3.- GARRAIO PUBLIKOA

�Tren eta autobus zerbitzuak.

�Autopistako sarbidea



14.- HONDARTZAKOAK
14.1.- HONDARTZAKO KABINAK

• Komun eta aldatzeko kabinen zerbitzua,

• Sorosleen gelak

• Surf taldearen lokala eta biltegiak.

• 2006 urtean berritu ziren barrutik.



14.2.- HONDARTZAKO 
3 TXIRINGITOAK

• 90. hamarkada bukaeran, hondartzako garapenaren I.

fasea egin zenean sortu ziren hondartzako malekoia eta

atzeko parkea.

• 3 txiringitoen egiturak egin eta kontzesiora atera ziren.

Kontzesiodunek eraikinak bukatu, hornitu eta martxan
jarri zituzten.

• Udal jabetzekoak dira eta kontzesio publikora ateratzen

dira.

• Azken urteetan udalak zenbait hobekuntza orokor egin
ditu eta, oro har, nahiko egoera onean daude.



14.3.- HONDARTZAKO 
TXU TXUA

• 2012 urtean erosi zen trena.

• Udan erabiltzen da, hondartzako zonaldea
herrigunearekin eta Anibarko portuarekin lotzen ditu.



15.- KOMUN PUBLIKOAK

• 4 komun publiko ditu:

� ABAROMENDI

� TREN GELTOKIA

� FRONTOIA

� IBAIONDO


