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5. 
BIZI-  
KALITATEA
Hirietako biztanleen bizi-kalitatea bermatzea eta hobetzea 
da hiriak klima aldaketaren aldetik birmoldatzeko politika 
publikoen helburu nagusietako bat. Oinarrizko elementu 
batzuen mende egongo da hiri bat sostengagarri izatea: 
pertsonen ongizate fisiko eta psikologikoa; bizitoki inguru-
nearen ingurumen kalitatea, era batera edo bestera, nor-
banakoaren eta taldearen osasunean eragina izango dute; 
lanerako eta etxebizitza duinak eskuratu ahal izatea, eta 

gizartean parte hartzeko eta integratzeko aukerak; baita 
hezkuntza edo aisialdi aukerak ere, besteak beste. Askota-
riko baldintzak dira, konplexuak, eta, neurri batean, fakto-
re subjektiboek eta kulturalek ere baldintzatzen dituzte.

Dugun informaziotik abiatuta, hirian bizi direnen bizi-
kalitatean eragina duten parametro batzuk bildu ditugu, 
aurreko ataletan jasotakoez gain.
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5.1. 

ALDERDI 
SOZIOEKONOMIKOAK

BIZI-KALITATEA

Hiriaren iraunkortasunaren oinarrizko habeetako bat hiriak berak bertan bizi di-
renentzat sorrarazten dituen baldintza sozioekonomikoak dira. Lan merkatura 
sartzeko erraztasunak, diru sarrerak, gaikuntzak, garapen profesionala eta gizarte 
babesa alderdi erabakigarriak dira Donostian bizi direnen bizi kalitateari eta ore-
ka emozionalari so.
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% 10,7ean kokatu dena, eta Espainiakoaren batez bestekoa baino txikiagoa ere, 
epe berdinean populazio aktiboaren % 13,3a baitzegoen langabezian.

Emakumeen langabezia-tasa langabezia-tasa orokorraren gainetik dago, baina 
azken urteetan nolabait ere parekatzen ari zirela gizonen eta emakumeen langa-
bezia tasak ikus bazitekeen ere, 2014. urtean eta 2016. urterarte joera hau al-
datu egin zen, desberdintasun handiagoa gertatuz. 2017. urtetik nolabait ere bi 
tasak parekatze joera dutela dirudi. 2021. urtean, % 9,0ra iritsi da emakumeen 
langabezia tasa, langabezian erregistratutako emakumeak 4.087 izan bai- tira, 
guztizko langabezia-tasa baino portzentajeko 0,7 puntu gehiago. 2014. urtetik 
2016. urterarte gizon eta emakumeen artean erregistratutako aldea portzentaje-
ko 2,8 eta 3,0 bitartean mantendu bazen, 2020. eta 2021. urteetan portzenta-
jeko 1,4 puntutara jaitsi da.

Mendea nahiko egonkor mantentzen den langabezia-tasarekin hasi zen, % 7aren 
inguruan. Joera hori eten egin zen 2008. urtean krisi ekonomikoaren ondorioz, 
eta areagotzen jarraitzen du, 2014ko amaieran zifra handienera helduaz, % 12,7. 
2021ko abenduan, langabezia-tasa % 8,3 izan zen, urtetik urterako portzenta-
jezko 1,5 puntu behera egin duelarik. 2020. urtean, langabezian zeuden per-
tsonak 8.679 ziren, 2021. urte bukaeran 7.367 direlarik, langabeen kopuruan 
urtetik urterako % 15eko beherakada suposatuaz. 2021eko langabezia-datuak 
2019ko mailetara hurbiltzen ari dira; izan ere, 2019ko amaieran langabezia-tasa 
% 8,3koa izan zen, eta 7.246 pertsona zeuden langabezian.

Langabezia-tasa, pandemia egoerak baldintzatuta, azken urteetako beheranzko 
joera berreskuratzen du 2021ean 2020an gora egin ondoren. Gipuzkoako tasaren 
antzekoa da, % 8,7, eta EAEko batez besteko tasa baino txikiagoa, 2021. urtean 

BIZI-KALITATEA | ALDERDI SOZIOEKONOMIKOAK
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Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta izaera ekonomikoa duen aldi baterako presta-
zioa da, eta horren helburua oinarrizko premiekin eta gizarteratzearekin loturiko 
gastuei aurre egiteko nahikoa diru-sarrerarik ez duten bizikidetza-unitateen oina-
rrizko premiak betetzea da.

DBE jasotzen duten familia kopuruak % 0,9 egin du gora 2020. urtearekin al-
deratuta, prestazioa jasotzen duten familien tasa % 5,7ra igo da 2021. urtean. 

Tasa aurreko urtekoaren oso antzekoa bada ere, prestazioa jasotzen duten fami-
lia kopuruaren hazkundeak, EAEko hazkundearen ildotik, pandemia-egoeraren 
ondorioak islatzen dituela dirudi, Donostiako familia askoren ekonomian duen 
eragin handia adieraziz; aurreko urteetako beheranzko joera eten du 2008ko 
krisialditik suspertu ondoren. Espedienteen % 60 emakumeei dagozkie, 2015. 
urtetik datu antzekoa eta 2014. urtean baino portzentajeko hiru puntu gehiago; 
% 40 gizonezkoei dagokie.
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Hileko bilakaerari erreparatuta, 2019an espediente aktiboen kopuruak behera 
egin zuen hilabeteetan zehar (urtarrilean 3.518 izatetik abenduan 3.331 izatera 
igaro zen); 2020an, berriz, espediente aktiboen kopuruak gora egin zuen nabar-
men 2020ko apiriletik aurrera: urtarrilean 3.347 ziren, eta maiatzean 3.499 
espediente aktibo izan ziren, eta abenduan 3.521. 2021ean, lehenengo hiru-
hilekoan espediente aktiboen kopurua igo eta aurreko bi urteetan baino gehiago 
egin ondoren, apirilean beheranzko joerari ekin eta urte amaierara arte eutsi egin 
zitzaion, aurreko bi urteetan baino espediente aktibo gutxiagorekin (urtarrilean 
3.549 izatetik abenduan 3.253 izatera igaro zen).

Gainera, Gizarte Ekintza Sailaren Memoriaren arabera, GLLen familia onuradu-
nen kopuruak behera egin du 2020ko datuekin alderatuta: 3.008 familia onura-
dun izatetik 2.910 izatera igaro da, hau da, % 3,26 gutxiago. Konprometitutako 
zenbatekoa handitu da aurreko urtearekin alderatuta: 3.200.815,33 €-ko gastua 
izatetik 3.499.010,48 €-koa izatera igaro da, hau da, gastua % 19,75 igo da. 
Igoera COVID-19k eragindako osasun-alarmaren egoerak eragin du.
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Udaleko Gizarte-zerbitzuetatik laguntzaren bat jaso izan duen pertsona kopurua 
neurtzen du gizarte-arreta tasak, eta aztertutako urtean udal-erregistroan errefe-
rentziazko profesional batekin eutsi zaie, kasu bakoitzak eskatzen duen intentsi-
tatearekin, egoeraren jarraipena egin duena.

Hiriko bizilagunen % 25,04k ditu 65 urte edo gehiago, eta 85 urtetik gorakoen 
pisu erlatiboa geroz eta handiagoa da. 65 urtetik gora 47.041 pertsona daude 
hirian; 23.777 pertsonek 75 eta 84 urte bitarte dute eta 8.408 pertsonek 85 
urte baino gehiago. 85 urtetik gorako pertsonen taldeak gora egin du aztertutako 
seriean, 2011tik, baina 2020an behera egin zuen eta 2021ean berriro egin du 
gora.

2021ean, udaleko Gizarte-zerbitzuek 65 urtetik gorako hiritarren % 45-i eskaini 
zioten arreta, intentsitate maila ezberdinarekin, guztira 20.959 pertsona. Arreta 
eskainitako taldearen adina altuagoa den heinean, estaldura-portzentaje hori ere 
hazi egiten da: 75 urtetik gorakoen artean biztanleen % 63ari eskaini zaio arreta, 
eta % 89ra arte igotzen da kopuru hori 85 urtetik gorakoen.
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Hiru adin-tarteetan estaldura-tasek behera egin dute 2020. urtearekin alderatuz 
gero. Sexuaren arabera, emakumeen estaldura-tasa gizonezkoaren estaldura-ta-
saren gainetik dago beti, adin-tarte nagusienean aldea txikitzen delarik.
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2005 eta 2014 urte bitartean, azaroaren 8ko 424/94 Dekretua indarrean zegoela, 
26 entitatek “Erakunde Laguntzaile” aitortza jaso zuten, urteroko batezbestekoan 
2,6 enpresa gehiago zirelarik. Emakume eta gizonen artean aukera-berdintasun 
handiagoa lortzeko jarduerak antolatuz, beren langileen berdintasunean aurrera 
egiteko konpromisoa hartzen duten erakundeei egiten zaien aitortza da ziurtagiri 
hau.

Otsailaren 11ko 11/2014 Dekretua indarrean sartzen denetik, 35 enpresa eta 
entitatek jaso dute “Erakunde Laguntzaile” aitortza. Hauetatik, % 37ak indar-
gabetutako aurreko dekretuaren arabera aitortza jaso zuen jada; guztiek ziurta-
giria berriro lortu behar izan dute, dekretu berriak emakume eta gizonen arteko 
aukera-berdintasunerako eskakizun eta konpromezu maila altuagoa izateagatik. 
2021. urtean, bost enpresek lortu dute ziurtagiria, % 17 gora egin duelarik 2020. 
urteko aitortza kopurua kontuan izanda.
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5.2. 

OSASuNA

BIZI-KALITATEA

Pertsonen osasuna ez dago soilik faktore pertsonalen eta herentziazkoen baitan, 
baizik eta alderdi askoren baitan, horietako asko norbera bizi den lekuarekin 
zerikusia dutenak. Bizitzeko eta harremanak izateko ditugun baldintzek eragina 
dute komunitate osoaren eta donostiar bakoitzaren osasunean. Osasunaren bal-
dintzatzaile sozial mota horien artean hainbat faktorek dute eragina, besteak bes-
te, airearen kalitateak, klima, zaratak, espazio berdeak egoteak ala ez egoteak, 
etab. Faktore horiek guztiak hiri ereduak, auzoen konfigurazioak, joan-etorriak 
egiteko moduak, denboraren edo kalitatearen erabilerarekiko elkarreraginak eta 
espazio publikoaren banaketak baldintzatuta daude. Horiek guztiek hiri bat osa-
suntsua izatea ala ez izatea dakarte, besteak beste.
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KuTSADuRA   
AKuSTIKOA  

Udalerriko soinu mailaren azterketa, garraioko azpiegiturek eta industriak eragin-
dakoak, “Zarataren Mapak” izenekoan islatzen da kartografia modura. Osasun eta 
Ingurumen Zuzendaritzak bultzatuta, Udalak 2011. eta 2017. urteetan zarataren 
bi mapa estrategiko egin zituen. Horiei esker, urte hauetan zehar hiriko gune 
ezberdinetan soinuen mailetan izandako bilakaera eta herritar kaltetuak zein di-
ren ikusi ahal izan da. Egindako esku hartzeekin metatutako esperientziarekin, 
Udalak soinu giroa hobetzeko ekintza plan bat eratu du 55 dB(A)tik gorako Ln 
mailen eraginpean dauden herritar kopurua % 5etik behera izatera murriztu da-
din. 2023. urteari begira ipinitako ikuspegia da.

Planak diziplina anitzeko ikuspegia du, jakinik zarata zeharkako izaera argia duen 
aldagai bat dela, eta udal eremu askorekin zuzeneko harremana duela. Bertako 
esku hartze ildoei erreparatuz, arreta hiri trafikoan eragiten jarraitzera bideratzen 
da, abiadura urriko zonetan ebaluaziorako teknika berriak aplikatu eta hainbat 
neurrik (abiadura mugatzea, ibilgailu kopuruaren intentsitatea murriztea, edo as-
tunen kopurua mugatzea) dituzten eraginak aztertzeaz batera, ibilgailu pribatuen 

erabilera murrizteko politiken bidez, aparkalekuen politika berrikusiz, garraio pu-
blikoa sustatuz (baina zarata eta dardarei dagokienez sorrarazten duten inpaktua 
murriztuz) eta oinezko edo txirrindu bidezko mugikortasun aktiboa bultzatuz. Ha-
laber, lurraldearen plangintzatik zarataren prebentzioan urratsak ematen jarrai-
tzea aurreikusten da, hirigintzako plan eta proiektuetan gero eta osoagoak diren 
azterketa akustikoak gaineratuz, indarreko legeriak ezarritako mailak gainditzen 
dituzten emisio akustikoak dakartzaten dituzten egoera berriak sortzea ekidite 
aldera; beste esku hartze ildo bat eraikin berrien hots kalitatearen zainketari 
begira dago, zarataren aurrean bereziki sentsibleak diren erabilerak dituztenen 
kasuan: bizitegi erakoak, hezkuntzakoak, osasun arlokoak edo kulturalak; hala-
ber, aisiaren ondoriozko jardunek eragindako zaratan esku hartzea planteatzen da 
eta, bereziki, gaueko aisiarekin lotuta. Planean, era berean, hiriko zona lasaien 
zainketa areagotu eta balioan jartzea aurreikusten da, duten soinu giroa kontuan 
izanik udalerrirako baliotzat har daitezkeen espazio publikoetan bereziki errepa-
ratuz, adibidez, soinu oasi modura aitortuak izan daitezkeenak.

BIZI-KALITATEA | OSASUNA
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gOMENDATuTAKOA BAINO ZARATA MAILA HANDIAgOA jASOTZEN DuTEN BIZTANLEAK

Osasunaren Mundu Erakundeak gomendatutakoa baino kanpoko zarata maila han-
diagoa (65 dBA eguneko 24 orduetan eta 55 dBA gauez) jasotzen duten biztanle 
kopurua ematen digu B8 adierazleak. Lurraren gainetik 4 metroko altueran bizi den 
biztanle kopuru osoarekin neurtzen da, biztanle kopuru osoa altuera horretara bilduz. 
Zarata nozitzen duen biztanlego osoak bere osotasunean hartzen ditu eragile guztien 
eragin akustikoa: bide- eta trenbide-trafikoa eta industria-jarduerak eragindako zara-
ta. “Zaraten mapak” urteko batezbesteko maila akustikoak adierazten ditu.

Biztanleen % 11-k, 20.174 pertsonak, 65 dBAtik gorako zarata-maila jasotzen du 
eguneko 24 orduetan, eta aldiz, gauez, 55 dBAtik gorako zarata jasotzen duten 
biztanleak % 12 dira, 21.012 pertsona. Biztanleek kaleetako trafikoak eragindako 
zarata jasotzen dute gehienbat, eta aldiz, zarata gutxiago eragiten dute errepide eta 
trenbideetako trafikoak eta industriak.

Gomendatutakoa baino zarata maila handiagoa jasotzen duen populazioak behera 
egin du bai eguneko 24 orduetan, 2010ean % 30 izatetik 2016an % 11 izatera, eta 
baita gauez, 2010ean % 32 izatetik 2016an % 12 izatera.

Gogoratu behar da 2002ko zaraten mapen datuen arabera, 68.124 pertsonak jasotzen  
zutela 65 dBAtik gorako zarata maila eguneko 24 orduetan, eta gauez, 55 dBAtik 
gorako zarata jasotzen zutenak, 79.210 pertsona ziren.
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Maila akustiko altuenak sortzen dituzten inguruneko zarata-fokuak errepideko 
bide-trafikoa da, baina zaratak oro har eragiten dion biztanleria-kopuru handiena 
kaleetako bide-trafikoari zor zaio.

Kutsadura akustikoa jasaten duen populazioa murrizteko egiten diren jarduerak 
hiriko zarata arintzen duten esku-hartzeak dira, hala nola Erdialdean eta Gros eta 
Antigua auzoetan ezarritako trafikoa baretzeko eremuak edo 30 zonak ezartzea, 
oinezkoentzako guneak jartzea, Carlos I hiribidean egindakoa bezalako trafikoak 
berrantolatzea, pantaila akustikoen zati jakin batzuetan jartzea, etab.

2010eko zarata mapen datuen arabera, 54.891 pertsonak jasotzen zuten 65 dBAtik 
gorako zarata maila eguneko 24 orduetan, biztanlegoaren % 30, eta gauez, 55 dBAtik 
gorako zarata jasotzen zutenak, 59.873 pertsona ziren biztanlegoaren % 32.

63.000 pertsona inguruk, biztanleen % 34, jasotzen dute gauez 50 eta 64 dBA arteko 
zarata-maila. 2010en 110.000 pertsona inguruk, biztanleen % 61, jasotzen zuten 
gauez 50 eta 64 dBA arteko zarata-maila. 110.000 pertsona inguruk, biztanleen % 61, 
 jasotzen dute gauez 50 eta 64 dBA arteko zarata-maila, eta 55 eta 69 dBA artean, 
eguneko 24 orduetan (Lden).
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fORu SAREAN gOMENDATuTAKOA BAINO ZARATA MAILA HANDIAgOA jASOTZEN 
DuTEN BIZTANLEAK

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituren Departamentuaren Gipuzkoako Errepideetako Foru Sarearen Zarata Mapa Estrategikoak 2017

65 dBA-tik gora. 2005eko zaraten mapen datuen arabera, biztanleriaren % 13k 
55 dBA baino gehiago nozitzen zuen egunez (Legun).

Gipuzkoako Foru Aldundiaren azterketaren arabera, bere eskuduntzako bidee-
tatik igarotzen den trafikoak udalerrian sortzen duen zarata-egoeraren ondorioz, 
biztanleriaren % 9k 55 dBA baino gehiago nozitzen du egunez (Legun), eta % 1k 
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Jaitsiera, batez ere, GI-20 errepidean trafikoaren murrizpenagatik -bigarren ingu-
rabidearen irekieraren ondorioz- eta baita GI-20 errepidean pantaila akustikoe-
tako jartzeagatik izan da.

Gauean biztanleriaren % 7k 50 dBA baino gehiago nozitzen du (Lgau). 2005eko 
zaraten mapen datuen arabera, biztanleriaren % 11k 55 dBA baino gehiago no-
zitzen zuen egunez (Legun).
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AIREAREN KALITATEA

Hirietan airearen kalitatea lehen mailako arazo bat da, kutsadura atmosferikoko 
mailekin eta emititzen den kutsadura motarekin larriagotua. Bizitzarako oina-
rrizko ondarea den airearen kalitatea babesteko lehendabiziko arauak 70eko 
hamarkadakoak dira. Airearen kalitatea ebaluatu eta kutsadura mailak nahiz 
indarreko araudia betetzen ote den begiratzeko, hirian Eusko Jaurlaritzaren Ku-
tsadura Atmosferikoaren Kalitate eta Zainketa Sareko parte diren 6 estazio dau-
de instalatuta. Estazio horiek Añorga Txiki, Ategorrieta, Tolosa Hiribidea, Easo, 
Puio eta Zubietan daude kokatuta; airearen kalitate alorreko araudian adierazten 
dituen kutsatzaileak, nagusiki, sufre dioxidoa (SO2), nitrogeno oxidoak (NO eta 
NO2) ozono troposfeikoa, karbono monoxidoa (CO), bentzenoa eta suspentsioan 
diren partikulak (PM10 eta PM2,5), neurtzen dituzten analizatzaile eta sentsoree-
kin hornituta daude. Gainera, hainbat parametro meteorologiko neurtzen dira, 
esate baterako, haizearen abiadura eta norabidea, tenperatura, hezetasun erlati-
boa, presioa, erradiazioa eta prezipitazioa. Horiek, orografiarekin, emisio iturrien 
jatorriarekin, fluxuen bolumenarekin edota sor daitezkeen erreakzio fisiko eta 
kimikoekin batera, airearen kalitatea une eta leku jakin batean era jakin batekoa 
izatea dakarte. Estazioetako airearen kalitatearen indize orokorrak bost kutsatzai-
leetako edozeinetan neurtutako maila okerrena islatzen du.

Airearen kalitatea zaintzeak atmosferan diren agente kutsatzaileen presentzia 
zehazteko balio du, eta baita horien pilaketak denboran nahiz espazioan duten 
bilakaera zehazteko ere, giza osasunean eta ingurumenean sorraraz ditzaketen 
eraginak prebenitu eta, hala badagokio, murrizteko xedez.

Gaur egun, airearen kalitateari dagozkion balio mugak airearen kalitatea hobe-
tzeari buruzko 102/2011 Errege Dekretuan ezartzen dira (39/2017 Errege De-
kretuak aldatua). Balio horiek araudia betetzen den ala ez jakiteko aplikatzen 
diren legezko estandarrak dira. Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera, 
airearen kutsadura ingurumen arrisku adierazgarria da osasunerako eta 2005ean 
airearen kalitatean jorratzen diren kutsatzaileetarako (nitrogeno oxidoa, suspen-
tsioan diren partikulak eta ozono troposferikoa) exijentzia handiagoko erreferen-
tziazko hainbat balio jasotzen zituzten gida batzuk argitaratu zituen. Jarraibide 
horiek 2021ean eguneratu dira, airearen kalitatearen muga-balio berriak aurre-
koak baino txikiagoak izanik.
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Tolosa Hiribideko estazioan, 2021. 
urtean zehar, % 95era iristen dira 
kalitate “oso on” edo “ontzat” sail-
katutako egunak, tartean, “ertaina” 
kalitateko hamabi egunekin eta 
kalitate “txarra” izan duten zortzi 
egunekin. Puioko estazioan % 88ra iristen dira 

kalitate “oso on” edo “ontzat” sail-
katutako egunak, tartean, “ertaina” 
kalitateko hogeita zortzi egunekin 
eta “txarra” kalitateko beste hama-
bost egunekin.

Inolaz ere ez da gainditu nitrogeno dio-
xidoaren 200 μg/m³ orduko muga ba-
lioa ezta ozonoaren informazio ataria 
(180 μg/m3).

Ategorrietako estazioan % 90era iristen 
dira kalitate “oso on” edo “ontzat” sail-
katutako egunak, tartean, “ertaina” kali-
tateko hemezortzi egunekin eta “txarra” 
kalitateko beste hemezortzi egunekin.

Easoko estazioan % 95era iristen dira 
kalitate “oso on” edo “ontzat” sail-
katutako egunak, tartean, “ertaina” 
kalitateko zazpi egunekin eta “txarra” 
kalitateko hamahiru egunekin.

Añorgako estazioan % 95era iristen 
dira kalitate “oso on” edo “ontzat” 
sailkatutako egunak, tartean, “ertai-
na” kalitateko hamabi egunekin eta 

“txarra” kalitateko zazpi egunekin

Zubietako estazioan % 
93ra iristen dira kalita-
te “oso on” edo “ontzat” 
sailkatutako egunak, tar-
tean, “ertaina” kalitate-
ko hamazazpi egunekin 
eta “txarra” kalitateko 
zazpi egunekin.

ATEGORRIETA
% 90

EASO
% 95

AVDA. TOLOSA
% 95

PUIO
% 88

ZUBIETA
% 93

AÑORGA
% 95

AIREAREN KALITATE-INDIZEA
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TOLOSA HIRIBIDEA

E
gu

na
k

AIREAREN KALITATEAREN BILAKAERA

Iturria: Airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarea. Eusko Jaurlaritza. Donostiako Udaleko Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua
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tazioan eta 322 egunetan Puioko estazioan. Estazio guztietan -Tolosa hiribidea, 
Easo eta Ategorrieta-, Puion izan ezik, airearen kalitatea “oso ona” edo “ona” 
izan diren egunek gora egin dute 2020aren aldean.

Pandemia-egoeraren ondorioz 2020an aplikatutako mugimendu-murrizketek 
eragina izan ahal izan dute airearen kalitatearen indizeetan lortutako datuetan. 
Eragin hori nabarmenagoa izan daiteke nitrogeno dioxidoaren (NO2) mailetan, 
kutsatzailea honen emisio-iturri nagusia ibilgailuen trafiko motorduna baita.

2015. urtetik aurrera, airearen kalitatearen adierazleak Eusko Jaurlaritzak ezarri-
tako kontzentrazio-tarteak erabilita kalkulatu dira. Tarte hauetako mugak aurreko 
urteetan erabilitakoak baino baxuagoak dira. 2019tik aurrera, airearen kalitatea-
ren adierazleak Europako airearen kalitatearen indizea jasotzen duen sailkapena-
ren arabera argitaratzen dira.

2021ean, airearen kalitateak “oso ona” edo “ona” sailkapena jaso du 345 egu-
netan Tolosa hiribideko eta Easoko estazioetan, 329 egunetan Ategorrietako es-

BIZI-KALITATEA | OSASUNA



CRISTINA ENEA FUNDAZIOA | DONOSTIAKO IRAUNKORTASUNARI ETA KLIMARI BURUZKO URTEKO TXOSTENA 2021 124   

Inolaz ere ez da gainditu legeak ezartzen duen urteko gehienezko balorea, 40 
μg/m3.

Osasunaren Mundu Erakundeak egindako “Aire kalitatearen gidak: 2005eko 
mundu mailako eguneratzea“ gidak kontuan izanda, 2021. urtean Ategorrietako 
estazioan OMEren gida balioa (20 μg/m3) gainditu da, eta ez da gainditu ez Easo 
ez Puio ezta Tolosako hiribideko estazioetan ere. OMEren 2021eko gidalerroen 
eguneratzearen arabera, gida-balio berria (15 μg/m³) geltoki guztietan gainditu 
da, Tolosa etorbidean izan ezik.

102/2011 erret-dekretuak, airearen kalitatearen hobekuntzari dagokionak 
(39/2017 Errege Dekretuak aldatua), osasunaren babeserako ingurumen-baldin-
tzetan PM10 partikulen gehienezko balorea urte zibilean 40 μg/m3 izango dela 
ezartzen du.

2020. urtearekin alderatuta, 2021ean urteko batezbestekoak gora egin du Puioko 
estazioan, behera Easo eta Tolosa hiribideko estazioetan eta berdintsu mantendu 
da Ategorrietako estazioan.

Tolosa hirib. Puyo Easo Ategorrieta
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Urteko muga balioa  
ED 102/2011 (40 μm/m3)  

pM10 pARTIKuLEN uRTEKO BATEZBESTEKOA

Iturria: Airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarea. Eusko Jaurlaritza. Donostiako Udaleko Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua
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Inolaz ere ez dira gainditu legeak ezartzen dituen urteko 35 egunak, eguneko 
muga balioei dagokionez.

Osasunaren Mundu Erakundeak egindako “Aire kalitatearen gidak: 2005eko 
mundu mailako eguneratzea“ gidak kontuan izanda (2021eko gidalerroen egune-
ratzearen arabera, gida-balioa berdin mantentzen da), 2021. urtean Ategorrieta, 
Easo eta Puioko estazioetan urteko balio-muga gainditzen den aldi kopurua (3) 
gainditu da.

102/2011 erret-dekretuak, airearen kalitatearen hobekuntzari dagokionak 
(39/2017 Errege Dekretuak aldatua), osasunaren babeserako ingurumen-baldin-
tzetan PM10 partikulen gehienezko eguneko balorea 24 ordutako denbora tartean 
50 μg/m3 izango dela ezartzen du. Balore hau ezingo da gainditu urtean 35 aldiz 
baino gehiagotan.

2021ean PM10 partikulen urteko batez bestekoan 50 μg/m3-eko datua hamar 
aldiz gainditu da Ategorrietako estazioan, sei aldiz Easoko eta Puioko estazioetan 
eta bi aldiz Tolosa hiribideko estazioan.

Puyo Easo Ategorrieta

Urteko muga balioa ED 102/2011
(urtean 35 aldiz)
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pM10 pARTIKuLEN EguNEKO MugA BALIOEN gAINDITZEA

Iturria: Airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarea. Eusko Jaurlaritza. Donostiako Udaleko Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua
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Inolaz ere ez da gainditu legeak ezartzen duen urteko gehienezko balorea, 20 μg/
m3.

Osasunaren Mundu Erakundeak egindako “Aire kalitatearen gidak: 2005eko 
mundu mailako eguneratzea“ gidak kontuan izanda, 2021. urtean Puioko es-
tazioan bakarrik gainditu da urteko batezbestekoaren gida balioa gainditu (10 
μg/m3). OMEren 2021eko gidalerroen eguneratzearen arabera, aldiz, gida-balio 
berria (5 μg/m³) geltoki guztietan gainditu da.

102/2011 erret-dekretuak, airearen kalitatearen hobekuntzari dagokionak 
(39/2017 Errege Dekretuak aldatua), osasunaren babeserako ingurumen-baldin-
tzetan PM2,5 partikulen gehienezko balorea urte zibilean 25 μg/m3 izango delae- 
zartzen du.

2021. urtean Tolosa Hiribideko eta Ategorrietako estazioetan urteko batez beste-
koak 2020. urteko batez bestekoaren antzekoak izan dira, 9 eta 7 μg/m3 hurrenez 
hurren. Puioko estazioan, aldiz, 2021. urteko batez bestekoa, 12 μg/m3 , 2020.  
urteko batez bestekoa baino altuagoa izan da.
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pM2,5 pARTIKuLEN uRTEKO BATEZBESTEKOA

Iturria: Airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarea. Eusko Jaurlaritza. Donostiako Udaleko Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua
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Urteko muga balioa ED 
102/2011 (40 μm/m3)
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NO2-AREN uRTEKO BATEZBESTEKOA

Iturria: Airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sarea. Eusko Jaurlaritza. Donostiako Udaleko Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua
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N02aren kasuan, Osasunaren Mundu Erakundeak egindako “Aire kalitatearen gi-
dak: 2005eko mundu mailako eguneratzea“ gidak indarrean dagoen legediaren 
urteko muga bera ezartzen zuten (40 μg/m3). OMEren 2021eko gidalerroen egu-
neratzearen arabera,  urteko batez bestekoari dagokion gida-balio berria (10 μg/
m3 gainditu da estazio guztietan. Jarraibide berri horiek, halaber, eguneko batez 
bestekoaren gida-balioa 25 μg/m³-tan ezartzen dute. Kasu honetan, gida-balioa 
166 aldiz gainditu da Eason, 102 aldiz Ategorrietan, 38 aldiz Tolosa Hiribidean 
eta 26 aldiz Puion. 

Pandemia-egoeraren ondorioz 2020an aplikatutako mugimendu-murrizketek era-
gina izan ahal izan zuten nitrogeno dioxidoaren (NO2 ) mailetan, honen kutsa-
tzaile-iturri nagusia ibilgailuen trafikoa delako. Urteko batez bestekoen jaitsiera 
nabarmenagoa izan zen trafikoa kontrolatzeko estazioetan (Ategorrieta eta Tolosa 
hiribidea).

102/2011 erret-dekretuak, airearen kalitatearen hobekuntzari dagokionak 
(39/2017 Errege Dekretuak aldatua), osasunaren babeserako ingurumen-bal-
dintzetan nitrogeno dioxidoaren muga balioa urte zibilean 40 μg/m3 izango dela 
ezartzen du. Gainera 24 ordutako denbora tartean, eguneko muga-balioa ordube-
teko batez bestekon 200 μg/m3 izango da, eta ezingo da gainditu 18 bider baino 
gehiagotan urte zibil baten.

2021. urtean zehar ez da behin ere gainditu NO2 dioxidoaren 200 μg/m3-ko 
orduko muga-balioa, eta beraz inola ere ez da gainditu legeriak ezartzen duen 
baldintza, hau da, urtean orduko muga-balioa, asko jota, 18 bider gainditu ahal 
izatea.

2021. urtean Ategorrieta, Tolosa Hiribidea eta Puioko estazioetan urteko batez 
bestekoa 2020. urteko batez bestekoa baino altuagoa izan da, 22 μg/m3, 15 μg/
m3 eta 14 μg/m3 hurrenenz-hurren. Easoko estazioan urteko batez bestekoa, 26 
μg/m3, 2020. urteko batez bestekoa baino baxuagoa izan da. Ez da gainditu lege-
riak NO2 dioxidoarentzat ezartzen duen 40 μg/m3-ko urteko muga-balioa.
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Hiri eraikian berdeguneak hiriaren bizigarritasunerako kontuan izan beharreko 
elementu nagusietako bat dira. Landareak dituzten hiriko gune horiek era as-
kotakoak izan daitezke: parkeak, plazak, lorategiak, kale eta hiribideak, plaza 
txikiak edo zuhaitz apaingarriak edo babes-landareak landatuta dituzten bes-
telako guneak. Leku horiek hainbat funtzio betetzen dituzte: hiria oxigenatzen 
dute, klimaren baldintzak hobetzen dituzte, horren metabolismoa errazten dute, 
biodibertsitatea areagotzen dute eta hiriko paisaia aberasten dute. Elkartzeko eta 
sozializaziorako lekuak dira, eta pertsonen ongizate emozionalean eta fisikoan 
laguntzen dute. Hirien erosotasuna eta bertako bizi-kalitatea hiriko landareek 
ematen duten ongizatearekin lotzen da azkenaldian. Gaur egun, klimari buruzko 
politikek azpimarratzen dute natura hirian integratu behar dela, eta Osasunaren 
Mundu Erakundeak, berriz, osasunerako duen garrantzia nabarmentzen du.

Donostiako hiri-antolamenduan hiriko espazio libreen barruan daude definituta 
eta identifikatuta era horretako lekuak –HAPOn ezarritako zona globaletan edo 
azpizonetan–, eta, azalerari dagokionez, erabilera mugatua izatea eta titulartasun 
eta erabilera publikoa izatea dituzte ezaugarri.

Zuhaitz edo landare motaren bat duten hiriko espazio libreen azalera kalkulatze-
ko egin den landa-lanari esker, espazio bakoitzaren artifizializazio edo eraldaketa 
maila ikusi ahal izan da. Egin den kalkulua hiriko espazio libre gisa kalifikatutako 
zona globalei edo azpizona xehatuei dagokie zehazki. Ez daude sartuta, beraz, 
landareak dituzten hiriko beste hainbat eta hainbat eremu publiko edo pribatu.

BERDEguNEAK
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Hiriko berdeguneak, herritarrek aisial-
diko edo atsedenaldiko jarduerak egi-
teko erabiltzen dituztenak, hau da, 
parkeak, plazak, lorategiak, kale eta 
hiribideak, plaza txikiak edo landare 
apaingarriak edo babesleak landatuta 
dituzten bestelako guneak, gaur egun 
399,07 ha inguru dira, azalera urbani-
zatuaren % 20,3, alegia. Berdegunee-
tara bideratutako hiriko azalera biztan-
leko 21,21 m²-koa da, eta hiriko bizi-
kalitatearen adierazlea da hori OMEren  
arabera; izan ere, biztanleko berdegu-
neen 10 eta 15 m²inguruko balioa go-
mendatzen du batez beste.  

Iturria: Donostiako Udaleko Hirigintza Saila
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MugIKORTASuN 
AKTIBOA

Paseatzea Donostiako kulturan sustraituta dagoen jarduna da. Hiri aldirietako 
zonak eta Urumea ibaiertzeko zonak birsortzeari esker jarduera osasuntsu hori 
mantendu eta garatzea ahalbidetzen ari da, besteak beste, sedentarismoarekin 
lotutako gaixotasunak prebenitzea dakarrena.

Hirian egunero zenbatzen diren miloi erditik gorako joan-etorrien % 46 oinez 
egiten dira. Azken hamarkadetan espazio publikoan izan den eraldaketari esker 
oinezko zona eta bideak sortu dira. Horietan oinez edo paseoan ibiltzeak, jomu-
ga ezberdinetarako joan-etorriak eta irisgarritasuna ahalbidetzeaz gain, hiriari 
dagokion komunikazioa eta bizikidetza zilegitzea dakar. Eguneroko zereginetara 
(lan egitera, ikastera, aisiara, etab...) oinez joatea, osasun pertsonala hobetzeko 
ez ezik, lagungarri da motordun joan-etorriek izaten duten ingurumen inpaktuak 
(zarata, kutsatzaileen eta CO2 emisioak eta espazio publikoaren okupazioa) mu-
rrizteko.

Txirrindua hiriko edozein tokira segurtasunez joatea ahalbidetzen duen beste bi-
tarteko aktibo eta osasuntsu bat da. 2021. urtean egunero 28.274 joan-etorri 
zenbatu ziren ibilgailu merke, efiziente eta ez kutsatzaile horretan. Milaka pertso-
nek erabiltzen dute beren eguneroko zereginetarako. 2010. urtetik txirrinduaren 
erabilera % 130 areagotu da, Donostiako hiri paisaiaren parte izatera pasaz.
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jOAN-ETORRI AKTIBOAK: OINEZ ETA BIZIKLETAZ

Motorizatuak guztira Oinez Bizikletaz

Donostian egunero egiten diren joan-etorrien % 50,4 garraiobide aktiboen bidez 
egiten dira. Horietako gehienak oinez egiten dira, eta hiri barruko joan-etorri 
guztien % 46,5 dira. Bizikletak, berriz, gero eta presentzia handiagoa du; gaur 
egun, hiri barruko joan-etorri guztien % 4,2 da, gutxi gorabehera.
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KLIMAREN  
TESTuINguRuA

Hotza eta beroa, haizea eta hezetasuna, euria, elurra, ekaitzak bizitzaren inguru-
ne fisikoaren funtsezko fenomenoak dira. Donostiak, itsasoaren eraginez, klima 
epel ozeanikoa du, eta tenperatura leunak, hezetasun erlatibo handia, ohiko ho-
deiak eta euri ugari egiten du urte osoan zehar.

 
2017an Klima Aldaketara Egokitzeko Plan bat egiteko, txosten bat egin zen 
https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8050879/DIAGNOS-
TIKOA.pdf/fc6873d3-8a09-45e0-a4a0-505a6ea2880c. Txosten horretan, hiriko 
klima-aldaketaren aurkako kalteberatasunari eta arriskuari buruzko diagnos-
tikoaren emaitzak jasotzen dira. Funtsezko gaia da, besteak beste, klima-meha-
txu nagusien aurrean udalerriak izan dezakeen eragina ezagutzeko.

Azterlanean lantzen den lehen gaietako bat klimaren joera historikoen analisia 
da, Igeldoko estazio meteorologikoan 1929 eta 2015 bitarteko denborazko datu-
serieko tenperatura-, prezipitazio- eta hezetasun-aldagaien azterketatik abiatuta. 
Halaber, emisio-agertoki batzuetarako etorkizuneko tenperatura- eta prezipitazio-
proiekzioak aztertzen ditu, atal honetan jasotako bi eremuak baitira.

BIZI-KALITATEA | OSASUNA
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Joera-lerro haztatuak aurreko 10 urteetako batez besteko tenperatura islatzen du, 
eta azken 20 urteetan tenperaturak gora egin duela erakusten du.

2021. urtea “bero” gisa sailkatu da Igeldoko Behatokian tenperaturari dago-
kionez; 2020. urtea 1928tik izandako urterik beroena izanik. 2021eko otsaila 
eta abendua “oso bero” gisa sailkatu dira, 3,9 ºC eta 2,7 ºC batez bestekoaren 
gainetik, hurrenez hurren.

uRTEKO BATEZ BESTEKO TENpERATuRA

Urteko batez besteko tenperatura Aurreko 10 urteetako batez besteko mugikorra (urteko batez besteko tenperaturarena) 1929-2020 serieko batez besteko tenperatura
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Joera-lerro haztatuak aurreko 10 urteetako urteko guztizko prezipitazioa islatzen 
du, eta azken urteetan prezipitazioak gora egin duela erakusten du.

2021. urtea “heze” gisa sailkatu da Igeldoko Behatokian, prezipitazioei dagokie-
nez, eta nabarmentzekoak dira ekaina, oso hezea izan bai zen, eta abuztua, oso 
lehorra, 1928tik eman den 4. abuzturik lehorrena.

uRTEKO guZTIZKO pREZIpITAZIOA

Iturria: AEMET

Urteko guztizko prezipitazioa 
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Donostiako Udalak herritarren partaidetzarako ekimen, bide eta espazio ugari 
ditu ezarrita. Udal politikak garatzeko, gardentasuna, pertsonen inplikazioa —
herritar diren aldetik— eta erantzunkidetasun komunitarioa oinarri dituen gober-
nantza bat udalerri osoan zabaltzea da horien xedea.

Herritarrei arreta mateko udal zerbitzua da Udal!nfo. Horren bidez, herritarrek 
informazioa eskatu, izapideak egin eta galderak, oharrak eta iradokizunak helaraz 
ditzakete. Partaidetza administratiboago bat da, banakakoagoa, zeinean herrita-
rrek batez ere zerbitzuen hartzaile gisa jarduten duten, eta, beraz, udal zerbi-
tzuak hobetzera bideratuta dago, nagusiki.

2020ko pandemiak asko zaildu du parte hartzea, herritarren eta udalaren arteko 
elkarlana; gure bizitza pertsonalak orain arte ezezagunak ziren arretak eskatu 
ditu, eta administrazioak baliabide eta energia asko erabili ditu COVIDetik erato-
rritako arazoei premiaz aurre egiteko, beste esparru batzuetan baliabide ekono-
mikok asko murriztuta.

Proiektuetan parte hartzeko ohiko elkarrekintza presentzialak eragotzi dituzte 
hedapena saihesteko ezarritako neurriek, askotan, presentzialtasuneko proze-
suak ahuldu dituztelarik. Lineako bide eta dinamika berriak bilatu eta bultzatu 
dituzte ahultasun horiek; sektore batzuekin funtzionatu egin dute, eta, beste 
batzuekin, ez. 

12 aholku kontseiluen ohiko jarduera gelditu egin zen, eta kide guztiekin ha-
rremanetan jartzeko ekimenak bultzatu zituzten, konfinamenduaren ondoriozko 
egoerei eta espero gabeko errealitate berriak berreraikitzeari buruzko ideiak eman 
zitzaten. Parte hartzeko beste gune batzuek, esaterako, Donostia Lagunkoia eki-
meneko Talde Eragileak, azkar gehitu dituzte soluzio digitalak, eta 2020an parte 
hartzeko dinamika ugari eta indartuak izan dituzte, testuinguruak zahartzeari 
dagokionez nabarmendu dituen beharrek premiatuta.

5.3. 

pARTAIDETZA
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Puntu honetan, Donostiak eraiki dituen erantzunei balioa eman nahi diegu, bere 
jardueren erdigunean bizitza zaintzea eta iraunaraztea jarri baititu. Pandemiak 
agerian utzi du gure ahultasuna, banakakoa nahiz kolektiboa, eta zainketek per-
tsona guztiei erantzuteko eskatzen digute, gizarte gisa; izan ere, guztiok gara, 
gure egoera edozein dela ere (gure giza egoera ahula eta elkarren mendekoa 
delako). Dozena bat auzotan baino gehiagotan sortutako auzoko eta komunita-
teko zaintza sareek, atarietan eta komunitateetan bizilagunen arteko laguntza 
dinamikek, gizarte eta boluntario antolakundeek, hurbileko merkataritzak, far-
maziek edo ostalaritzak, Lagunkate izeneko dei tresnaren inguruan antolatutako 
150 udal langilek baino gehiagok agerian utzi dutenez, antolatu eta artikulatu 
egin ditzakegu pertsonen bizitzan eragin handiagoa duten erantzun kolektiboak 
eta hurbiltasunekoak. Udalak larrialdi egoeran garatu duen jarduteko moduak 
erakutsi digu zentzua duela, halaber, gure ohiko eginkizunei beste batzuk erans-
teak, interkonexioa eta testuinguruak sortzea sustatzeko, ezberdinen arteko lan-
kidetza bideratu eta guztientzako onura eraikitzeko.

Bestalde, udal arauak egiteko, kontsultak egin eta parte hartzeko hiru fase argi 
ezarrita daude. Lehenik eta behin, zehaztuta dago kontsulta publiko bat bidera-
tu beharra dagoela edozein araubide edo ordenantza proposamen egin aurretik. 
Helburua da jakitea herritarrek eta araudiak eragin diezaiekeen erakundeek zer 
iritzi duten ekimenarekin lortu nahi diren helburuei buruz eta araudiaren bidez 
konpondu nahi diren arazoei buruz, hori onartzeko beharrari eta egokitasunari 
buruz, bai eta arauzko eta arauz besteko bestelako irtenbideei buruz ere.

2020an, 5 kontsulta publiko egin ziren: zaratei eta bibrazioei buruz, Plan Oroko-
rraren aldaketei buruz edo barrutien araudian egindako aldaketei buruz.

Ekimen bakoitza Gobernu Batzarrak aztertu ondoren, herritarrei irekitako bileren 
prozedura bat hasten da, aipatutako arau proiektuei buruzko informazioa ema-
teko eta Udalbatzaren gai zerrendan sartzeko. Osoko bilkuran, proiektu horiek 
eztabaidatu eta behin-behinean onetsiko dituzte. 2020an, 4 bilera ireki izan dira, 
guztira. Behin betiko onetsi aurretik, udal arauak jendaurrean jartzen dituzte, 
egoki iritzitako alegazioak egin ahal izateko.

Donostiako puntu kritikoen mapa 2013an martxan jarritako beste ekimen bat 
da. Garai hartan egindako azterketen arabera, emakumeek eta gizonek ez dute 
bizitzen hiria modu berean. Segurtasunik eza areago sentitzen dute emakumeek 
gizonek baino, bai ibilbideengatik, bai argitasunagatik, bai ordutegiarengatik edo 
bakarrik joate hutsagatik. Proiektu horretan, Hirigintza, Gizarte Ongizatea, Par-
taidetza, Hiri Azpiegiturak, Proiektuak eta Obrak, Udaltzaingoa, Mugikortasuna 
eta Berdintasuna ataletako pertsonek osatuko departamentu arteko talde bat ari 
da lanean. Lana jarraipen bat da, eta Plazandreok taldeak eta Emakumeak eta 
Hiria foroak 1996an argitaratutako Hiri Debekatuaren Mapan du oinarri, hartan 
agerian jarri baitzuten Donostiako zer tokitan dagoen arazorik gehien. Mapa egu-
neratzeko, lan taldeak udal atalen eta herritarren informazioa biltzen du. Hiri 
inklusiboago bat eratzea eta herritarren bizi kalitatea hobetzea da puntu kritikoen 
maparen helburu nagusia. Indarkeria matxistari aurre egiteko eta herritarren se-
gurtasuna hobetzeko tresnetako bat da. “Egindako balantzerako Web esteka”. 
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Donostiaren klima erronkei dagokienez, 2018ko azaroan Donostia Klima 2050 
Foroa eratu zen, azterketa eta proposamen tresna gisa. Horren bidez, Donostia 
klima aldaketak dakarren erronkari egokitzeko ezartzen ari diren neurriak par-
tekatu eta kontrastatu ahal izango dituzte udal arduradunek eta erakundetako 
beste eragile batzuek. Ingurumen erakunde publiko nagusietatik, unibertsitate-
tik, ikerketa zentroetatik eta gaian espezializatutako beste erakunde eta lanbi-
de batzuetatik nahiz klimaren eragina egokitzeko eta arintzeko esku hartzeetan 
erreferentziazko eragile ekonomiko eta sozialetatik datoz Foroko hogeita hamar 
kideak. Gainera, 2016. urteaz geroztik, Agora K2050 programak aukera ematen 
du zentro publikoetako diziplina eta partaidetza esparruetan oso adituak diren 
pertsonen jakintza eta elkarrizketa bideratzeko, San Telmo Museoan. 

Azkenik, ez da ahaztu behar herritarren elkarteak eta askotariko jarduerak dituz-
ten beste gizarte talde asko direla Donostiako herritarren partaidetzaren gune 
nagusia. Herritarren Erakundeen Erregistroan 1.000 elkarte baino gehiago daude 
izena emanda, hogei eremutan bilduta, eta askotariko ezaugarriak, helburuak 
eta egitekoak dituzte. 2020an 22 elkartek eman zuten izena, 2019an baino 15 
gutxiago.

Halaber, 2020an amaitu zen Belarri proiektua diagnostikatzeko eta hobetzeko 
proposamenak egiteko fasea. Lau bloketan banatuta daude proposamenok:

1.  Dinamika egonkorren edo partaidetza prozesuen bidez postontzitik iristen di-
ren herritarren proposamenen udal kudeaketa hobetzearekin zerikusia dutenak. 
Proposamenak sartzeko kudeaketa bera hobetzea, bai eta informazio bilketa 
ere, erantzunak aztertu eta hobetzetik igarota, erantzunek udalaren jardueran 
eragiteko duten ahalmeneraino bereraino.  

2.  Datuak eta informazioa kudeatzea, bilatzea eta ustiatzea erraztuko dituzten 
garapen teknologikoak, arazoak lehenbailehen detektatzeko eta konponbideak 
bilatzeko.

3.  Udal egituraren antolamendua eta funtzionamendua hobetzea, kudeaketa hobe 
baten zerbitzura. Sailen arteko talde mistoak sortzea eta sendotzea, hainbat 
arlotatik heldu beharreko proposamenak egiteko, rolak aldatzeko, erreferen-
teak eguneratzeko, etab.

4.  Hobekuntza ekintzak, ezinbesteko kultura aldaketarekin eta udal langileak 
administrazio moderno eta eraginkor baterantz —herritarrek esaten diotena er-
digunean jarriko duen administrazio bat— prestatzearekin lotutakoak, alegia.
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Kexa Iradokizuna Kontsulta

KONTSuLTAK HERRITARREN pOSTONTZIAN

Iturria: UdalInfo - Herritarren arretarako zerbitzua (Dobostiako udala)
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Jasotako komunikazioen % 32,7 Hiri Mantenu eta Zerbitzuetako Zuzendaritzak 
artatu ditu. Gai nagusiek parke eta lorategiekin, edukiontzi eta zaborren bilketare-
kin, bide publikoarekin garbiketarekin, argiteriarekin, hiri altzariekin edo egoera 
txarrean zeuden espaloi edo galtzadekin zerikusia dute. Mugikortasun Zuzenda-
ritzara bideratu dira komunikazioen % 11,5, eta ibilgailuen aparkamenduekin 
eta TAO zerbitzuekin lotutakoak dira gehien errepikatzen diren gaiak. Finantza 
Zuzendaritzak komunikazioen % 20,3 jaso du. Gehien-gehienak ordainagirien 
zenbatekoekin lotutako kontsulta eta kalkuluei buruzkoak. Hiru Zuzendaritza 
horietan metatu da jasotako kexa, iradokizun eta kontsulta guztien gehiengoa. 
Ingurumen arloan komunikazio guztien % 2,6 jaso da. Horietako kopuru handi 
bat arratoi, uso eta katuekin lotutako salaketei buruzko kontsulta, kexa eta ira-
dokizunak dira.

Herritarren postontziaren urteko txostenean jasotzen denez, 2021. urtean zehar 
guztira 24.023 komunikazio jaso dira, horietako gehienak, % 85, kanal tekno-
logikoen bidez (2021ean sare sozialen bidez jasotako komunikazioak sartu dira). 
Datu horiek adierazten dute komunikazioen jaitsiera % 10ekoa izan dela 2020an 
erregistratutakoen aldean. 2020an Herritarren Postontziaren ezohiko erabilera 
eman zen, ziurrenik 2020ko martxotik aurrera sortutako pandemia-egoeragatik. 
2019ko erreferentzia-urtearekin alderatuta, 2021ean erregistroak % 40 igo dira. 
Aztertutako serieari erreparatuta, ikusi da 2020tik aurrera kontsultek erregistro 
kopuruan gainditzen dituztela kexa eta iradokizunak.

Emakumeek erabiltzen dute gehien postontzia: emakumeak % 55 dira, eta gizo-
nak % 45 (generoa ez da azaltzen komunikazioen herenean).
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INguRuMENAREN KONTSEILu SEKTORIALAREN BILERETAKO pARTAIDETZA

Iturria: Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua (Donostiako Udala)
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etab. Hiru norbanakok ere hartzen dute parte. Organo honek aholkularitza eta 
hiri partaidetzarako funtzioak betetzeko moduko kideak biltzen ditu, aldaera zein 
kopuruari begiratuta. Erakundeen % 21 emakumeek ordezkatzen dituzte, eta % 
79, gizonezkoek.

2021. urtean egindako bi bileratan, parte-hartze maila % 32koa izan da, batez 
besteko 6 bertaratutakoekin. IKSeko kide guztien % 53 gutxienez bi bilera ho-
rietako batera joan da. Bileretara joan diren ordezkarien % 30 emakumezkoak 
izan dira, eta % 70 gizonezkoak. 2015. urtearekin alderatuta (Kontseilua eratu 
zen urtea), bileratara bertaratutakoen ehunekoak behera egin duela ikus daiteke. 
Partaidetza tasak portzentajezko 26 puntu behera egin du 2020. urtearekiko; 
2020. urtean bilera bakarra ospatu zen pandemia-egoeraren murriztapenak eta 
ondorioak direla eta. 2021eko partaidetza tasa 2019ko  erreferentzia-urtearen 
azpitik dago era berean.

Ingurumeneko Kontseilu Sektorialaren Araudiaren (IKS) behin betiko Onespenak, 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2015eko apirilaren 13an argitaratu zena, aurre-
ko Kontseilua desegitea ekarri du. Ingurumeneko Kontseilu Sektorial berriaren 
Eratze Bilkura 2015eko azaroaren 3an egin zen.

2015eko eratze-prozesuaren ondoren, hiriko 26 erakundek, gizarte-ospe be-
reziko kolektibok eta hainbat norbanakok osatzen dute Ingurumeneko Kontseilu 
Sektorial berria, Udalean ordezkaritza duten talde politiko guztietako delegatue-
kin batera. 2021ean, 19 dira kontseiluko kideak; erakunde eta kolektibotatik % 
79 aurreko Kontseilu Aholkulariko kide ziren jada.

IKSean dauden erakundeak tipologia ezberdinetakoak dira: erakunde ekologistak 
eta naturaren defentsakoak, ikastetxeetako ordezkariak, erakunde zientifikoak, 
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Azterketa batzuk eta konparazio eta parte-hartze publikoko prozesu bat egin on-
doren, 2019ko maiatzean onartu zuen Etxebizitza Plana Etxegintza, udalaren 
etxebizitza enpresaren administrazio kontseiluak. Plana egin aurretik egindako 
diagnostikoan funtsezko zazpi arazo identifikatu zituzten: Etxebizitza izateko ara-
zo larria dago, nola erosita hala errentan hartuta izateko ere; izan ere, prezioak 
asko igo dira eta ia ezinezkoa da herritarrek etxebizitza bere modutsu batean 
izateko bidea edukitzea.

Gizarte eta etxebizitza zaurgarritasunak geroz eta jende gehiago eta geroz eta 
jende klase gehiago jotzen du. Arrazoi askogatik: krisi ekonomikoa, lanaren eze-
gonkortasuna, dibortzioak eta apartatzeak ugaritzea edota biztanleria zahartzea 
(bakarrik eta pentsio txikiekin bizi diren emakume alargunak, horietako asko eta 
asko).

Hala, biztanle aurrerago eta zaharragoak ditugu, batetik, eta etxebizitza-parkea 
ere zaharra eta irisgarritasun arazo handiak dituena daukagu, bestetik.

Babes publikoko etxebizitzak egiteko modua ere ez dago erraz, ordea, etxebizitza 
mota horiek egiteko moduko tokirik handienetan etxe horiek egiteko bideragarri-
tasun ekonomikoa zaila da eta.

5.4. 

ETXEBIZITZA
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Hirugarren ardatzaren helburua etxe eta etxebizitza zaharrak berritzea da, eta 
bizigarritasuna, irisgarritasuna eta eraginkortasun energetikoa hobetzea. Ardatz 
hori lau lan lerrotan banatuta dago: etxebizitza parkearen irisgarritasuna hobe-
tzea, batez ere auzo eta talde ahulenentzat; eraginkortasun energetikoa kontuan 
izatea obrak egiteko orduan; etxebizitzak zatitzea, dugun etxebizitza parkea aha-
lik eta gehien aprobetxatzeko; eta kontrol neurri batzuk jartzea, birgaitzeko la-
guntzak ondo erabili eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzea segurtatzeko.

Laugarren ardatzak herritarren beharrak aldatu egiten direla dauka kontuan, eta 
bizi-ibilbideak laguntzea du xede, hiru jarduera ildo hauen bidez: etxebizitza-
trukeak erraztea, elkarlaneko etxebizitzen ekimenak babestea eta gazteentzako 
etxebizitza partekatuen programa bat bultzatzea.

Azkenik, 5. ardatzaren xedea donostiarrei etxebizitzaren gaineko informazio eta 
aholkularitza zerbitzu integrala eskaintzea da.

Gainera, etxe handi askotan, pertsona bat edo bi besterik ez dira bizi; baina, 
bestalde, oraingo familia unitateak batez beste txikiagoak dira, eta etxebizitza 
txikiagoak eskatzen dituzte. Eta etxebizitza jabetzan duen pertsona askok, batez 
ere adineko jendeak, irisgarritasun edo egokitzapen falta duten etxeak dituzte, 
eta ez daukate horri aurre egiteko baliabiderik.

Hala, Udalaren Etxebizitza Planak 5 jarduera-ardatz estrategiko dakartza arazo 
horiei aurre egiteko: Aurreneko ardatzak Udalaren babespeko etxebizitza siste-
maren baliabideak zaurgarritasun egoera berezian dauden kolektiboentzat jartzea 
du helburu. Horretarako, bi jarduera ildo dauzka. Bat, esleipen prozedurak berriz 
begiratu eta baremazio sistema bat jartzea, genero ikuspegia eta emakumeak 
etxebizitza aldetik dituen zailtasunei bereiziki begiratuta. Eta bi, alderdi sozialari 
gehiago begiratzea alokairuko etxebizitza parkea kudeatzeko garaian, udaleko 
beste arlo batzuekin eta beste erakunde eta gizarte erakunde batzuekin batera 
lan eginda.

Bigarren ardatzak, berriz, modu oneko alokairuko etxebizitza gehiago eskaintza 
du helburu, kolektibo behartsuenei etxebizitza izaten laguntzeko. Ardatz horrek 
hiru jarduera ildo ditu: hutsik dauden etxebizitzak mugiarazten saiatu eta alokai-
ruko etxebizitza poltsa handitzea; zuzkidurako bizitoki gehiago sustatzea; eta 
babes publikoko etxebizitza berriak sustatu eta errentan ematea.
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Etxebizitza libreak Babes publikoko etxebizitzak 

ERAIKITZEKO LIZENTZIA EMAN ZAIEN ETXEBIZITZAK

Iturria: Donostiako Udaleko Hirigintza Saila
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