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DEMOGRAFIA 

♣ Demografiaren eboluzioa positiboa 

izan da1998 eta 2003 urteen artean.  

♣ Jaiotze tasa 1998an ‰10’01ekoa 

izatetik 2002an ‰14’33koa izatera 

pasa da.  

♣ 2001ean ugalkortasun tasa ‰32’2koa 

zen Gipuzkoako batez bestekoa 

‰34,7koa zen bitartean.  

♣ Zahartze tasa 1998an 0,077koa 

izatetik 2001ean 0,142koa izatera pasa 

da.  

♣ Hilkortasun tasa 1998an ‰8,9koa 

izatetik 2002an %10,6ekoa izatera 

pasa da.  

 

 

 

♣ Orioko zahartze tasa hazkorra da 

Gipuzkoa osoan bezala. Biztanleriaren 

eboluzioa positiboa izan da 1998 eta 

2003 urteen artean.  

 

 

MIGRAZIO MUGIMENDUAK 

♣ 2001ean Orioko migrazio 

mugimenduen saldoa positiboa izan 

zen: 183 etorkin eta 89 emigrante.  

♣ Etorkin gehienak Ekuador eta 

Marokokoak dira. 

 

 

 

 

♣ Migrazio mugimenduek 94 pertsonako 

saldo positiboa ageri zuten 2001ean. 
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BIZTANLERIA 

♣ 2001ean Oriok 4.421 biztanle zituen, 

2.210 gizonezkoak eta 2.211 

emakumezkoak.  

♣ Orioko biztanleriak zahartze 

biologikoaren ezaugarriak ageri ditu.  

♣ 2001ean Orioko biztanleria dentsitatea 

451’1 biztanle/Km2koa zen, 

Gipuzkoako batez bestekoa gaindituz 

(340 biztanle/Km2). 

♣ 2001ean Orion 1.508 familia zeuden, 

batez besteko tamaina 2,8 

pertsona/familia zelarik (Gipuzkoako 

batez bestekoa 2,72 pertsona/familia). 

 

 

 

♣ Orioko biztanleen erdia 

emakumezkoak dira eta beste erdia 

gizonezkoak.  

♣ Biztanle dentsitatea Gipuzkoako batez 

bestekoa baino altuagoa da.  

♣ Familia bakoitzeko pertsona kopurua 

Gipuzkoako batez bestekoa baino 

handiagoa da.  

 

 

JARDUERA EKONOMIKOA ETA LANA 

♣ 2001ean biztanleria aktiboa 2.158 

pertsonakoa zen eta ez aktiboa 

2.263koa. Biztanleria aktiboaren %93a 

okupatuta zegoen.  

♣ 2004ko 2. hiruhilekoan langabetuen 

gehiengoa 25 eta 34 urte bitartekoa 

zen.  

♣ 2004ko 2. hiruhilekoan langabetu 

gehienak Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako ikasketadunak ziren.  

♣ 2004ko abuztuan langabetu gehienak 

zerbitzu sektorekoak ziren, jarraian 

industria sektorekoak.  

 

 

 

 

 

 

♣ Orioko langabezia tasa baxua da. 

Biztanleen %93a okupatuta zegoen 

2001ean.  

♣ Langabetu gehienak 25 eta 34 urte 

bitartekoak eta derrigorrezko bigarren 

hezkuntzako ikasketadunak dira.  
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♣ 2004ko abenduan Orioko langabetuen 

%52 emakumezkoak ziren eta %48 

gizonezkoak. Eskualde eta probintzia 

mailan emakume langabetuen 

proportzioa altuagoa zen, %60ekoa.  

♣ 2000 urtean Orioko Barne Produktu 

Gordina EAEko batez bestekoa baino 

50 puntu baxuagoa zen, Gipuzkoakoa 

baino 52 puntu baxuagoa eta 

eskualdekoa baino 55 puntu baxuagoa.  

♣ 1997an Orioko Familiako Errenta 

Gordina EAEko batez bestekoa baino 

11 puntu baxuagoa zen, Gipuzkoakoa 

baino 13 puntu baxuagoa eta 

eskualdekoa baino 7 puntu baxuagoa.  

♣ Baso aprobetxamenduen gehiengoa 

koniferoen landaketei dagokie, batez 

ere Pinus radiata landaketak.  

♣ Nekazaritza-abelazkuntza jardueretara 

bideratutako azalera totala 523 

Hektareakoa zen 1999an, guztira 68 

ustiategi zirelarik (euretariko 39 

abelazkuntza jardueradunak). 

Gehienak ustiategi txikiak dira. 6 dira 

horretatik bizi direnak. 

♣ Orio itsasoari lotutako herria izan arren 

gaur egun hamar urte baino bapore 

gutxiago dago herrian. Arrantza 

sektoreak nabarmen egin du behera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Orioko BPG eta FEG Euskal Autonomi 

Erkidegoko batez bestekoaz azpitik 

zeuden 2000 urtean.  

 

♣ Lan mundua Oriotik kanpo dago eta 

oriotarrek kanpora jo behar dute lanera  

 

 

 

♣ Orion nekazaritza eta abelazkuntza 

jarduera garrantzitsua da; 68 ustiategi 

daude guztira. 6 dira horretatik bizi 

direnak. 

 

♣ Arrantza sektoreak indarra galdu du 

azken hamarkadan.  
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♣ Eskualdean kokaturiko industria da 

Orioko ekonomiaren motore nagusia, 

eskualdeko gainerako herrietan bezala. 

♣ 1998 eta 2002 urteen artean merkatal 

jarduerak behera egin zuen; 2002-

2004 epean, berriz, gora egin du, 

PERCOTURa egitearekin batera.  

♣ Oriotarren merkataritzako gastuen 

%30a herritik kanpo egiten da. 

Jasotako merkataritzako gastuen 

gehiengoak Aian du iturria.  

♣ Orion ostatu mota ezberdinak aurki 

daitezke: Kanpina, ostatuak, nekazal 

etxeak, erromes aterpetxeak (San 

Martin/ Arteta-Txurruka Etxea). 

♣ Orioko turismo bulegoa berriki 

Itourbask-en baitan sartu da.  

 

 

 

ETXEBIZITZA 

♣ 1996ean Orion 1.617 etxebizitza 

zeuden, euretarik 333 hutsak eta 1.284 

lehen etxebizitzak  

♣ Alde Zaharra husten ari da gaur egun 

♣ 1992 eta 2004 urteen artean 

etxebizitzen m2ko prezioa %170 inguru 

igo da.   

 

♣ Eskualdean kokaturiko industria da 

Udalerriko ekonomiaren motore 

nagusia.  

 

 

 

 

♣ Orion mota ezberdinetako ostatuak 

aurki daitezke: Kanpina, ostatuak, 

agroturismoak.  

♣ Orioko turismo bulegoa Itourbasken 

baitan sartu da, kalitatezko turismoa 

sustatzearren.  

♣ Kirol portuak suposatzen duen 

turismo-potentziala zaindu behar da. 

 

 

 

 

 

♣ Orion etxebizitza huts ugari dago.  

♣ Orioko gazteengana zuzendutako 

etxebizitzak erreserbatu nahi dira.  

♣ Etxebizitzen salneurriak nabarmen 

gora egin du azken hamarkadan 

(%170).  
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♣ Orion 32 etxebizitza sozial eta 40 BOE 

daude.  

♣ Orioko etxebizitzan erosotasun indizea 

%60ekoa da, Gipuzkoako batez 

bestekoa %66,7koa den bitartean.  

♣ Orion 1992tik hona 535 etxebizitza 

berri eraiki dira (72 babes ofizialekoak) 

eta aldiz epe berean 400 pertsonako 

igoera izan du biztanleriak. 

♣ Etxebizitza beharra 20-35 urte 

bitartean dituztenen artean kokatzen 

da. Orion tarte horretan 1100 pertsona 

daude gaur egun. 

 

HEZKUNTZA 

♣ Orioko ikastetxeak hondokoak dira: 

Orioko Ikastola (Haur hezkuntza, 

Lehen Hezkuntza eta Bigarren 

Hezkuntza), Juan Zaragueta Eskola 

Publikoa (Haur eta Lehen Hezkuntza) 

eta Orioko Musika Eskola Publikoa. 

Haurtzaindegi pribatu bat ere bada.  

♣ Haur Eskola baten beharra 

detektatzen da. 

♣ 2001ean 10 urtez gorako Oriotarren 

%46’68k Lehen Mailako Ikasketak 

eginda zituen, %15,64k Lanbide 

Heziketako ikasketak, %21,15ek 

Bigarren Mailako Ikasketak, %6,07k 

Erdi Mailako Ikasketak eta %8,92k Goi 

Mailako Ikasketak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Orion herrian bertan eskolatzeko 

aukerarik baden arren bertako 

ikastetxeen promozioa falta da ikasleak 

kanpora joan ez daitezen.  

 

 

♣ Haur eskola falta da.  
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OSASUNA 

♣ Orion estomatologo bat, odontologo 

bat eta podologo batek eskaintzen dute 

euren zerbitzua. Fisioterapiako bi 

zentro irekitzeko jarduera lizentziak 

tramitatzen ari dira.  

♣ Orion bi farmazia eta parafarmazia bat 

daude. 

 

GIZARTE ONGIZATEA 

♣ Gizarte ongizateko udal aurrekontua 

267.080 €koa da, pertsonal-gastuak 

barnean direlarik.  

♣ Udalerriko gizarte ongizateko lan 

nagusia ondokoekin erlazionatuta ageri 

dira: Minusbaliatuak, etorkinak, 

drogamenpekotasuna, emakumeak, 

pasadizokoak.  

♣ 2003an GGD (Gizarteratzeko 

Gutxieneko Diru-sarrera) jasotzen 

zuten 14 familia zeuden eta GLL 

(Gizarteratzeko Larrialdietarako 

Laguntzak) jasotzen zuten beste 13 

familia.  

♣ Orion GOF (Gizarte Ongizateko 

Fondoa) pentsioa jasotzen duten 4 

pertsona daude eta Kotizazio Gabeko 

Pentsioa jasotzen duten beste 11.  

 

 

 

♣ Orion nahikoa osasun zerbitzu eta 

farmazia dago.  

♣ Eskualde mailako osasun zentro baten 

falta nabari da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Gizarte ongizateko lan nagusiak 

minusbaliotasunak, inmigrazioa, 

emakumeen diskriminazioa eta 

pasadizokoak dira.  

 

♣ Gizarteratzeko Gutxieneko Diru 

Sarrera eta Gizarteratzeko 

Larrialdietarako Laguntzak jasotzen 

dituzten familiak 14 eta 13 dira 

hurrenez hurren.  
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♣ Orion eguneko zentro bat dago  eta 

2006an tutoretzako 4 apartamentu 

egongo dira (8 plaza).  

♣ Orion ez dago zahar etxerik.  

♣ Beste gizarte zerbitzu batzuk: Etxez-

etxeko arreta (2003an 27 pertsonek 

erabili zuten zerbitzu hau), tele-alarma 

zerbitzua (10 erabiltzaile), etxez-etxeko 

hezitzailea (2 familia). 

♣ Etxez-etxeko laguntzarako 

itxaronzerrendarik ez dago eta 

Eguneko Zentrorako pertsona bakarra 

dago zain. 

♣ Familia desegituratu kopurua hazten 

ari dela antzeman da ikastetxeetan. 

♣ Oporrak Bakean Programaren bidez 

uda sasoien Saharako umeak atosten 

dira herrian.  

♣ 10 oriotarrek txirotasun laguntza 

jasotzen dute (4 gizonezkoak eta 6 

emakumezkoak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Etxez-etxeko laguntzarako 

itxaronzerrendarik ez dago eta 

Eguneko Zentrorako pertsona bakarra 

dago zain. 

 

 

♣ Orioko txirotasun maila ez da 

eskualdeko batez bestekoa baino 

altuagoa.  
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KULTURA 

♣ Orioko kultur ekipamenduak: 

KzGunea, Udal Musika Eskola, Kultur 

Etxea eta jarduerak burutzeko lokalak.  

♣ Orion jai eta kultur ekitaldi ugari 

ospatzen da: Bisigu Eguna, Artisautza 

Feria, Ostiralean Jai Programa, eta 

abar.  

♣ KARKARA aldizkaria (Aia eta Orio) 

1989an sortu zen eta euskaraz 

argitaratzen da.  

♣ Liburutegi eta Kultur Etxea txikiegiak 

geratu dira. 

 

AISIA 

♣ Orion 5 haur parke daude baino ez 

dago gazteleku edo ludotekarik. 

♣ Haur, gazte eta helduengana 

zuzendutako aisialdiko jarduerak: 

Koloniak, Txumurruski taldeak 

antolatutako haurrentzako irteerak, 

musika eta euskara uztartzen dituen 

gazteentzako Ostiralean Jai Programa, 

Saint Ciers sur Gironde herri 

senidetura irteerak. Talai Mendi 

Elkarteak mendi irteerak antolatzen 

ditu. 

 

 

 

 

 

♣ Gazteengana zuzendutako jardueretan 

hutsunea nabari da.  

♣ Zinema, musika kontzertu edota 

antzerkietarako lokal baten falta nabari 

da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Gaztegune eta ludoteka falta dira 

gazteentzat.  
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KIROLA 

♣ Orioko kirol ekipamenduak: Karela 

Kiroldegia, Udal pilotalekua, futbol 

zelaia, softball zelaia, arraun talde 

olinpikoa, hiru saskibaloi areto eta 

abar.  

♣ Aurreikusitako kirol instalakuntzak: 

Hondartzako kirol-eremua, Karela 

kiroldegiaren handitzea, kirol portua 

eta futbol eta softball zelai berria. 

♣ Arrauna Orion tradizio handia duen 

kirola da.  

♣ Arraun klubaren instalakuntzak eta 

frontoia egoera txarrean daude. 

 

EUSKARA 

♣ 2001ean Orioko biztanleen %79,95 

euskalduna zen, %12,47 ia euskalduna 

eta %7,58 erdalduna.  

♣ Euskararen kaleko erabilpena 

%70ekoa da.  

♣ Orioko Haur Hezkuntza, Lehen 

Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako 

eskaintza D ereduan egiten da soil-

soilik. 

♣ Euren dendetako errotuluak euskaraz 

jartzeko dirulaguntzak eskaintzen 

zaizkie merkatariei.  

 

 

 

 

♣ Orion nahikoa kirol ekipamendu dago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Euskararen ezagupen eta erabilpen 

maila ona da.  

♣ Etorkinei euskara ikasteko 

erraztasunak ematen zaizkie.  

♣ Euskara Lan Munduan Sustatzeko 

Planaren ezarpena hasi da.  
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♣ Euskararen sustapenerako Plan eta 

Programak: Lan Munduan Euskara 

Sustatzeko Plana, Euskara 

Biziberritzeko Plana, Kirola Euskaraz 

Programa.  

♣ 1993az geroztik Euskara Zerbitzuak 

Euskaraz Gazte literatur lehiaketa 

antolatzen du.  

♣ Planiker Hizkuntza Zerbitzuak 

enpresak 2001ean eskualdeko kirol 

erakundeetako euskararen egoera eta 

erabileraren inguruko diagnosi bat 

burutu zuen, Euskara Sasoian 

Programaren oinarriak finkatuz. 

Programa honen helburua kirol 

elkarteetan euskara sustatzea da.  

♣ Urola Kostako Mankomunitatea eta 

Zarauzko Euskaltegiak 2004-2005 

ikasturtean internet bidez euskara 

ikasteko zerbitzu bat jarri dute martxan. 

♣ Hitanoa geroz eta okerrago erabiltzen 

da.  

KONTSUMOA 

♣ Udalerrian ez dago kontsumitzaileen 

defentsarako zerbitzurik. Beharrezko 

kontsultak Donostiako 

kontsumitzaileen defentsarako 

zerbitzuko egoitza zentralean egin 

daitezke. 
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HIRI BIRSORKUNTZA 

♣ Hiri birsorkuntzako planak: Orioko 

Hirigune Historikoa Birgaitzeko Plana, 

Errehabilitazio Sozio-ekonomiko eta 

Orioko Lurralde Birsorkuntzako 

Proiektu Integrala, Hirigune Historikoan 

Merkataritza Berpizteko Plan Berezia, 

Merkataritza eta Turismoa 

Berrindartzeko Plan Berezia, Agenda 

21.  

 

 

♣ Orion hiri birsorkuntzako zenbait plan 

daude: PERCO, PERCOTUR, Agenda 

21.  
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UDALERRIAK 

♣ Urola Kosta Udaltaldea osatzen duten 
udalerriak zazpi dira:  

♣ Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaia 
Urola Kosta eskualdean.  

♣ Aizarnazabal eta Zestoa Urola Erdia 
eskualdean.  

♣ Udalerriek, 156’2 Km2 hedaduraz, 
Zarautz-Azpeitiako Eskualde Egiturako 
%47’4a suposatzen dute. 

 

  

ARRO EGITURATZAILEAK 

♣ Oriako Arro hidrografikoari 
dagokionez, ibaiadar garrantzitsu 
bezala Santiago eta Altxerri ibaiak 
nabarmentzen dira. 

 

♣ Orioko udalerria Oria ibaiari lotuta 
dago, bere lurraldean itsasadarrean 
eratzen den estuarioa hartzen duelarik. 

 

 

  

GEOMORFOLOGIA ETA EDAFOLOGIA 

♣ Kretazikoko material margo kalkareoen 
eta Triasikoko igeltsu-buztinen gainean 
ildo deprimitu edo “kanpo korridorea” 
dago, Oriotik Lasarteraino hedatzen 
den erdiko sektorea barne hartzen 
duelarik, , Oria ibaiaren itsasadar edo 
estuarioa bertatik igarotzen da. 

♣ Interes geologikoa duen gunea da 
Antilla hondartzatik hasi eta 
Mendizorrotz arteko itsas labarra 

 

. 
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KLIMATOLOGIA 

♣ Isurialde atlantikoan kokatutako Urola-
Kostako udalerriek klima 
mesotermikoa dute, atlantiar 
eragineko klima leuna eta batez 
besteko tenperatura eta plubiometria 
altua dutelarik. 

♣ Batez besteko urteko tenperatura 12 
eta 14 ºC bitartean dabil, gehieneko 
batez besteko tenperatura 16-19 ºC 
bitartean eta gutxienekoak 9ªC 
inguruan. 

♣ Batez besteko urteko prezipitazioa 
1.500-1.600 mm bitartean dago. 
Gehieneko plubiometria neguko 
hilabeteetan ematen da, batez ere 
azaroan. 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Orioko klimak nekazaritza, 
abelazkuntza eta baso ustiategien 
produkzioa oparoa izatea ahalbidetzen 
du. 
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EGUNGO LANDAREDIA 

♣ Orioko lurraldearen %26.2a 
zuhaiztiak dira, eta %25,9a zelaiak. 

♣ Orion Lurralde Historikoan eta Urola 
Kostan baino askoz ere larre 
portzentaia altuagoa agertzen da 
(%16,4a). Baso azalera berriz 
(%25,1), Lurralde Historikoan (%56a) 
eta Urola Eskualdean (%50a) azaltzen 
dena baino urriagoa da. 

♣ Orion, Urola Eskualdearekin eta 
Gipuzkoako Lurralde Historikoarekin 
konparatuz gero, baso zuhaiztien 
azaleraren gehiengoa Koniferoak 
(%60,3) dira, Hostozabalak 
portzentaia txikiagoan azaltzen diren 
bitartean (39,7%).  

♣ Pinus insignis (%35,4) espezieari 
dagokionez Orion Eskualdean edo 
Lurralde Historikoan baino portzentaia 
nabarmenki txikoagoan agertzen da. 
Pinus pinaster koniferoak (%22,2) 
ordea azalera aski handiagoa hartzen 
du aipaturiko eremuetan baino.  

♣ Baso zuhaiztien azaleraren 
bilakaera:  1986 eta 1996 urteen 
artean eskualdeko zuhaizti azalera 
gutxiagotu den arren (%5eko 
jaitsiera), hostozabalek okupatutako 
azalera handitu egin da koniferoen 
kalterako. Oriori dagokionean, berriz, 
baso azalera osoa  %5,8 emendatu 
da aipatutako aldian. 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Orioko landa eremuan belardi eta 

larreak batez beste Gipuzkoa osoan 

baino proportzio altuagoan ageri dira, 

Udalerri honen landa izaeraren 

adierazle.  

♣ Orioko baso eremua batez ere 

koniferoek okupatzen dute, batik bat 

Pinus pinaster (itsas pinuak). 
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NATURGUNE ETA NATUR ELEMENTU 

BABESTUAK 

♣ Oria Itsasadarra: Zingira leku eta 

padurako paisaiaren hondakinak 

(Santiagon bereziki) alde batetik eta 

berriztapen ekologikoaren 

potentzialitatea nabarmentzen dira 

bestetik. Interes komunitarioko 10 

habitat ditu, hauetako 2 

lehentasunezkoak, eremuaren %91 

betetzen dutelarik. 

♣ Gaur egun ez dago babestutako 

naturgune eta elementuen inguruko 

informazioa askorik, herritarrei 

zuzendutakorik. 

ONDARE NATURALA ETA PAISAIA 

KONTSERBATZEKO INTERESEKO 

EREMUAK 

(LAAren arabera) 

♣ Natur intereseko puntu eta areak: 

Mendizorrotzeko errekak 

♣ Garrantzi Geologikoa duten puntu eta 

areak: Orioko itsaslabarra–Agitiko 

hondartza (nazio mailako garrantzia), 

Orioko trenbidearen zehar-ebakia 

(eskualde mailako garrantzia), eta 

Oria ibaiko estuarioa eta Benta 

Auzoko azalera eta Nick Point-a 

(tokiko garrantzi maila). 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Oria Itsasadarra EAEko hezeguneak 

babesteko PTSan babestuta dagoen 

eremua da, natur eta paisaia balio 

garrantzitsuak ageri dituelarik.  
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BESTE INTERES GUNE BATZUK 

(Orioko AASSen arabera) 

♣ Babes Bereziko Eremuak: 

- Natur Babeseko Eremuak: Saikola 

urtegiko eremua eta Lezkadi 

Urbede errekastoaren ibarra.  

- Paisaiaren Babes Eremuak: 

Mendizorrotz labarretako eremua 

eta kanpin inguruko puntuak. 

Kukuarri eta Tontortxikiren 

jarraipenak osatzen duten gailur 

eremua. 

- Bertako Basoen Eremua: Bertako 

basoek irlatxoak osatzen dituzte 

Kukuarri mendi hegalean, 

Txabolako Erreka eremuan, 

Autobidearen Hegoaldean, Txanka 

Errekan eta Saikolako Erreka 

inguruan. 

- Hondartze Eremua: Antilla eta 

Oribazar hondartzak. 

- Akuiferoak: akuiferoen babeserako 

eremua, itsasertza babesteko 

lerroa eta lurrazaleko urak 

babesteko lerroa.  

 

 

 

 

 

 

 

♣ Orioko AASS berriek Babes Bereziko 

Eremuak eta Ingurumen 

Hobekuntzako Eremuak izendatzea 

proposatzen dute Udalerriko Natur 

Intereseko Eremuak babestu eta 

berreskuratzearren. 
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♣ Ingurumen Hobekuntzarako 

Eremuak: 

- Paisaia Berreskuratzeko Eremuak: 

baso eremuez gain, Aganderu 

mendi hegalak ere adierazten dira 

lur mugimenduak direla eta 

desitxuratze morfologikoa jasan 

baitute. 

- Basoa Berreskuratzeko Eremua  

- Motondo Eremua: Natur 

intereseko eremuak Santiago 

errekastoari badagokio ere, 

erribera goi eremuarentzat Plan 

Berezi bat egin beharko dela 

jotzen da eremu horretako 

jarduera aukerak zehaztearren. 

 

GALZORIAN DAGOEN FAUNA 

♣ Galzorian dauden Fauna eta Flora, 

Espezie Basati eta Itsastarren 

Katalogoak Urola-kostako eskualdean 

ondoko espezieak bereizten ditu, 

bakoitzari dagokion babes 

kategoriaren arabera: 

♣ DESAGERTZEKO ARRISKUAN: 

Zuhaitz Igela (Hyla meridionalis) 

♣ INTERES BEREZIKOA DE: de 

Eskulapioren Sugea (Elaphe 

longissima) eta Sai arrea (Gyps 

fulvus) 

 

 

 

 

♣ Eremu honen egoera hobetu eta 

babesteko aukeren inguruko ikerketa 

bat behar da.  
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♣ KALTEBERA: Sai zuria (Neophron 

percnopterus), Txirritxo txikia 

(Charadius dubius) eta Bisoi 

europarra (Mustela lutreola) 

♣ ESPEZIE ARRAROAK: Belatz handia 

(Falco peregrinus), Ubarroi mottoduna 

(Phalacrocorax aristotelis) eta Aztorea 

(Accipiter gentiles) 

♣ Oria ibaian ubarroi eta lertxunak 

ugaldu dira aingira eta platuxen 

populazioaren kalterako 

 

GALZORIAN DAGOEN FAUNAREKIN 

LOTUTAKO PLANAK 

♣ Hegoaldeko Zuhaitz-Igelaren 

Kudeaketa Plana (Hyla meriodionalis): 

Orioko hondartzatik gertu(Hondartza 

eremuko urbanizazio eremu berrian) 

putzu bat sortzea proiektatzen da; 

honela Mendizorrotz eremuan zehar 

putzuak sortu espezie honen habitata 

berreskuratzeko Foru Aldundiaren 

Programa osatuko da. Modu honetan 

Igeldo-Mendizorrotz kordan zehar 

berreskuratu da espezie hau Orion 

ere sartuz.  

♣ Izokina Berreskuratzeko Plana 

(Salmo salar). 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Oria ibaian agian espezieen arteko 

desoreka hasi da gertatzen 

 

 

 

 

 

 

♣ Igeldo-Mendizorrotz kordan zehar 

Hegoaldeko Zuhaitz-Igelaren habitata 

berreskuratzeko ekintzak aurreikusita 

daude.  
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LURRALDE EREMUA 

♣ Urola-Kosta da 8.000 biztanletik 

gorako hirigune gehien dituen 

Gipuzkoako bigarren Eskualde-

Egitura. 

♣ 2000ko abenduaren 31ko erroldaren 

arabera 66.500 biztanle inguru bizi 

dira lurralde eremuan.  

♣ Lurraldearen batez besteko 

dentsitatea 2 bizt./ha-koa da, 

Gipuzkoako batez bestekoa baino 

askoz txikiagoa. 

♣ Ehun ekonomiko garrantzitsua du, 

batez ere industrian oinarritua, 

biztanle bakoitzeko industria-lurzoruko 

50 m² gordineko ratioak erakusten 

duen bezala. 

♣ Langabezia tasa Euskal Autonomia 

Erkidegoko osotasuneko batez 

bestekoaren oso azpitik dago. 

♣ Arrantzaren presentzia nabarmenki 

jaitsi da, baino arrantzarekin estuki 

loturiko herri txiki bat izaten jarraitzen 

du. 

 

 

 

 

 

♣ Urola Kosta da 8.000 biztanletik 

gorako hirigune gehien dituen 

Gipuzkoako eskualdea; biztanleriaren 

batez besteko dentsitatea 2 bizt./ha-

koa da. 

 

 

 

 

 

♣ Ehun ekonomiko garrantzitsua du eta 

langabezia tasa oso baxua da. 

 

 

 

 

 

♣ Herri txiki eta arrantzale izaerak 

definitu izan du Orio orain arte baina 

gaur egun aldatzen ari da 
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LAA / LZP / LAP  

♣ Orio, Zumaia, Getaria eta Zarauzko 
udalerriekin batera, oinarri 
endogenoko bigarren egoitza moduan 
proposatuta dago. 

♣ Hirigintzako alderdi adierazgarri gisa, 
Oriako eskuineko ibaiertzean 
kokaturiko hirigune historikoa 
Monumentu Multzo gisa deklaratuta 
dago. 

♣ Motondo inguruko padura ertzak 
berreskuratzeko premia duen ibaitarte 
gisa proposatu da, besteak beste.  

♣ Oriako itsasadarrean ondoko 
kategoriak bereizten dira:  
o Babes Bereziko Eremuak: 

Santiago, Donparnasa, 
Olabarrieta eta Altxerriko Padurak. 

o Ekosistemen hobekuntzarako 
inguruneak: Antillako Hondartzak 
eta Hareatzak, Itsasaldi arteko 
Lokatzak (kanpoaldekoa, 
erdialdekoa eta aurrealdekoa) eta 
Cerrado de Motondoko 
Hondartzak eta Hareatzak. 

o Berreskuratu beharreko gune 
degradatuak: Altxerriko ibarra eta 
Anibarko-Portua (Txankako 
erreka). 

 
o Nekazaritza eta Abeltzaintzako 

gunea eta landazabala: Erribera 
eta Sariako ibarrak eta Izoztegiko 
urbazterrak. 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Oria ibaiaren bokalean hirigune bat 

finkatzea proposatzen da. 

 

♣ Hirigune historikoaren dinamizazioa 

proposatzen da. 

 

♣ Ibai eta Erreken ertzak Antolatzeko 

LAPean Motondoko ingurua 

berreskuratzeko premia duen ibaitarte 

gisa proposatzen da.  

 

♣ Oriako itsasadarra baimendutako 

erabileren arabera antolatzen eta 

banatzen da zonatan. 
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EKONOMIA JARDUKETARAKO 

LURZORU PUBLIKOA ETA 

MERKATARITZA EKIPAMENDUAK 

SORTZEKO LAP  

♣ Eskualde-Egiturak jarduketa 
ekonomikoetarako kalifikatutako 463 
Ha lurzoru ditu guztira, hauetatik 318 
Ha lurzoru okupatuari dagozkio eta  
145 Ha lurzoru ez okupatuari.  

♣ Orio, Aia eta Getarian ez dago 
lurzoru erreserba taxuzkorik, 
erreserba nagusienak Azpeitia, 
Azkoitia, Zumaia eta Zarauzko 
udalerrietan, eta batez ere, Zestoako 
Arroa Bekoa poligono publiko berrian 
kontzentratzen da. 

♣ 1990-2002 aldian Urola Kostako 
Eskualde-Egituran gertaturiko 
industria-lur okupazioaren gehikuntza 
70 Ha ingurukoa izan dela kalkula 
daiteke, honek urteko 6 Ha inguruko 
batez besteko hazkuntza erritmoa 
adierazten duelarik. 

♣ Jarduera ekonomikoen garapenerako 
Lehentasun Esparruen Maparen 
arabera, bi udalerri mota bereizten 
dira: Jarduera ekonomikoei dagokien 
lurzoru “hazkuntza orekatuko” 
udalerriak (Aia, Aizarnazabal, Getaria 
eta Orio) eta Jarduera ekonomikoei 
dagokien lurzoruaren antolamendua 
eta promozioa “lehentasunezko 
interesa” duten udalerriak (Zarautz, 
Zestoa eta Zumaia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Eskualde-Egiturak jarduketa 

ekonomikoetarako lurzoru erreserba 

du.  

 

♣ Diagnostikaturiko udalerrietan ez 

dago lurzoru erreserba taxuzkorik. 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Orio, Aia eta Getaria hazkuntza 

orekatuko udalerrien artean aurkitzen 

dira jarduera ekonomikoei 

dagokienez.  
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LURZORUAREN ERABILERA ETA 

EGUNGO HIRIGINTZA EGITURA  

♣ Azalera Osoa = 980 Ha  

♣ Bizitegitarako eta industria 

erabileratarako lurzoru azalera 

ondokoa da:  

- Hiri-Lurra: 185.900 m2 

- L. Urbanizagarria: 189.600m2 

- L. Urbanizaezina: 5.700 m2 

♣ Garatutako guneek oso dentsitate 

altua agertzen dute, batez ere Pelotar, 

Iturbide eta Antziolan. 

♣ Oriok bere azalera okupatua bikoiztu 

egin du azken 10 urteetan eta 

biztanleria berriz mantendu egin da 

(gutxi gora behera 400 biztanle 

gehiago) 

♣ Umeentzako parkeak gutxi dira eta 

daudenak egoera txarrean daude 

♣ Udalerriko hiri parke modura Antilla 

eta Oribazarko Hondartzak eta euren 

ingurune hurbilak hartzen dira. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Garatutako guneek oso dentsitate 

altua agertzen dute.  

♣ Parke eta lorategi eskasia dago. 
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ARAU SUBSIDIARIOEN ANALISIA  

♣ Egun indarrean dagoen udal 

dokumentu urbanistikoa 1990eko 

apirilaren 30ean onarturiko Arau 

Subsidiarioei dagokie.  

♣ 2004ko uztailean AASS Berrien 

Aurrerapen dokumentuari hasierako 

onespena eman zitzaion, egun 

berrikuste prozesuan aurkitzen 

delarik. 

♣ AASSen Aurrerapen dokumentuan 

ondorengo irizpide eta helburu 

orokorrak jasotzen dira: 

- Hiri antolamendua egoera berrira 

egokitzea, udaletik kanpo egingo 

diren proiektuak direla eta (Orioko 

itsasadarreko Portuko Plan 

Berezia, A-8 Autobidearekin 

egingo den lotura eta Orioko 

Saihesbidea). 

- Finkaturiko hiri-egituraren 

birsorkuntza fisikoa eta 

funtzionala, “Mutiozabal” ezkerreko 

marjinaren, “Cerámica Arocena” 

eta “Ensanche” inguruan batutako 

industria instalazioen erabileretan 

aldaketak eginez. Hirigune 

Historikoaren Birgaitze Plana. 

“Dike” zonako jarduketa 

proposamenaren berrikuspena. 

Gudari eta Iturbide kaleen artean 

kokatutako “uharte-patio”-en 

birsorkuntza.  

 

♣ Egun AASS Berrien Aurrerapen 

dokumentua onartua dago.  

♣ Aurrerapen honetan ondokoa 

proposatzen da:  

- Hirigune Historikoaren Birgaitze 

Planaren bitartez Hirigune 

historikoa birgaitzea.  

- Ibaiaren ondoan kirol eremua 

sortzea.  

- Espazio libreak erabat betetzea.  

- Ekipamendu eta gune berdeen 

zerrenda bat sortzea.  

- Trafiko zirkulazioa desbideratzea 

eta herriko plazaren 

peatonalizazioa ahalbidetuko 

duen zubi berri bat eraikitzea.  

- Aizperron industrigune berri bat 

sortzea. 

- Landa lurreko berezko balio 

naturalak babestea.  

- Hiri-parke eta babes 

paisajistikorako parke bat sortzea 

eremu malkartsu batean.  
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kokatutako “uharte-patio”-en 

birsorkuntza.  

- Lurzoruaren proposamen berriak 

“Azkue” eta “Hondartza” eremuen 

antolamendura egokitzea. 

- Errekaren eskuinaldean, 

polikiroldegiaren jarraipen gisa, 

kirol eremu zabala sortzea, 

kokapen pribilegiatua duen 

espazioan. 

- “Azkue” eta “Erribera” eremuen 

artean eta “Azkue”, “Bikamiota” eta 

“Hondartze” berri artean geratzen 

den espazio librea erabat 

betetzea. 

- Itsasadarraren ertzean, kirol-

porturaino, ekipamendu eta gune 

berdeen zerrenda bat sortzea. 

- “Kofradiaren” altueran zubi berri 

bat eraikitzea, CN-634 

“Ensanche”ko zona berriarekin 

batuko duena, Hirigune 

Historikoaren peatonalizazio 

aurrerakorra baimenduz eta 

egungo zubiaren gailurrak 

suposatzen duen oztopoa 

gaindituz. Era berean, biribilgune 

baten bitartez, Aiako 

industrigunetik eratorritako 

zirkulazioa berrantolatuko da. 
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- “Bikamiota” eta “Ensanche”ko 

ertzeko mendi-hegalean, hirigune 

historikoarekin lotzen deneraino, 

hiri-parke eta babes 

paisajistakorako parke bat sortzea 

. 

- Aizperron, autobideko lotunetik 

gertu, industrigune berri bat 

sortzea, desplazaturiko industriak 

birkokatzeko eta dagoen eskaria 

beteko duen industrialde txiki bat 

eraikitzeko.  

- Landa-lurraren balore produktibo, 

paisajistiko eta ekologikoa 

babestea, ingurune honetan 

erabilera eta eraikuntza 

desegokien ezarpena ekiditeko. 

- Bizitegitarako eskaintza aukeraren 

antolaketa tipologiakoa egitea. 
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HAZKUNDE AURREIKUSPENAK  

♣ Bizitegitarako lurzoruak (Hiri lurra 
gehi lurzoru urbanizagarria) 368.913 
m2-ko azalera hartzen du, 1990. 
urtetik 20.813 m2-ko gehikuntza 
hauteman delarik.  

♣ Industria lurzoruak (Hiri lurra gehi 
lurzoru urbanizagarria) 51.922 m2-ko 
azalera hartzen du, 1990. urtetik 
24.722 m2 gehikuntza hauteman 
delarik.  

♣ Giza ekipamendu sistemara 
zuzendutako lurzoruaren 
aurreikuspenak:  
- Ikastetxe eremuaren 
handitzea eta zentro berri bat 
eraikitzeak erabilera honetara 
bideraturiko azalera 8.327 m2-tik 
13.827 m2-ra emendatzen dute. 
- Kirol ekipamenduen 
lekualdaketek, eraikuntzek eta 
finkapenek, erabilera honetara 
zuzendutako 7.065 m2-ko azalera 
aurreikuspena ondorioztatzen dute.  
- Hiri Parke berriak 
sortzeak  Antilla eta Oribazar 
hondartzak eta inguruko eremuak 
alde batera utzita, 74.273 m2-ko 
azalera ematen dute. 
- Oria itsasadarreko 
Portuaren Plan Berezia: arrantza-
portua ezkerraldera lekualdatzea, 
errekaren eskuinaldean kirol-portua 
egitea, ezkerraldean Itxasetxearen 
ondoan beteranoentzako ontziraleku 
bat egitea eta, ezkerraldean, 
Mutiozabalen kaiaren luzapena 
proposatzen dira. 

 

 

 

♣ Udalerriak industriguneei dagokienez 

agertzen duen gabezia edo hutsunea 

arintzeko baliatzen da. 

♣ Enpresak Mutiozabal poligonotik atera 

nahi dira eremu hau bizitegitarako 

bilakatzeko. 

 

 

 

♣ Ekipamendu komunitarioen 

sistemara bideraturiko 

aurreikuspenak daude, zeintzuek 

ondorengoetan izango duten eragina: 

- Ikastetxeak 

- Kirol ekipamenduak  

- Hiri parkeak  

- Oria itsasadarreko Portua 
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LURZORU URBANIZAEZINAREN 

TRATAMENDUA  

(AASSen arabera)  

♣ Lurzoru Urbanizaezina ondorengo 

zonatan sailkatzen da: 

- Nekazaritza eta abeltzaintzako 

ustiategiak  

- Nekazaritza erabilera ez 

profesionalizatuak  

- Basogintzako erabilerak  

- Obra publikoei loturiko erabilerak  

- Lurraldearen ustiapenarekin 

loturarik ez duten bizitegitarako 

erabilera autonomoak  

- Erabilera tertziarioak  

♣ Eraikigarritasunari dagokionez, 

kalifikatutako zona bakoitzean 

definituriko erabilerei doitzen zaizkien 

eraikinak bakarrik onartuko direla 

adierazten da Aurrerapen 

dokumentuan  

♣ Dauden eraikinak finkatzen dira, 

katalogaturiko erabilerei dagokienez 

zona desegokian kokatzen direnak 

edo exijituriko araudi partikularra 

hausten dutenak salbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Lurzoru Urbanizaezina kategoria 

bakoitzean baimentzen den 

erabileraren arabera sailkatuta dago. 

Etxebizitza berrien eraikuntza araututa 

dago eta egungoak finkatuta.  
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ELEMENTU ESANGURATSUAK 

♣ Antillako hondartza eta hirigunea 

lotzen dituzten bidegorri tramu 

desberdinak proposatu dira. 

 

 

♣ Hondartza eta hirigune historikoa 

lotzeko bidegorriak eraikitzea 

proposatu da. 
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EGUNGO ERREPIDE SAREA 

♣ Orioko zirkulazioa ondoko errepide 

sarearen bidez egituratzen da gaur 

egun: A-8 autobidea, N-634 eta 

Txankako errepidea. 

♣ Eusko Trenbideak-eko autobus eta 

trenak herria zeharkatzen dute.  

♣ Orioko errepide sarearen dentsitatea 

(Txankako errepidea kontutan izan 

gabe) 0,71 Km/Km2 da, Udaltaldeko 

batez besteko dentsitatearen azpitik 

(1 Km/Km2).  

♣ N-634 errepidea eguneko ordu 

puntatan saturatu egiten da 

ERREPIDE SAREKO PROIEKTUAK 

♣ Urola Kostako Lurraldearen Zatikako 

Planean (2003-2018) jasotzen 

denaren arabera Orion (Txanka) A-8 

Autobidearekiko lotune bat egitea 

aurreikusten da. Proiektu hau Orioko 

Arau Subsidiarioetan ere aipatzen da; 

bertan printzipioz erdi-lotune bat 

litzatekeela jasotzen da (lotura 

Donostiarekin soilik) baino ez da 

baztertzen etorkizunean lotune osoa 

egitea. 

♣ Urola Kostako Lurraldearen Zatikako 

Planean (2003-2018) jasotzen 

denaren arabera Oria itsasadarraren 

gainean beste zubi bat eraikitzea 

aurreikusten da (Anibarko Portutik 

Motondora) A-8 autobideko Txankako 

lotunetik abiatuta (Orioko 

 

 

♣ Garraio publikoa tren eta autobus 

bidezkoa da.  

♣ Orioko errepide sarearen dentsitatea 

Udaltaldeko batez besteko dentsitatea 

baino baxuagoa da.  

♣ Hondartzako gunea betetzen ari da 

eta urrun geratzen da garraio 

publikoetatik 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Urola Kostako Lurraldearen Zatikako 

Planean (2003-2018) Orion (Txanka) 

A-8 Autobidearekiko lotune bat egitea 

aurreikusten da.  

♣ Urola Kostako Lurraldearen Zatikako 

Planean (2003-2018) Oria 

itsasadarraren gainean beste zubi bat 

eraikitzea aurreikusten da (Anibarko 

Portutik Motondora). 
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gainean beste zubi bat eraikitzea 

aurreikusten da (Anibarko Portutik 

Motondora) A-8 autobideko Txankako 

lotunetik abiatuta (Orioko 

saihesbidea). Itsasadarraren 

hegoaldean proiektatzen da traza 

berria. Proiektu hau Orioko Arau 

Subsidiarioetan ere jasotzen da.  

♣ LZP nahiz Arau Subsidiarioek Txanka 

eta Hondartza arteko errepidearen 

hobekuntza aurreikusten dute; Arau 

Subsidiarioek Hirigune Historikoko 

goialdea eta errepide honen arteko 

lotura exekutatzea proposatzen dute 

A-8 autobide gaineko pasabide baten 

bidez.  

♣ Arau Subsidiarioetan ondoko 
aurreikuspenak ere jasotzen dira: 
- Zubi berria Oria ibarreko 

hiri-zabalgune berria eta N-634 
artean, Aiako industriguneko 
zirkulazioa bideratuko duen 
errotonda bat burutuz. Zubi honek 
itsasontziei gaur egungo moilara 
pasatzen uztea posible da.  

- “Sareta” itxurako bide 
sarea zirkulazioa eta hiri-
zabalgunea antolatzeko. 

- Hirigune Historikoa 
partzialki oinezkoentzat egokitu 
eta gaur egungo zubiaren 
erabilera bigarren maila batetara 
pasatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Arau Subsidiarioetan hiri zabalgune 

berria eta N-634 zubi berri baten 

bidez lotzea aurreikusten da, beti ere 

itsasontziei moilara pasatzen utziz. 
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MUGIKORTASUNAREN ARRAZOIAK 

♣ Lanari lotutako mugikortasunari 

dagokionean, Urola Kostako 

Udaltaldean eta Gipuzkoan batez 

beste bi langiletik batek beste Udalerri 

batera joan behar izaten badu arrazoi 

hau dela eta, Orion 10 langiletik 7 dira 

mugitu behar dutenak.  

♣ Ikasketei lotutako mugikortasunari 

dagokionean (derrigorrezko ikasketak 

izan ezik), 2001ean Orioko ikasleen 

%100ak beste Udalerri batean 

burutzen zituen ikasketak.  

IBILGAILUAK 

♣ Orion 1.000 biztanleko 481 ibilgailu 

daude, Urola Kostako Udaltaldean 

468 eta Gipuzkoan batez beste 543 

(2002ko datuak).  

♣ 1996 eta 2002 urteen artean Orioko 

ibilgailu kopurua %30,6ean igo da 

(%5,1 urteko).  

♣ Ibilgailu pribatuaren erabilera altua da 

eskualde barneko mugikortasunari 

dagokionean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Orion lanarekin lotutako 

mugimenduak eskualdean baino 

ugariagoak dira. Ikasleen ia %100ak 

beste Udalerri batetara joan behar 

izaten du ikasketak (derrigorrezko 

hezkuntza kontutan izan gabe) direla 

eta (2001).  

 

 

 

 

 

 

♣ Orion 1.000 biztanleko 481 ibilgailu 

daude, Urola Kostako batez bestekoa 

gaindituz eta Gipuzkoako batez 

bestekoaz azpitik.  
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APARKALEKUAK 

♣ Orion gaur egun 1.966 aparkaleku 

plaza daude eta 2.059 auto daude 

zentsatuta (0,95 aparkaleku auto 

bakoitzeko). 

♣ Aparkaleku berriak eraikitzeko 

aurreikuspenei dagokienean: AASS 

en berrikuspenean lurrazaleko 1871 

plaza eta lurpeko 2064 plaza 

aurreikusten dira.  

 

 

GARRAIO PUBLIKOA 

♣ Garraio publikoan detektaturiko 

gabeziak zerbitzu kantitateari baino 

kalitateari dagozkio, batez ere 

autobus eta tren geltokiak hirigunetik 

kanpo aurkitzen direla eta. 

♣ Zarautz-Azpeitiako (Urola Kosta) 

Funtzio-Arloko Lurraldeko Zatikako 

Planaren (LZP) (2003-2018) arabera 

zenbait interbentzio estrategiko 

beharrezkoak izango dira: 

- Zerbitzuaren maiztasuna 

hobetzeko sarearen bikoizketa. 

- Aia-Orioko trenbide-pasagunearen 

ezabaketa eta Orioko geltokiaren 

berregituraketa. 

 

 

 

♣ Ibilgailu eta aparkaleku kopurua 

nahikoa orekatuta daude gaur egun. 

♣ AASSen berrikuspen prozesuan 

aurreikusiten diren aparkalekuek 

aurreikusitako ibilgailu parkearen 

igoera dela eta sortutako beharrak 

aseko dituzte.  

 

 

 

 

 

 

♣ Garraio publikoa ez da Udalerriko 

herrigunera iristen eta horrek, 

beronen erabilera oztopatzen du. 

 

♣ Lurraldeko Zatikako Planean (LZP) 

trenbide sarearen desdoblamendua 

eta Aia-Orioko trenbide-pasagunearen 

ezabaketa eta Orioko geltokiaren 

berregituraketa aurreikusten dira. 
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♣ Orioko Merkataritza eta Turismoa 

Birgaitzeko Plan Bereziak (2003) 

hirigunea-hondartza garraio 

zerbitzuaren sorrera proposatzen du  

♣ Gipuzkoako Bidaiarien Garraio 

Publikoko Sarearen Ikerketak 

Donostia, Zarautz, Eibar eta Bilbo 

lotuko lituzkeen autobus zerbitzu bat 

planteatzen da, egungo tren bidezko 

loturaren lehiakortasun eza dela eta.  

♣ Autobusaren zerbitzua garestia da (ez 
dago bonorik) Trena Zarautzera 
joateko garestia da. Autoaren 
antzekoa 

MOTORGABEKO MUGIKORTASUNA 

♣ Gaur egun Orion bidegorri bat dago.  

♣ Lurraldeko Zatikako Planean (LZP) 

kostarekiko paralelo oinezkoentzako 

ibilbide baten antolamendua 

aurreikusten da Kukuarritik (Orio) 

Debaraino, Orioko hirigunea 

zeharkatuz.  

♣ Bizikletaz ibiltzeko seinaleztapenik ez 

dago bideetan 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Herrigunea eta hondartza artean 

motora bidezko garraioa sortzea 

aztertzen ari da Udala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Gaur egun herrian bidegorri bakar bat 

dago.  

♣ LZPak oinezkoentzako ibilbide bat 

aurreikusten du kostarekiko paralelo, 

Orio zeharkatuz. 
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IRISGARRITASUNA 

♣ Orioko Irisgarritasun Planak (2001), 

Orioko lurraldeak irisgarritasun 

ikuspuntutik orografia konplikatua 

duela adierazten du, batez ere 

Hirigune Historikoan  

♣ Aurkitutako arazoak ondokoak dira: 

espaloien estuasuna (eta espaloi 

bakarreko edo gabeko galtzadak), 

gaizki diseinatutako oinezkoen 

pasabideak, edo pasabiderik ez 

egotea.  

♣ Beste gabezia batzuk: malda handiko, 

arrapala edo eskailera tramuen eza, 

ibilbide eta pasabideetan banda 

seinaleztatzailerik eta alarmazko 

zoladurarik ez dagoela. 

 

 

♣ Hirigune Historikora irisgarritasuna 

hobetzeko elementu mekanikoen 

beharra nabaria da. 

♣ Espaloien egoera txarra da: toki 

batzuetan falta dira eta daudenean 

gabezia handiak dauzkate 

(estutasuna...). 

♣ Espaloiak egokitzeko lanekin jarraitu 

behar litzateke.  

♣ Eremu malkartsuetan eskudelak falta 

dira eta oinezkoen segurtasunerako 

seinaleztapenik ez dago.. 
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HORNIDURA 

♣ Oriaren sare hidrografikoa ardatz 
nagusia (Oria ibaia) eta lehen mailako 
zazpi ibaiadarrek osatzen dute. Oria 
ibaia, Otzaurte inguruan bat egiten 
duten Aitzgorri mendilerroko errekasto 
biltzaile batzuetatik sortzen da eta 
Orion itsasoratzen da. 

♣ Urola Kostako eskualdeko hornikuntza 
sistema Azpeitian kokatutako Ibai-
Eder urtegiak eta Ur Edangarrirako 
Tratamendurako Estazioak osatzen 
dute. Sistema honek ur edangarria 
banatzen du Udaltaldea osatzen 
duten udalerrietan (Zestoa, 
Aizarnazabal, Zumaia, Getaria, 
Zarautz eta Orion), eta baita Azkoitia 
eta Azpeitian ere.  

♣ San Juanen beste ur hartune bat 
dago, Ibai Ederretik hornitzen hasi 
aurretik erabiltzen zena. 

♣ Gaur egun Orioko bilketa sistema bi 
biltegik osatzen dute: Katxinako 
biltegia (altakoa) eta Orioko Bentako 
biltegia (bajakoa). Bestalde, jabego 
pribatuko beste biltegi bat ere badago 
(Kanpalekuko biltegia). Noizbehinka, 
larrialdi uneetan, sareak bertatik 
hartzen du ura. Biltegiratze ahalmena 
guztira 800 m3koa da (2003ko urria).  

♣ Lur urbanizaezinean biltegi propioa 
duten etxebizitzak badira. Gaur egun 
biltegi hauek ez daude zerrendatuta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Gaur egun Oriok ur hornidura asetuta 

dauka Azpeitian kokatutako Ibai Eder 

urtegitik; San Juanen erreserbako 

beste hartune bat dauka.  
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KONTSUMOA 
♣ 2002 eta 2004 urteen artean ur 

kontsumoa batez beste hiruhileko 
68.470 eta 98.694 m3 artekoa izan 
zen.  

 
SANEAMENDUA 

♣ Orioko saneamendua Udalerriko 
kolektore orokorra, Orioko ur zikinak 
Zarautzaino ponpatzeko sistema eta 
Iñurritzako U.Z.A.-k osatzen dute.  

 
♣ Saneamendu sarea ia udalerri osoan 

osatu da, Iturbide kalea eta Udaletxe 
inguruko plazan izan ezik. 

 
KONTROL JARDUERAK 

♣ Bai hornikuntza baita saneamendu 
sarea ere Gipuzkoako Ur 
Kontsortzioak kudeatzen ditu. Udalak 
euri urak kontrolatzen ditu soilik. 2005 
urtetik aurrera Ur Kontsortzioak 
Uraren Ziklo Integrala kontrolatzen du. 

 
♣ Udal eraikinetan egiten den kontrol 

bakarra kontsumoarena da. Bestalde, 
kanpalekuko udal biltegian 
legionellosiaren aurkako aparatua jarri 
zen eta zegokion tratamendua egin 
zen.  

 
GABEZIAK 

♣ Marea bizien garaian arazoak sortzen 
dira, itsasoko ura saneamendu sarean 
sartzen delako. 

 
♣ Gipuzkoako Foru Aldundiak ur biltegi 

berri baten eraikuntza aurreikusita 
dauka Katxiñatik gertu.  

 

 

 

 

♣ Orioko ur zikinak Zarauzko Ur Zikinen 

Araztegira ponpatzen dira.  

♣ Ur zikinen saneamendu sarea Iturbide 

kalea eta Plaza inguruko ur beltzen 

eta euri uren banaketa amaitzen 

denean osatuko da.  

 

 

 

 

♣ Gipuzkoako Ur Kontsortzioak uraren 

ziklo osoa kudeatzen du 2005eko 

urtarriletik.  

 

 

 

 

♣ Saneamendu sarean itsasoko ura 

sartzen da marea biziak direnean. 

Arazo hau ur beltzak eta euri urak 

banatzen direnean konponduko da.  
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HORNIDURA 

♣ Berriki gasa sartu da herrian. Oraindik 

ez dago kontsumoaren inguruko 

daturik.  

KONTSUMOA 

♣ Kontsumo mailarik altuenak 

etxebizitza eta zerbitzu sektorean 

gertatzen dira.  

♣ Energia kontsumo totalak %11 gora 

egin zuen 2000 eta 2003 urteen 

artean; hazkunde tasarik altuenak 

zerbitzu sektorean eman ziren (%12,5).  

♣ Biztanleko energia fakturazioa %5 igo 

da 2000 eta 2003 urteen artean.  

 

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

♣ Gaur egun ez dago energia 

berriztagarririk.  

 

ENERGIA AURREZTEKO UDALAREN 

NEURRIAK 

♣ Urbanizazio berrietan fluxu 

kontrolatzaileak ezartzen dira; 

gainerako urbanizazioetan ezartzea 

ere aurreikusita dago.  

 

 

 

 

 

 

♣ Orioko argindar kontsumo totalak gora 

egin du 2000 eta 2003 urteen artean, 

biztanleko energia fakturazioa gutxi 

gorabehera egonkor mantentzen den 

arren; etxebizitza eta zerbitzu 

sektorea dira kontsumo handieneko 

sektoreak.  

 

 

♣ Energia berriztagarrien sorkuntza 

sistemarik ez dago. 

 

 

♣ Energia kontsumoa kontrolatzeko 

fluxu kontrolatzaileak ezartzen ari dira 

urbanizazioetan.  
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HONDAKINEN BILKETA 

♣ Urola Kostako Mankomunitateko 

Ingurumen Departamentuak 

kudeatzen du eskualdeko hondakinen 

gaikako bilketa.  

♣ Orioko edukiontzi parkea (2003): Hiri 

hondakinetarako 105 edukiontzi (10 

lurpekoak), beiratarako 17 edukiontzi, 

paperetarako 17 edukiontzi, 

ontzietarako 14 edukiontzi eta 

eskualde mailan ehunetarako 18 

edukiontzi. (horietako 3 Orion) 

♣ Merkataritza sektoreko kartoia 

finkatutako bilketa puntuetan utz 

daiteke baita Industria sektorekoa ere 

(Vinos Atxega, Arin y Embil, Gureak).   

♣ Berriki, Mankomunitateak ontziak 

jasotzeko gurpildun edukiontzi txikiak 

erosteko aukera eskaini die taberna 

eta jatetxeei.(batek bakarrik eskatu 

du. Gehienek gertu dauzkate 

edukiontziak) Bestalde, Orioko paper 

denda batek inprimagailuetako 

kartutxo erabiliak jasotzen ditu.  

♣ Urola Kostako Mankomunitateko 

herrietako hiri hondakinak Urtetako 

zabortegian isurtzen dira. 2003an 

zabortegi honetan 21.350,780Tm 

zabor bildu zen. 

 

 

 

 

 

 

♣ Hondakinen gaikako bilketa Urola 

Kostako Mankomunitatearen esku 

dago.  

♣ Orioko hiri hondakinak Urtetako 

zabortegian isurtzen dira. Hortaz, 

beharrezkoa da Europako zabortegien 

inguruko legedia betetzeko ekintzak 

diseinatu behar dira Gipuzkoako Hiri 

Hondakinen Kudeaketako Plan 

Integralarekin bat eginik.  

♣ Mankomunitateak hondakinen gaikako 

banaketa hobetzeko lanean dihardu: 

Berriki papera eta kartoiaren bilketa 

banatu egin dira, etxeetako hondakin 

arriskutsuen bilketarako zerbitzu bat 

ezarri da eta tabernei ontziak 

botatzeko edukiontzi berezi batzuk 

eskaini zaizkie.  
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♣ Hiri hondakin solidoen gorakada 

nabarmena antzematen da 2003ko 

urtarrila eta otsaila artean. Prestigen 

isurketaren ondorioz hondartza 

garbiketan jasotako hondakinei 

ondorioa da.  

♣ 1997 eta 2001 urteen artean 

paperaren gaikako bilketak %65eko 

gorakada jasan zuen Orion; 2001 eta 

2003 urteen artean, berriz 532ko 

beherakada jasan zuen 81.294 Kg. 

jasoaz. 2001 urtean kartoia aparte 

biltzen hasi zela da beherakada 

honen arrazoia.  2002 eta 2003 urteen 

artean atez ateko kartoi bilketak 

%74an egin du gora eskualde osoan. 

♣ 1997 eta 2003 urteen artean beiraren 

gaikako bilketa bikoiztu egin da Orion. 

Honela bada, 1997an 50.779 Kg. 

biltzetik 2003an 102.408 Kg. biltzera 

pasa da.  

♣ 2000 eta 2003 urteen artean ontzien 

gaikako bilketak %134ko igoera jasan 

du Orion. Honela bada, 2000 urtean 

11.271 Kg. biltzetik 2003an 26.399 

Kg. biltzera pasa da.  

♣ Etxeetako hondakin arriskutsuen 

bilketako furgoneta bat ibiltzen da 

herriz herri eskualde mailan. Orion 

zerbitzu hau hilabeteko lehen 

ostegunean eskaintzen da.  

 

 

 

 

 

♣ Orion, eskualdeko gainerako herrietan 

bezala, hondakinen gaikako bilketak 

nabarmen gora egin du azken 

urteetan.  
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♣ Mankomunitateak Zarauzko 

Garbigunea handitu eta Zumaian 

beste Garbigune bat eraikitzeari ekin 

behar izan dio bildutako hondakin 

kopurua eta herritarren erantzuna 

direla eta.  

♣ 2002an Orion 349 Kg. pila bildu ziren, 

2003an, berriz, 1.049 Kg.  

♣ 2002an Orion 9.492 Kg. ehun bildu 

ziren, 2003an, berriz, 16.166 Kg.  

♣ 2002an Orion 240 litro olio bildu ziren, 

2003an, berriz, 1.140 litro.  

♣ 2001ean Garbigunean 47.945 Kg 

bildu ziren, 2003an, berriz, 1.225.950 

Kg.  

KONTROL JARDUERAK 

♣ Berriki, Orioko Bentak-eko parkean 

gaikako bilketako edukiontziak ezarri 

dira sortzen den hondakin kopurua 

dela eta.  

♣ Motondoko zabortegia kokatzen 

zeneko eremua gaur egun ez da 

aktiboa baina ez da berau 

berreskuratzeko neurririk hartu; Oria 

ibaiko padura eremua Euskal Herriko 

Hezeguneen Inbentarioaren baitan 

dago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Motondoko eremua lehen bertan 

zegoen zabortegia dela eta kutsatuta 

dagoela uste da.  
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ATMOSFERA 

♣ Orion trafikoa da atmosferara 
substantzia kutsatzaileak emititzen 
dituen foko nagusia. Kutsadura 
nabaria da Aita Lertxundi eta Anibarko 
Portua kaleetan  N-634 errepidea dela 
eta.  

♣ Berriki “Nueva Cerámica de Orio” 
enpresak erregai bezala ikatza 
erabiltzeari utzi eta gas naturala 
erabiltzen hasi da. Bestalde hondakin 
atmosferikoak ebaluatzeko proiektu 
bat jarri da martxan.  

♣ Etxebizitza eta zerbitzuetan 
elektrizitatea eta petrolioaren 
eratorriak (gas likidotuak, gasolioa eta 
fuel olioa) erabiltzen dira erregai 
moduan. Petrolioaren eratorri likidoak 
–baita elektrizitatea ere- pixkanaka 
gas naturalaz ordezkatzeak karbono 
monoxido edo sufre dioxido igorpenak 
gutxitzea lekarke.  

♣ Airearen kalitatea kontrolatzeko 
estazio hurbilena Pagoeta Natur 
Parkean dago.  

♣ Estazio honetan jasotako datuen 
arabera Urola Kosta Udaltaldeko 
Udalerrietan ez dago kutsadura 
atmosferikoarekin lotutako arazo 
nabarmenik. Oriori dagokionez, 
kutsadura atmosferikoa 
zirkulazioarekin lotutako igorpenek 
eragindako foko puntualetan 
hautematen da.  

 
 
 
 

 

 

 

 

♣ Kutsadura atmosferikoaren 

adierazleek ez dute arrisku egoerarik 

azaltzen.  

♣ Kutsadura atmosferikoaren foko 

nagusia N-634 errepidea da, eragina 

kuantifikatzeke dagoen arren.  

♣ Industria sektoreko zenbait kutsadura 

foko ezabatu egin dira ikatza gas 

naturalaz ordezkatu ondoren.  
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9. INGURUMEN BEKTOREAK 

ATMOSFERA ETA AKUSTIKA 

DIAGNOSIAREN LABURPENA ONDORIOAK 

 
AKUSTIKA 

♣ Orion detektatutako zarata arazo 

nagusiak ostalaritza eta zirkulazioari 

lotutakoak dira.  

 

♣ Gaur egun ostalaritza sektoreak 

eragindako zarata arazoei aurre 

egiteko neurketak egin eta neurriak 

hartzen ari dira.  
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10. JARDUERA EKONOMIKOEN INGURUMEN ERAGINA 

DIAGNOSIAREN LABURPENA ONDORIOAK 

 

BASO USTIAPENAK 

♣ Baso ustiapen baten eragin negatiboak 
ondokoak izan daitezke: 

- Paisaiaren gaineko eragina eta 
bioaniztasun galera.  

- Lurzoruaren higadura. Fenomeno hau 
areagotu egiten da landaketa berriak 
direla eta lursailak garbitu eta 
moldatzeko hondeamakinak erabiltzen 
diren kasuetan.  

- Aurre antolaketa eta koordinaziorik 
gabe baso pistak irekitzeak baso 
eremuen ezabatzea dakar, 
gainazaleko isurketa fluxu handien 
sorkuntza, lurzoruaren trinkotzea eta 
higadura eta abar faboratuz.  

- Finkatutako basogintza distantzia 
minimoak ez betetzeak baso suteekiko 
zaurgarritasuna areagotzea 
suposatzen du; era berean herritar, lur-
jabe eta abarren arteko liskarrak 
sortzea errazten du.  
- Partzela pribatuetako landaketak 
ez daude erregulatuta.  
- Basoetako izurriak kontrolatzeko  
tratamendu biologiko-kimiko 
integratuak direla eta eragindako 
eragin negatiboak.  
 

♣ Udalerrian antzematen den arazo 
nagusienetako bat zera da, baso 
azaleraren zati handi bat jabego 
pribatukoa dela, honek Udalak bertako 
landaredia sustatzeko politikak 
garatzea oztopatzen duelarik.  

 

 

 

 

 

♣ Baso ustiapenek inpaktu negatiboak 

eragin ditzakete ingurunean behar den 

neurriak hartzen ez baldin badira.  

♣ Baso azalera gehiengoa pribatua 

denez Udalak ezin du jarduera hauen 

kontrol eta erregulazioan parte hartu.  
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DIAGNOSIAREN LABURPENA ONDORIOAK 

 

NEKAZAL JARDUERAK 

♣ Nekazaritza ustiapeneko eragin 

negatiboak ondokoak izan daitezke: 

- Produktu fitosanitarioetatik 

eratorritako hauts, gas... igorpenak.  

- Lurpeko uren kutsadura produktu 

kimikoak (pestizidak, ongarriak,...) 

modu intentsibo eta desegokian 

erabiltzeagatik.  

- Hondakin sorkuntza: landare-

osasunarentzako produktuen 

edukiontziak, plastikoak, eta abar.  

- Urak landaredia edo laborantzarik 

gabe geratu den zoru biluziarengan 

higadura eragin dezake.  

- Higadura edota nekazal jarduera 

desegokiek lurzoruaren egitura eta 

beronen propietate fisiko-kimikoengan 

eragin dezakete.  

♣ Berriki landa-etxe eta nekazaritza 

ekologikoko ustiategi batentzako 

proiektua onartu da Luzarbe inguruan.  

♣ Udalerriko nekazal ustiategi handiena 

Salmeristi baserrian dago, bere lurren 

%50a berotegiz osatuta baitago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Berotegidun nekazal ustiategi 

intentsibo bat dago Orion. Produktu 

fisiko-kimikoen erabilera dela eta 

kutsadura eragin lezake. 
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10. JARDUERA EKONOMIKOEN INGURUMEN ERAGINA 

DIAGNOSIAREN LABURPENA ONDORIOAK 

ABELAZKUNTZA JARDUERAK 

♣ Abelazkuntza ustiapeneko eragin 

negatiboak ondokoak izan daitezke:  

- Hondakinen hartzidura dela eta 

kiratsa sor daiteke.  

- Abelazkuntzako hondakinak 

ongarri bezala modu desegokian 

erabiltzeak lurzorua eta lurpeko uren 

kutsadura eragin dezake.  

♣ Gaur egun Orion 6 behi ustiategi 

intentsibo daude. Udalerrian ardi 

ustiategi batzuk eta oilasko granja bat 

ere badira.  

♣ Gaur egun sektore honetako 

hondakinen inguruko araudiaren 

betetzea Udalak ez du kontrolatzen.  

ARRANTZA 

♣ Arrantza jardueraren eragin 

negatiboak ondokoak izan daitezke 

- Kate trofikoak alteratzea.  

- Heldugabeen harrapaketak.  

- Espezie mehatxatuen egoeraren 

okertzea.  

- Birsorkuntza oztopatzen duten 

jarduerak burutu eta legez kanpoko 

arrantza moduak erabiltzea.  

- Itsasontzietako motorrak ez 

mantentzea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Behi aziendadun ustiategi intentsiboak 

daude herrian; Udalak jardueron 

jarraipen bat egin beharko luke 

ingurunean eragin dezaketen 

kutsadura dela eta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Arrantza jarduerak kutsadura iturri dira 

itsasoan isurtzen diren zaborrak, eta 

estuarioan burutzen diren beste 

isurketak (pinturak, olioak,) direla eta. 

Gainera oso zaila da Arrantzaleek 

zaborrok biltegiratu eta portura ekar 

ditzaten lortzea, itsasontzian sortzen 

zaizkien eragozpenak direla eta.  
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- Itsasontzietako saia, soto eta 

tankeetako garbiketako hondakinak 

itsasora isurtzea.  

- Anti-fouling pinturak erabiltzeagatik 

itsasoa kutsatzea.  

- Hondakin arriskutsuak modu 

desegokian kudeatzea, batez ere 

motorreko olio erabiliak. Gaur egun 

Orion olio hauek bidoietan jasotzen 

dira.   

- Kate trofikoan ingurumen inpaktu 

potentzial bat eragin dezaketen 

espezieak askatzea.  

- Hauskortasun natural handiko 

arrantza ibilbideak erabiltzea.  

♣ Itsasontzietan sortutako hondakinei 

dagokienean, euren gaikako bilketa 

errazteko kanpaina bat burutu zuen 

Urola Kostako Mankomunitateak, baino 

hau amaitu ostean ez da banaketa 

egiten jarraitu.  
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10. JARDUERA EKONOMIKOEN INGURUMEN ERAGINA 

DIAGNOSIAREN LABURPENA ONDORIOAK 

INDUSTRIA ETA ZERBITZUAK 

♣ Industria jardueraren eragin 

negatiboak ondokoak izan daitezke: 

Baliabideen kontsumoa eta hondakin, 

isurketa, zarata eta igorpenen 

sorkuntza.  

♣ “Nueva Cerámica de Orio” da Orion 

kutsadura atmosferikoa dela eta arazo 

gehien sortu izan dituen enpresa, 

ikatza erabiltzen zuelako erregai 

moduan. Berriki ikatza gas naturalaz 

ordezkatu dute.  

♣ Orion kutsadura arazo nabarienak hiri-

lurrean kokatutako jarduerek 

eragindako zarata eta zenbait kasutan 

usain txarra dira.  

LURZORU POLUITUAK 

♣ EAEko Lurzoruaren Poluitzaile izan 

daitezkeen Jarduerak dituzten 

Lurzoruen Inbentarioan Oriori 

dagokionez 0,75 Ha. Okupatzen 

dituzten bi lursail daude inbentariatuta: 

Motondoko zabortegi zaharra eta 

Talleres Arostegui S.L.k okupatutako 

lursaila.  

 

 

 

 

 

 

♣ Kutsadura arazo handiena zaratagatik 

ematen da. Herrigunean kutsadura 

akustikoa lantegi eta tabernek eragiten 

dute.  

 

 

 

 

 

♣ EAEko Lurzoruaren Poluitzaile izan 

daitezkeen Jarduerak dituzten 

Lurzoruen Inbentarioan Talleres 

Arostegui eta Motondoko zabortegia 

kokatzen zeneko eremua ageri dira.  
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11. ARRISKUEN ANALISIA ETA KUDEAKETA 

DIAGNOSIAREN LABURPENA ONDORIOAK 

 

♣ Orioko Udal Larrialdi Plana 2000. 

urtean burutu zuen TECNIMAP 

(Energia eta Ingurumena) enpresak, 

Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo 

Sailaren dirulaguntzaz. 

♣ 2004n Udaletxe, Kiroldegi eta Kultur 

Etxeko Larrialdi Planak egin dira.  

 

♣ Udal zein instalakuntza mailan Larrialdi 

Planak daude.  
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12. KOMUNIKAZIOA, SENTIKORTZEA ETA PARTE-HARTZEA 

DIAGNOSIAREN LABURPENA ONDORIOAK 

 

KOMUNIKABIDEAK 

♣ Orion KARKARA aldizkaria 

argitaratzen da hamabostean behin. 

Euskara hutsean argitaratzen den 

aldizkari hau Orion sortu zen 1989an 

eta Udalak berri eta gertaera 

garrantzitsuen berri emateko 

erabiltzen du.  

♣ Eskualdeko komunikabideei 

dagokienez, egunero “Urola-Kostako 

Hitza” egunkaria argitaratzen da. 

7000 aleko tirada du eta eskualde 

guztian banatzen da.  

KOMUNIKAZIOA UDALETXETIK 

♣ Udaletxeak herritarrei informazio 

orokorra transmititzeko erabiltzen 

dituen mekanismoak askotarikoak 

dira: komunikabideak, bando edo 

iragarkiak, Udalak argitaratutako 

UERA aldizkaria, edo 

www.oriora.com. Web orria. 

KARKARA aldizkaria da biderik 

eraginkorrena.  

♣ IZAGA Zerbitzu Elkarteak urte osoan 
zehar udalerriarekin erlazionaturik 
argitaratu diren artikulu guztiak jasoaz 
txosten bat osatzen du 
Udaletxearentzat. Artxibo hauek 
Orioko Kultur Etxean kontsulta 
daitezke.  

 

 

 

♣ Orioko Udalak KARKARA eta UERA 

herri aldizkariak eta Urola Kostako 

Hitza erabiltzen ditu berri eta gertaera 

garrantzitsuen berri emateko. Hala ere 

Udalak proiektu eta jarduerak ez 

direla herritarrengana modu egokian 

heltzen uste du.  
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♣ Ingurumen gaiei buruzko Herritarren 

Arreta Informazioari dagokionez ez da 

udal-mekanismo zehatzik ezagutzen. 

Urola-Kosta Udaltalde 21 

osatzearekin, 2004ko udan Urola-

Kosta Mankomunitatean Agenda 

21eko informazio telefono bat eta 

mankomunitateko web orriko foro 

birtuala jarri ziren martxan.  

UDAL BATZORDEAK 

♣ Orioko Udaletxean zazpi batzorde 

daude. Batzorde bakoitzaren buru 

zinegotzi bat dago. Batzordeak irekiak 

izaten dira parte hartzeko eskaera 

eginez gero.  

♣ Orain arte udalerriak ez du herritarren 

parte-hartze sistema egituraturik.  

HEZKUNTZA JARDUERAK ETA 

UDALAK EDO UDALAZ GAINDIKO 

ERAKUNDEEK SUSTATUTAKO 

KANPAINAK 

♣ Udalak, Arkupe Merkatarien 
Elkartearekin elkarlanean, urtero 
“Bisigu Eguna” antolatzen du.  

♣ Udaberrian, “Zuhaitz Eguna” 
antolatzen.  

♣ Hire esku programa, Euskararen 

erabilera sustatzeko asmoz 

Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Euskararen Normalizazio eta Gazteria 

Saileko Zuzendaritza Nagusien arteko 

elkarlaneko programa da. 

 

♣ Urola-Kosta Udaltalde 21 

osatzearekin, Urola-Kosta 

Mankomunitatean Agenda 21eko 

informazio telefono bat eta 

mankomunitateko web orriko foro 

birtuala jarri dira martxan  

 

 

 

 

♣ Herritarren partehartzea bideratzeko 

sistema egituratu bat behar du 

Udalak. 
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DIAGNOSIAREN LABURPENA ONDORIOAK 

 

♣ Orioko Turismo bulegoak urtean zehar 

aktibitate ugari eskaintzen ditu, 

adibidez “Oriora bisita gidatua: ibaia 

eta sagardotegia”.  

♣ Ikastetxeek ingumenarekin 

erlazionaturiko aktibitate ugari 

burutzen dituzte. 

ELKARTE SAREA ETA 

PARTEHARTZEA 

♣ Orioko udalerrian 30 elkarte daude.  

♣ 2004/12/01ean Hiritarren Parte-Hartze 

Foroaren deialdia egin zen , non 

udalerriko sektore sozial desberdinen 

parte-hartzea bilatu zen. Parte-

hartzaileen ideia eta iritziak jaso ziren.  

 

 

 

 

♣ Orio ezagutzera emateko jarduerak 

modu puntualean bakarrik egiten dira, 

sarriago egin beharko lirateke.  

 

 

 

 

♣ Udalerrian mota ezberdinetako 30 

elkarte daude, baino ez dute 

programa bateraturik. Jardueren 

eskaintzan koordinazioa falta da. 
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13. UDALERRIKO INGURUMEN KUDEAKETA 

DIAGNOSIAREN LABURPENA ONDORIOAK 

 

UDALAZ GAINDIKO ERAKUNDEEN 

KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA 

♣ Orioko Udala ondoko erakundeetako 

partaide da: Urola Kostako 

Mankomunitatea, Gipuzkoako Ur 

Kontsortzioa eta Urola Kostako Mendi 

Nekazaritza Elkartea (URKOME). 

INGURUMEN KUDEAKETAREKIN 

ERLAZIONATURIKO ENPRESA ETA 

ERAKUNDEAK 

♣ Uraren kudeaketa, hornidura eta 

saneamenduari dagokionean, 

Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren esku 

dago.  

♣ Hondakinen gaikako bilketaren 

kudeaketa Urola Kostako 

Mankomunitatearen esku dago.  

TOKIKO INGURUMEN ARAUDIA 

♣ Orioko Udalak ingurumenarekin 

erlazionaturiko bi ordenantza egin ditu: 

Ur-ziklo integralaren kudeaketaren udal 

ordenantza erregulatzailea eta 

Ostalaritza elkarteen 

establezimenduen udal ordenantza 

erregulatzailea (zarata eta bibrazioen 

inguruko atal bat duena). Ingurumen-

kudeaketari dagokion gainerako 

araudia izaera orokorrekoa da, bai 

eremu autonomikoan zein estatukoan. 

 

 

 

♣ Orioko Udalak dagokion Udalaz 

gaindiko entitate guztietan hartzen du 

parte. 

 

 

 

 

 

♣ Orioko Udalak ur eta hondakinen 

kudeaketa modu mankomunatuan 

burutzen du. 

 

 

 

 

♣ Orioko Udalak Ur-ziklo integralaren 

kudeaketa eta Ostalaritza 

establezimendu eta euren afekzioei 

buruzko udal ordenantza arautu du.  
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♣ 2004eko ingurumen arloko udal 

aurrekontua 346.100 €koa izan zen 

(udal aurrekontu totalaren %5,86).  

♣ Udalerriko Arau Subsidiario berrietan, 

ingurumena, eta balore paisajistiko eta 

naturalistikoak babesteko kapitulu bat 

sartu da.  

♣ Hondartza Planaren barruan Dunen 

Birgaitze Plana sartu da.  

 

 

 

♣ AASS berrien dokumentuan  

ingurumena babesteko kapitulu bat 

sartu da, beraz, atzera begira alor 

honetan aurrerapen bat eman dela 

esan daiteke. 
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SOZIOEKONOMIA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

HERRI IZAERA 

♣ Herri txiki eta arrantzale izaerak 
definitu izan du Orio orain arte baina 
gaur egun aldatzen ari da.  

 

♣ Herri izaera garai berrietara egokitu. 
 

DEMOGRAFIA 

♣ Orioko zahartze tasa hazkorra da 
Gipuzkoa osoan bezala. Biztanleriaren 
eboluzioa positiboa izan da 1998 eta 
2003 urteen artean.  

 

♣ Biztanleriaren berriztapena mantendu.  

  

MIGRAZIOA 

♣ Migrazio mugimenduek 94 pertsonako 
saldo positiboa ageri zuten 2001ean.  

 

♣ Emigrazioa minimoa izan dadin lortu.  

BIZTANLERIA 

♣ Orioko biztanleen erdia 
emakumezkoak dira eta beste erdia 
gizonezkoak.  

♣ Biztanle dentsitatea Gipuzkoako batez 
bestekoa baino altuagoa da.  

♣ Familia bakoitzeko pertsona kopurua 
Gipuzkoako batez bestekoa baino 
handiagoa da. 

 

♣ Udalerriko biztanle kopurua mantendu 
edo gehitu, herriko izaera mantenduz 

EKONOMIA ETA LANA 

♣ Orioko BPG eta FEG Euskal Autonomi 
Erkidegoko batez bestekoaren azpitik 
zeuden 2000 urtean.  

♣ Orioko langabezia tasa baxua da. 
Biztanleen %93ak lanean ziharduen 
2001ean.  

♣ Langabetu gehienak 25 eta 34 urte 
bitartekoak eta derrigorrezko bigarren 
hezkuntzako ikasketadunak dira.  

♣ Lan mundua Oriotik kanpo dago eta 
oriotarrek kanpora jo behar dute lanera 

 
 
  

 

♣ Langabezia tasa handiak jasaten 
dituzten gizataldeengana zuzendutako 
ekintzak burutu, lana sustatzearren.  

♣ Lanaren kalitatea hobetu Udalerrian.  
♣ Udalerrian lanpostu sorkuntza bultzatu 
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ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

LEHEN SEKTOREA 

♣ Orion nekazaritza eta abelazkuntza 
jarduera garrantzitsua da; 68 ustiategi 
daude guztira. Hauetatik 6 dira 
horretatik bizi direnak 

 
♣ Nekazaritza arloko lanpostuak 

kontutan eduki eta sustatu  

♣ Arrantza sektoreak indarra galdu du 
azken hamarkadan.  

♣ Arrantza sektorearen eboluzioa eta 
bere etorkizuna balioztatu.  

♣   

BIGARREN SEKTOREA 

♣ Eskualdean kokaturiko industria da 
Udalerriko ekonomiaren motore 
nagusia.  

♣ AASSen aurrerapenean Aizperron 
industrigune berri bat sortzea 
proposatzen da. 

♣ Udalerriak industriguneei dagokienez 
agertzen duen gabezia edo hutsunea 
arintzea bilatzen da, industria lurzorua 
zabalduz. 

♣ Ekonomia jarduketarako lurzoru 
publikoa eta merkataritza 
ekipamenduak sortzeko LAP-ren 
arabera: 
-  Eskualde-Egiturak jarduketa 

ekonomikoetarako lurzoru 
erreserba du.  

- Orion ez dago lurzoru erreserba 
taxuzkorik. 

- Orio, hazkuntza orekatuko 
udalerrien artean aurkitzen da 
jarduera ekonomikoei dagokienez. 

 

 

♣ Industria sustatu herritarrentzako 
lanpostuak sortzearren. 

♣ Industria jardueretara bideratutako 
azalera gehitu.  

♣ Udalerri mailan jarduera 
ekonomikoetarako libre gelditzen den 
lurra kudeatu. 
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SOZIOEKONOMIA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

HIRUGARREN SEKTOREA 

♣ 2003an MTPBPB (Merkataritza eta 
Turismoa Berrindartzeko Plan Berezia) 
jarri zen martxan 

♣ Orion mota ezberdinetako ostatuak 
aurki daitezke: Kanpina, ostatuak, 
agroturismoak.  

♣ Orioko turismo bulegoa 
ITOURBASKen baitan sartu da, 
kalitatezko turismoa sustatzearren.  

♣ Kirol Portuak suposatzen duen 
turismo-potentziala zaindu behar da 

 

 

♣ Udalerrian bertan kontsumitzea 
sustatu.  

♣ MTPBPB eguneratu eta ebaluatu 
♣ Turismoa sustatu, kalitatea irudi 

bezala erabiliz eta nortasuna 
mantenduz. 

  

ETXEBIZITZA 

♣ Orion etxebizitza huts ugari dago.  
♣ Orioko gazteengana zuzendutako 

etxebizitza erreserba egin nahi da.  
♣ Etxebizitzen salneurriak nabarmen 

gora egin du azken hamarkadan 
(%170). 

♣ Garatutako guneek oso dentsitate 
altua agertzen dute 

♣ Lurzoru Urbanizaezina kategoria 
bakoitzean baimentzen den 
erabileraren arabera sailkatuta dago. 
Etxebizitza berrien eraikuntza araututa 
dago eta egungoak finkatuta. 

 

♣ Udalerriko etxebizitza hutsak kudeatu.  
♣ Gazteengana zuzendutako etxebizitza 

eskaintza bermatu. 
♣ Landa eremuko eraikuntza berriak 

antolatu, paisaiaren kalitatea kaltetu ez 
dezaten. 

 

  

HEZKUNTZA 
♣ Orion herrian bertan eskolatzeko 

aukerarik baden arren bertako 
ikastetxeen promozioa falta da 
ikasleak kanpora joan ez daitezen.  

♣ Haur eskola falta da.  

 

♣ Udalerriko ikastetxeak balioztatu eta 
sustatu.  

♣ Haur eskola publikoa sortu. 
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SOZIOEKONOMIA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

OSASUNA 
♣ Orion nahikoa osasun zerbitzu eta 

farmazia dago.  
♣ Eskualde mailako osasun zentro baten 

falta nabari da.  

 

♣ Kontsulta espezializatuetarako 
eskualdeko osasun zentroaren 
sorkuntza kudeatu.  

  

GIZARTE ONGIZATEA 
♣ Gizarte ongizateko lan nagusiak 

minusbaliak, inmigrazioa, 
drogamenpekotasuna,  emakumeen 
diskriminazioa eta pasadizokoak dira. 

♣ Gizarteratzeko Gutxieneko Diru 
Sarrera eta Gizarteratzeko 
Larrialdietarako Laguntzak jasotzen 
dituzten familiak 14 eta 13 dira 
hurrenez hurren.  

♣ Orioko txirotasun maila ez da 
eskualdeko batez bestekoa baino 
altuagoa. 

♣ Etxez etxeko laguntzarako   itxaroten 
ez dago inor. 

♣ Eguneko zentrorako bi pertsona daude 
zain. 

♣ Familia desestrukturatuen kopurua 
hazten ari dela detektatu da 
ikastetxeetan. 

 

♣ Gizon eta emakumeen arteko 
berdintasuna bilatu 

♣ Drogomenpekotasunari aurre egiteko 
neurriak hartu 

♣ Laguntzak jasotzen dituzten familien 
egoera hobetu.  

 

 

 

 

 

♣ Familia eredu ezberdinen beharrei 
aurre egiteko prestatu.  

  

SOZIOEKONOMIA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 
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EKIPAMENDUAK 
♣ Parke, berdegune eta lorategi eskasia 

dago. 
♣ Zinema, musika kontzertu edota 

antzerkietarako lokal baten falta nabari 
da. 

♣ Gaztegune eta ludoteka falta dira 
gazteentzat. 

♣ AASS berrietan proposatzen da 
- espazio libreak erabat betetzea 

eta ekipamendu eta gune berdeen 
zerrenda bat sortzea. 

- ibaiaren ondoan kirol eremua 
sortzea  

♣ Ekipamendu komunitarioen sistemara 
bideraturiko aurreikuspenak daude, 
zeintzuek ondorengoetan izango duten 
eragina: 
- Ikastetxeak 
- Kirol ekipamenduak  
- Hiri parkeak  
- Oria itsasadarreko Portua 

 

♣ Zinema eta antzerki jarduerak 
ahalbidetu.  

♣ Kultur Zentro berria sortu(balio 
anitzekoa) 

♣ Haur eta gazteen beharrak asetzeko 
ekipamenduak sortu. 

 

 

♣ Sustapen berrietan espazio libre, 
parke eta lorategiak erdietsi eta hauen 
diseinuan erabiltzaileen erosotasuna 
(estazionalidadea, itzalen 
planteamendua, e.a.) kontutan hartu. 

♣ Bizi kalitatearen hobekuntza eta, batez 
ere, herrigunean aisialdirako gune 
gehiago edukitzea bilatu, Arau 
Subsidiarioen bidez. 

 

KULTURA 
♣ Gazteengana zuzendutako jardueretan 

hutsunea nabari da.  
 

 

♣ Gazteen beharrak ezagutu  
♣ Gazteengana zuzendutako jarduera 

programa bat sortu.  
♣ Herriko talde desberdinen ekintzak 

ezagutu  

KIROLA 
♣ Orion nahikoa kirol ekipamendu dago.  
♣ Kirol ezberdinetan federatutako 

pertsonen eta kirol-taldeen egungo 
daturik ez dago. 

 

♣ Kirol instalakuntzak mantendu eta 
egokitu eta  jarduerak antolatu.  

♣ Orioko kirol jarduera ezagutu bere alde 
neurriak hartzeko  
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SOZIOEKONOMIA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

EUSKARA 
♣ Euskararen ezagupen eta erabilpen 

maila ona da.  
♣ Etorkinei euskara ikasteko 

erraztasunak ematen zaizkie.  
♣ Euskara Lan Munduan Sustatzeko 

Planaren ezarpena hasi da.  
♣ Hitanoa geroz eta okerrago erabiltzen 

da 

 

♣ Euskararen erabilera normalizatu 
maila guztietan.  

♣ Hizkuntzaren erabilpen zuzena sustatu 

HIRI BIRSORKUNTZA 

♣ Orion hiri birsorkuntzako zenbait plan 
daude: PERCO, PERCOTUR, Agenda 
21. 

♣ Lurralde mailako planetan hirigune 
historikoaren dinamizazioa 
proposatzen da. 

♣ AASS berrietan Hirigune historikoa 
birgaitzea proposatzen da. 

 

♣ Hiri Birsorkuntzako Plan guztiak 
koordinatu eraginkortasun handiago 
baten bila. 

♣ Hirigune Historikoren Birgaitze Plana 
garatu. 
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EGUNGO LANDAREDIA 

♣ Orioko landa eremuan belardi eta 
larreak batez beste Gipuzkoa osoan 
baino proportzio altuagoan ageri dira, 
Udalerri honen landa izaeraren 
adierazle.  

♣ Orioko baso eremua batez ere 
koniferoek okupatzen dute, batik bat 
Pinus pinaster (itsas pinuak). 

 

♣ Baserrietako laborantza estentsiboa 
zaindu eta sustatu, egungo landa 
eremuko paisaia mantentzearren. 

♣ Bertako hostozabal landaketak sustatu 
konifero espezieen aurrean, bai 
udalaren sailetan baita Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren sailetan ere  

NATURGUNE ETA NATUR ELEMENTU 

BABESTUAK 

♣ Oria Itsasadarra EAEko Hezeguneak 
Babesteko LAPan babestuta dagoen 
eremua da, natur eta paisaia balio 
garrantzitsuak ageri dituelarik.  

♣ Gaur egun ez dago babestutako 
naturgune eta elementuen inguruko 
informazioa askorik, herritarrei 
zuzendutakorik. 

 

♣ Oria itsasadarra bere balioa eta 
sustapen aukerak kontutan izanik 
kudeatu.  

♣ Orioko natur balioak ezagutzera eman 
bertakoei eta bisitariei. 

♣ Herritarrei babestutako guneak, natur, 
ekonomia eta gizarte baliabide bezala 
duten garrantziaz informatu 

♣ Oria itsasadarrean burutzen diren 
jarduera eta interbentzioek eremu 
horretako natur balioetan izan 
ditzaketen eragina kontutan hartu. 
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BESTE INTERES GUNE BATZUK 

♣ Orioko AASS berriek proposatzen 
dute: 
- Babes Bereziko Eremuak eta 

Ingurumen Hobekuntzako 
Eremuak izendatzea, Udalerriko 
Natur Intereseko Eremuak 
babestu eta berreskuratzearren. 

- Landa lurreko berezko balio 
naturalak babestea proposatzen 
dute. 

♣ Motondoko eremuaren egoera hobetu 
eta babesteko aukeren inguruko 
ikerketa bat behar da. 

♣ Ibai eta Erreken ertzak Antolatzeko 
LAPean Motondoko ingurua 
berreskuratzeko premia duen ibaitarte 
gisa proposatzen da.  

 

♣ Natur intereseko eremuen mantentzea 
eta hobekuntza eta elkarren arteko 
jarraitasun ekologikoa bermatu Arau 
Subsidiarioen garapenean. 

♣ Oria ibaiaren erriberak eskaintzen 
dituen aukerak aztertzen hasi, bere 
natur balioak mantenduz eta indartuz 

♣ Lurzorua baliabide mugatu bezala 
kontsideratu. Berria okupatu aurretik 
hiriguen barruko espazio hutsa 
aprobetxatu 

 

 

GALZORIAN DAGOEN FAUNA 

♣ Oria ibaian agian espezieen arteko 
desoreka hasi da gertatzen  

 

 

♣ Oria ibaiko espezieen egoera aztertu  

 

GALZORIAN DAGOEN FAUNAREKIN 

LOTUTAKO PLANAK 

♣ Igeldo-Mendizorrotz kordan zehar 
Hegoaldeko Zuhaitz-Igelaren habitata 
berreskuratzeko ekintzak aurreikusita 
daude. 

 

 

 

♣ Jarduerak burutzerakoan 
mehatxupean dauden espezieen 
habitatak kontutan hartu.  

♣ Hegoaldeko Zuhaitz-Igelaren 
kontserbaziorako ekintzak erraztu. 

 



Diagnosiaren Ondorioak eta Helburuen proposamena 

64 
Orioko Iraunkortasunerako Diagnosia  

Haizea Ikerketa - Ondoan 

 

MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA 
 
♣ Udalerriko Mugikortasun Plana garatu  
♣ Mugikortasun arloan herritarrak 

sentikortzearren kanpainak antolatu 

ERREPIDE SAREKO PROIEKTUAK  
♣ Urola Kostako Lurraldearen Zatikako 

Planean (2003-2018) Orion (Txanka) 
A-8 Autobidearekiko lotune bat egitea 
aurreikusten da.  

♣ Urola Kostako Lurraldearen Zatikako 
Planean (2003-2018) Oria 
itsasadarraren gainean beste zubi bat 
eraikitzea aurreikusten da (Anibarko 
Portutik Motondora). 

♣ AASSen aurrerapenean trafiko 
zirkulazioa desbideratzea eta herriko 
plazaren peatonalizazioa ahalbidetuko 
duen zubi berri bat eraikitzea 
proposatzen da., beti ere itsasontziei 
moilara pasatzen utziz.  

 

♣ Errepide nagusienetatik Udalerrirako 
sarbidea hobetu.  

 

IBILGAILUAK 
♣ Orion 1.000 biztanleko 481 ibilgailu 

daude, Urola Kostako batez bestekoa 
gaindituz eta Gipuzkoako batez 
bestekoaren azpitik.  

 

♣ Auto pribatua ez den beste garraiobide 
erakargarriak sustatu. 

♣ Autoaren erabilera murriztu.  

APARKALEKUAK  

♣ Ibilgailu eta aparkaleku kopurua 
nahikoa orekatuta daude gaur egun. 

♣ AASSen berrikuspen prozesuan 
aurreikusiten diren aparkalekuek 
aurreikusitako ibilgailu parkearen 
igoera dela eta sortutako beharrak 
aseko dituzte.  

♣ Hondartza inguruko aparkaleku plazak 
ez dira nahiko betetzen. 

 

♣ Aparkaleku plazak erabiliak izan 
daitezen lortu.  
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ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

GARRAIO PUBLIKOA 
♣ Garraio publikoa ez da Udalerriko 

herrigunera iristen eta horrek, beronen 
erabilera oztopatzen du. 

♣ Lurraldeko Zatikako Planean (LZP) 
trenbide sarearen desdoblamendua 
eta Aia-Orioko trenbide-pasagunearen 
ezabaketa eta Orioko geltokiaren 
berregituraketa aurreikusten dira. 

♣ Hondartzako gunea betetzen ari da eta 
urrun geratzen da garraio publikoetatik.  

♣ Herrigunea eta hondartza artean 
motora bidezko garraioa sortzea 
aztertzen ari da Udala.  

 
♣ Garraio publikoaren erabilera 

sustatzeko bideak jarri.   
♣ Garraio publikoetarako irispidea 

erraztu herrigunetik.   
♣ Zerbitzu kantitatea eta lotura 

desberdinak (Lasarte, Azpeitia, 
Bilbo...) hobetu 

MOTORGABEKO MUGIKORTASUNA 
♣ Gaur egun herrian bidegorri bakar bat 

dago.  
♣ LZPak oinezkoentzako ibilbide bat 

aurreikusten du kostarekiko paralelo, 
Orio zeharkatuz.  

♣ Hondartza eta hirigune historikoa 
lotzeko bidegorriak eraikitzea 
proposatu da. 

 
 
♣ Bidegorri  praktiko eta funtzionalak 

egin.  
♣ Herri barruko garraiobide bigunak 

bultzatu,  bizikletaren eta oinezkoaren 
diskriminazio positiboa aplikatuz , 
autoaren erabilera masiboa ekidinez 

 

IRISGARRITASUNA 
♣ Hirigune Historikora irisgarritasuna 

hobetzeko elementu mekanikoen 
beharra nabaria da. 

♣ Espaloien egoera puntu batzuetan 
txarra da: toki batzuetan falta dira eta 
daudenean gabezia handiak dauzkate 
(estutasuna...). 

♣ Espaloiak egokitzeko lanekin jarraitu 
beharko litzateke.  

♣ Eremu malkartsuetan eskudelak falta 
dira eta oinezkoen segurtasunerako 
seinaleztapenik ez dago.  

 
♣ Elementu mekanikoak ezarri hirigune 

historikora heltzeko.  
♣ Espaloiak egokitu eta oinezkoentzako 

eskudelak ezarri 
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INGURUMEN BEKTOREAK  

URA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

HORNIDURA 

♣ Gaur egun Oriok ur hornidura asetuta 
dauka Azpeitian kokatutako Ibai Eder 
urtegitik; San Juanen erreserbako 
beste hartune bat dauka.  

 

♣ San Juaneko hartunea erreserba 
moduan mantendu.  

KONTSUMOA 

♣ 2002 eta 2004 urteen artean hiruhileko 
ur kontsumoa,  batez beste 68.470 eta 
98.694 m3 artekoa izan zen. 

 

♣ Ura kontsumoaren igoera 2000 eta 
2003 urteen artean zergatik gertatu 
den aztertu.  

♣ Ur kontsumo arrazionala sustatzeko 
kanpaina burutu.  

SANEAMENDUA 

♣ Orioko ur zikinak Zarauzko Ur Zikinen 
Araztegira ponpatzen dira.  

♣ Saneamendu sarean itsasoko ura 
sartzen da marea biziak direnean 

♣ Ur zikinen saneamendu sarea Iturbide 
kalea eta Plaza inguruko ur beltzen eta 
euri uren banaketa amaitzen denean 
osatuko da.  

 

♣ Ur fekal eta euri-uren banaketa egin 
saneamendu sarean.  
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INGURUMEN BEKTOREAK  

ENERGIA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

KONTSUMOA  

♣ Orioko argindar kontsumo totalak gora 
egin du 2000 eta 2003 urteen artean, 
biztanleko energia fakturazioa gutxi 
gorabehera egonkor mantentzen den 
arren; etxebizitza eta zerbitzu sektorea 
dira kontsumo handieneko sektoreak.  

 

♣ Enpresa ezberdinen energia 
kontsumoa kuantifikatu.  

♣ Energia kontsumoaren igoera 2000 eta 
2003 urteen artean zergatik gertatu 
den aztertu.  

 

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 
♣ Energia berriztagarrien sorkuntza 

sistemarik ez dago.  

 

♣ Energia berriztagarrien sorkuntzako 
instalakuntzak sustatu  

UDALAREN NEURRIAK ENERGIA 
AURREZTEKO  

♣ Energia kontsumoa kontrolatzeko fluxu 
kontrolatzaileak ezartzen ari dira 
urbanizazioetan.  

 

 

♣ Zentzuzko energia kontsumoa lortu 
aurrezpen neurriak aplikatuz.  

♣ Arrazoizko energia kontsumoa 
sustatzeko kanpainak burutu.  
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INGURUMEN BEKTOREAK  

HONDAKINAK 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

HONDAKINEN KUDEAKETA 

♣ Orioko hiri hondakinak Urtetako 
zabortegian isurtzen dira. Europako 
zabortegien inguruko legedia 
betetzeko ekintzak diseinatu behar dira 
Gipuzkoako Hiri Hondakinen 
Kudeaketako Plan Integralarekin bat 
eginik. 

 

♣ Gipuzkoako Hondakin Solidoen Plan 
Integralak herri mailan zein eragin 
duen suposatzen duen aztertu  

GAIKAKO BILKETA 

♣ Hondakinen gaikako bilketa Urola 
Kostako Mankomunitatearen esku 
dago.  

♣ Mankomunitateak hondakinen gaikako 
banaketa hobetzeko lanean dihardu: 
Berriki papera eta kartoiaren bilketa 
banatu egin dira, etxeetako hondakin 
arriskutsuen bilketarako zerbitzu bat 
ezarri da eta tabernei ontziak 
botatzeko edukiontzi berezi batzuk 
eskaini zaizkie.  

♣ Orion, eskualdeko gainerako herrietan 
bezala, hondakinen gaikako bilketak 
nabarmen gora egin du azken 
urteetan. 

 
 
♣ Eskualde mailako hondakinen 

kudeaketa europar legedia beteaz 
burutu. “3-R”en hierarkia errespetatu.  

♣ Gai guztientzako ahal den birziklapen 
maila altuena lortu.   
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INGURUMEN BEKTOREAK  

ATMOSFERA ETA AKUSTIKA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

ATMOSFERA 

♣ Kutsadura atmosferikoaren 
adierazleek ez dute arrisku egoerarik 
azaltzen.  

♣ Kutsadura atmosferikoaren foko 
nagusia N-634 errepidea da, eragina 
kuantifikatzeke dagoen arren.  

♣ Industria sektoreko zenbait kutsadura 
foko ezabatu egin dira ikatza gas 
naturalaz ordezkatu ondoren.  

 

♣ Kutsadura maila neurtzeko sistema 
fidagarri bat ezarri.  

AKUSTIKA 

♣ Gaur egun ostalaritza sektoreak 
eragindako zarata eta ostalaritza 
kanpoko zarata arazoei aurre egiteko 
neurketak egin eta neurriak hartzen ari 
dira. 

 

♣ Herritarrak gogaitzen dituen zarata 
maila gutxitu.  

♣ Autopistaren handitzeari begira, Oriotik 
pasatzen den zatian pantailak jartzea 
aztertu.  
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JARDUERA EKONOMIKOEN INGURUMEN ERAGINA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

BASO USTIAPENAK 

♣ Baso ustiapenek inpaktu negatiboak 
eragin ditzakete ingurunean behar den 
neurriak hartzen ez baldin badira.  

♣ Baso azalera gehiengoa pribatua 
denez Udalak ezin du jarduera hauen 
kontrol eta erregulazioan parte hartu.  

 

♣ Baso jardunbide egokien gida bat 
sortu. 

♣ Inpaktuak eragiten dituzten baso 
ustiapenen aurrean Udalak esku 
hartzeko ahalmena izan dezan 
formulak bilatu.  

  

NEKAZAL JARDUERAK 

♣ Negutegidun nekazal ustiategi 
intentsibo bat dago Orion. Produktu 
fisiko-kimikoen erabilera dela eta 
kutsadura eragin lezake. 

 

♣ Udalerriko nekazal usiategiek 
eragindako kutsadura mailaren 
inguruko ezagupena lortu eta 
jarraipena egin 

♣ Udalerriko nekazal produkzioko 
potentziala aprobetxatu. 

♣ Nekazal jardunbide egokien gida bat 
sortu. 

♣ Iraunkortasun irizpideak barneratuak 
dituen nekazal jarduerak bultzatu 

  

ABELAZKUNTZA JARDUERAK 

♣ Behi aziendadun ustiategi intentsiboak 
daude herrian; Udalak jardueron 
jarraipen bat egin beharko luke 
ingurunean eragin dezaketen 
kutsadura dela eta.  

 

♣ Udalerriko abeltzaintza ustiategiek 
eragindako kutsadura mailaren 
inguruko ezagupena lortu eta 
jarraipena egin 

♣ Iraunkortasun irizpideak barneratuak 
dituen abeltzantza jarduerak bultzatu 

  

JARDUERA EKONOMIKOEN INGURUMEN ERAGINA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 
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ARRANTZA 

♣ Arrantza jarduerak kutsadura iturri dira 
itsasoan isurtzen diren zaborrak, eta 
estuarioan burutzen diren beste 
isurketak (pinturak, olioak,) direla eta. 
Gainera oso zaila da Arrantzaleek 
zaborrok biltegiratu eta portura ekar 
ditzaten lortzea, itsasontzian sortzen 
zaizkien eragozpenak direla eta.  

 

♣ Beraien hondakinak itsasora bota ez 
ditzaten itsasontziei baliabideak 
eskaini eta arrantzaleak kontzientziatu.  

INDUSTRIA ETA ZERBITZUAK 

♣ Kutsadura arazo handiena zaratagatik 
ematen da. Herrigunean kutsadura 
akustikoa lantegi eta tabernek eragiten 
dute.  

♣ Enpresak Mutiozabal poligonotik atera 
nahi dira eremu hau bizitegitarako 
erabiltzeko. 

 

♣ Udalerriko enpresetan ingurumen 
kudeaketa sustatu.  

♣ Jarduera gogaikarriak herrigunetik 
atera.  

 

LURZORU POLUITUAK 

♣ EAEko Lurzoruaren Poluitzaile izan 
daitezkeen Jarduerak dituzten 
Lurzoruen Inbentarioan Talleres 
Arostegui eta Motondoko zabortegia 
kokatzen zeneko eremua ageri dira. 

 

 

♣ Lurzoruen kutsadura mailaren 
jarraipena egin.  

♣ Motondoko eremua babestu eta 
sustatzeko aukerak kontutan izan. 

♣ Lurzoru-kalitate kontzeptua 
planeamenduan sartu 

♣ 1/2005 Legeak ( Otsailak 4ko 1/2005 
legea, lurzoruaren kutsaduraren 
prebentzio eta zuzenketarako) 
ezartzen duen bezala, borondatezko 
akordioak sustatu neurriak hartu behar 
dituztenen eta Administrazio 
publikoaren artean 
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ARRISKUEN ANALISIA ETA KUDEAKETA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

♣ Udal zein instalakuntza mailan 

Larrialdi Planak daude. 

♣ Diseinatutako Larrialdi Planak 

exekutatu. 
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KOMUNIKAZIOA, SENTIKORTZEA ETA PARTE-HARTZEA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

KOMUNIKABIDEAK 
♣ Orioko Udalak KARKARA eta UERA 

herri aldizkariak eta Urola Kostako 
Hitza erabiltzen ditu berri eta gertaera 
garrantzitsuen berri emateko. Hala ere 
Udalak proiektu eta jarduerak ez direla 
herritarrengana modu egokian heltzen 
uste du.  

♣ Irrati baten beharra dago  

 
♣ Udalak eskuragarri dituen 

komunikabideak maizago erabili. 
♣ Herriko Irrati berri bat bultzatu  
♣ Euskarazko komunikabideen 

erabilpena  sustatu eta bultzatu.  

KOMUNIKAZIOA UDALETXETIK 
♣ Urola-Kosta Udaltalde 21 

osatzearekin, Urola-Kosta 
Mankomunitatean Agenda 21eko 
informazio telefono bat eta 
mankomunitateko web orriko foro 
birtuala jarri dira martxan.  

♣ Orio ezagutzera emateko jarduerak 
modu puntualean bakarrik egiten dira, 
sarriago egin beharko lirateke.  

 
♣ Udalerriaren egoera ezagutzeko 

baliagarria den informazioa herritarren 
esku jarri. 

♣ Eskaintza kulturala eta Orio 
ezagutzera emateko jarduerak ugaritu.  

♣ Komunikazioa eta koordinazioa 
bultzatu herriko haurren ikastetxeen, 
elkarteen eta udalaren  artean.  

ELKARTE SAREA ETA 

PARTEHARTZEA 

♣ Herritarren partehartzea bideratzeko 
sistema egituratu bat behar du Udalak.  

♣ Zenbait elkarteetatik udal erabakietan 
parte hartzeko eragozpenak daudela 
adierazten da. 

♣ Udalerrian mota ezberdinetako 30 
elkarte daude, baino ez dute programa 
bateraturik. Jardueren eskaintzan 
koordinazioa falta da.  

 

 

♣ Agenda 21en inguruan sortutako 
parte-hartze dinamika mantendu. 

 
 
♣ Elkarte ezberdinek antolatutako 

programak koordinatu gainezar ez 
daitezen.  
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UDAL INGURUMEN KUDEAKETA 

ONDORIOAK HELBURUEN PROPOSAMENA 

UDALAZ GAINDIKO ERAKUNDEEN 

KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA 

♣ Orioko Udalak dagokion Udalaz 
gaindiko entitate guztietan hartzen du 
parte.  

 

♣ Inguruko Udalerriekin eta beste 
administrazioekin lankidetza maila 
altua mantendu, partekatutako 
zerbitzuen eraginkortasuna 
bilatzearren. 

INGURUMEN KUDEAKETAREKIN 

ERLAZIONATURIKO ENPRESA ETA 

ERAKUNDEAK 

♣ Orioko Udalak ur eta hondakinen 
kudeaketa modu mankomunatuan 
burutzen du. 

 

 

♣ Mankomunitateotan modu aktiboan 
parte hartu.  

♣ Udalerriko bizitzan modu zuzenean 
eragiten duten ingurumen gaiak 
Udalak kudeatu. 

TOKIKO INGURUMEN ARAUDIA 

♣ Orioko Udalak ur-ziklo integralaren 
kudeaketa eta Ostalaritza 
establezimendu eta euren afekzioei 
buruzko udal ordenantza arautu du.  

 

♣ Ingurumenaren babesa herritarrei 
eskaintzen zaien zerbitzu baten 
moduan hartu.  

♣ Energia berriztagarrien ezarpena 
arautu  

UDAL BARNEKO INGURUMEN 

KUDEAKETA 

♣ AASS berrien dokumentuan  
ingurumena babesteko kapitulu bat 
sartu da, beraz, atzera begira alor 
honetan aurrerapen bat eman dela 
esan daiteke. 

 

 

♣ Iraunkortasun irizpideak barneratzen 
dituen udal kudeaketa sustatu 

 

 


