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Esku artean duzun Iraunkortasunaren eta Klimaren Txostenak, Cristina Enea Fun-
dazioko Iraunkortasunaren eta Klimaren Behatokiak egina, xehetasunez azter-
tzen du Donostiaren metabolismoa, iraunkortasunari dagokionez. Txosten hauek  
2008az geroztik egiten badira ere, egun duen barne-egitura bat dator Klima Al-
daketaren aurka Borrokatzeko Donostiako Planean (DSS Klima 2050) ezarritako 
jarduera-eremuekin. Ibilbide-orri horretan karbono-emisioak murrizteko eta hiria 
klima-agertoki berrietara egokitzeko neurriak jasotzen dira. Gainera, hirian bizi, 
lan egin eta bisitatzen dutenen bizi-kalitatea eta ongizatea ebaluatzeko erabaki-
garriak diren beste esparru batzuei buruzko informazioa ematen du azterlanak.

2021eko datuak aztertzen ditu txostenak, hiriak eta munduak osasun-krisi glo-
balean bizitzen jarraitu duten agertokia, ondorio sozioekonomiko, emozional, 
geopolitiko eta abarrekin, eta oraindik argitzeke dago zer ondorio utziko dituzten. 
Hori dela eta, txostenak halako ikuspegi batetik islatzen du, nahiz eta goiztia-
rra izan, pandemiak gure bizitzaren egunerokotasunean eragin duen alterazioa, 
funtsezko adierazle batzuetan -mugikortasuna, energia-kontsumoa, hondakinen 
sorrera, enplegua eta pobrezia- ikusitako aldaketan islatzen dena. 

Urte hori, 2021a, inoiz izandako zazpi urterik beroenetako bat izan dena. Urte 
horretan, 2021ean, zazpigarren urtez jarraian, munduko tenperaturak 1 ° C-tik 
gora gainditu ditu industriaurreko mailak.  Urte horretan, 2021ean, klima-al-
daketa neurtzeko funtsezko adierazleetako lauk (berotegi-efektuko gasen kon-
tzentrazioak, itsas mailaren igoera, ozeanoen bero-edukia eta ozeanoen azido-
tzea) aurrekaririk gabeko balioak erregistratu zituzten. Urte horretan, 2021ean, 
pandemiaren ondorioz 2020an izandako beherakadaren ondoren, emisioak berri-
ro hazi diren urtea.

Baina 2021a izan da, halaber, Kontseilu Europarrak Klimaren Europako Legea 
onartu duen urtea, 2050erako klimatikoki neutroa izango den Europar Bata-
sunaren helburua ezarriz legerian. Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari 
buruzko Legea onartu den urtea. Eusko Jaurlaritzak Trantsizio Energetikoaren 
eta Klima Aldaketaren Plana onartu duen urtea. Maila globalean elektrizitate-
sorkuntzaren % 80 baino gehiago iturri berriztagarriren batetik sortu den urtea. 
Klimarako Herritarren Batzarra abian jarri den urtea. Kaleak aldaketa klima-
tikoaren aurkako borrokarekin mobilizatutako eta kontzientziatutako pertsonez 
bete dituen urtea.

aurkezpena
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Horrela, bada, bizi dugun momentua une historikotzat jo daiteke, larrialdie-
tako elkarguneak (osasunaren, klimaren, ingurumenaren... arlokoak) oinarrizko 
elementuak ikusarazi dituen une historikotzat, hala nola bizitza komunitarioko 
funtsezko zerbi tzuak, hala nola oinarrizko beharretarako irisgarritasuna eta per-
tsonen eta per tsonen arteko zaintzak. Urte hori gogoratuko da, halaber, konfina-
menduko hilabeteen ondoren, oinez ibil zitekeen espazio publikoa, zaratarik gabe 
gozatutako berdeguneak edo kerik gabe arnastu zelako...

Eta hiria berreskuratzearekin eta beharrezkoak diren inbertsioak aldarrikatzeare-
kin berriz lotze hori jasangarritasunaren ildotik bideratu behar da, etorkizuneko 
arazoa ez den eta geografikoki urrun ez dagoen klima-aldaketa baten aurrean 
planteatzen den trantsizio sozio-ekologiko saihestezinari aurre eginez, hemengoa 
eta oraingoa ez bada. NBEko idazkari nagusiaren hitzak aipatuta, “ezin ditugu 
entzun gabe utzi egunez egun areagotzen ari diren alarmak”. Gure ardura da; 
gure aukera da. 

Ezin dugu hitzaurre hau amaitu Txosten hau egiteko beharrezko informazioa 
eman diguten pertsonei gure esker ona berriro adierazi gabe. Udal sail askotako 
eta beste erakunde batzuetako teknikariak dira, eta, haien ezagutzarekin eta 
egiten jakitearekin batera, 2021ean hirian gertatutakoa zehatz-mehatz ezagutze-
ko eta aztertzeko aukera eman digu, iraunkortasunaren eta klimaren ikuspegitik 
argazki bat lortzeko. Pertsona horien guztien giza erantzuna da, ziurrenik, doku-
mentu honi balio handiena ematen dion ekarpena.

aurkezpena

Leire Sarobe Txopeitia
Iraunkortasunaren eta Klimaren 

Behatokia

Jose Mª Hernández
Cristina Enea Fundazioko Zuzendaria
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Lurraldea hiria finkatzen den espazio biofisikoa da, histo-
rian zehar sorrarazitako gizakiaren artifizialtasunekin.

Ondare mugatu eta eskasa da. Haren izaera sistemikoak 
eta oso ezberdinak diren giza jardueren denboran zeha-
rreko gertaerak, antolaketa eta analisi metabolikoaren 
zailtasuna baldintzatzen dute. Udalerrian eragina duten 
lurraldea planifikatzeko tresnak iraunkortasun irizpideak 
txertatu ohi dituzte, erresilientegoa eta etorkizuneko kli-
ma eszenarioetara hobeto egokituta dagoen hiri baterako 
bilakaera eta trantsizioa ikustea ahalbidetzen dutenak. 

1. 
LurraLDea
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TERRITORIO

1.1. 

HIrI-ereDua

Donostiako eskualdea populazio dentsitate handiko lurraldea da (1.000 bizt./
km2), eta baldintza ezin hobeak ditu giza kokalekurako; izan ere, klima onbera 
du, paisaia ederra, eta kokapen geografiko estrategikoa, Europako komunikazioek 
ezinbestean igaro behar baitute hortik. Eremu funtzional deritzon hori Donostial-
deko eta Bidasoa Beheko eskualdeek osatzen dute, eta 376 km2-ko hedadura du. 
Eremu horretan, 400.000 biztanle baino zertxobait gehiago bizi dira.

2010ean onetsitako HAPOk jadanik alderdi nagusi bat azpimarratzen du: udal 
mugartearen orografia konplexua, bai hiriaren egungo zati lauei dagokienez, ikus-
pegi historikotik begiratuta, bai mendi hegalei eta mendiei dagokienez. Gainera, 
nabarmentzen du konplexutasunaren ideia hori zailtasunaren eta aberastasuna-
ren sinonimo dela. Horregatik, planean bertan jadanik esaten da hiriaren gara-
penaren historia natura konkistatzeko eta etxekotzeko etengabeko prozesu baten 
historia izan dela, eta, beraz, baita naturaren eta artifizioaren arteko etengabeko 
eztabaida eta tentsio prozesu baten historia ere.

Ikuspegi horretatik begiratuta, errealitate bizi eta aldakor bat da hiria, eta haren 
urbanizazio prozesuak tenkatu eta bateratu egin dira gizarte, kultura, ekonomia 
eta ingurumen errealitatearekin, globalizazio eta garapen teknologikoko testuin-
guru batean; horren ondorioz, hiri ereduaren hazkundeak eta garapenak zer inpak-
tu izan dituen ebaluatu behar izan da. Halako hiri kokalekuen jasangarritasuna 
duela 40 urte baino gehiago ari dira aztertzen nazioarteko foroetan. “Habitat I: 
Giza Kokalekuei buruzko Nazio Batuen Konferentzia” 1976an egin zen.

Une honetan, arlo honetako xedea da klima irizpideetan oinarritzea hirigintza 
garapena. Horretarako, hirigintza plangintzan ahalegina egiten da udal lurzorua-
ren % 45 baino gehiago ez artifizializatzeko eta azpiegiturak klima aldaketara 
egoki tzeko; alde horretatik, Klima Aldaketara Egokitzeko Planean detektatutako 
eremu kaltebera guztietan jarduten da, eta eraikitako hiria naturalizatzen, azale-
ra berdeak areagotuz eta eraikinak eta espazio publikoa iragazkor bihurtuz; horrez 
gain, udalerriko azaleraren % 24 babestea, bai eta biodibertsitatea zaintzen ere.

Plan Orokorraren berrikuspenarekin, “hiriaren bilakaera diseinatu nahi da, jar-
duera berrien eskaerak bideratzeko, bai bizitegikoak, bai jarduera ekonomikoak, 
jada okupatuta dauden eta hasierako erabilera galdu duten edo berregituraketa 
behar duten edo hiri-hutsuneak deritzon horretan dauden lursailetara”.
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32,22 %2019-2020

Lurzoru urbanIzatua

Iturria: Donostiako Udaleko Informazioko Udal Unitatea

LURRALDEA | hIrI-ereDua
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2010ean lortutako datuak, Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren (HAPO) behin be-
tiko onartzearen ondoriozko azalerari dagozkio (2010eko ekainean onartu zen). 

2018ra arte, ez zen aldatu lurzoru urbanizatuaren ehunekoa; 2011tik 2018ra 
bitartean egindako hirigintza-jarduerak jada urbanizatuta zegoen lurzoruan egin 
ziren. 2019an Arbaizenean egindako garapenekin, lurzoru urbanizatua 0,5 ha 
hazi zen.

Donostiako azalera 6.094,3 ha-koa da; 2021ean, lurzoru urbanizatuek udal-aza-
leraren % 32,22 okupatzen zuen; horietatik, 1.838,6 ha hiri-lurzoruari dagozkio 
eta 124,9 ha lurzoru urbanizagarri exekutatuari.
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Lurzoru artIfIzIaLIzatua
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Iturria: Donostiako Udaleko Informazioko Udal Unitatea

LURRALDEA | hIrI-ereDua

2010ean jasotako informazioa, 2010eko ekainean behin betiko onartutako Hiria
Antolatzeko Plan Orokorrean islatutako lurzoru artifizializatuari zegokion, eta udal
azaleraren % 41 zen. Artifizializatutako lurzoruaren barruan hiri-lurzoru guztia 
sartzen da, honako hauek izan ezik: hiriko parke nagusiak, bide-azpiegiturak 
eta ekipamendu publiko eta pribatuak, industria bereziek okupatutako azalera, 
landa-lurzoruko baratzeak eta landa-lurzoruko eraikuntzak.

2011. urtean lurzoru artifizializatua hazi zen, Zubietako Eskusaitzetako hirigintza
-garapenaren ondorioz, eta 2017an, Arbaizenean egindako esku-hartzearen on-
dorioz; hala, artifizializatutako lurzorua udalerriko guztizko azaleraren % 42,78
izatera pasa zen.
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ATEGORRIETA-ULIA
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GROS
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IBAETA

AnTIGUO

InTXAURROnDO

ERDIGUnEA

LURRALDEA | hIrI-ereDua

2018an egindako kalkulu zehatzago 
bati esker, jakin genuen lurzoru artifi-
zializatuaren ehunekoa udalerriko aza-
lera osoaren % 42,21 zela; 2019an, lur 
artifizializatuaren azalerak 71,94 ha ge-
hiago zituen, hau da, udal-azaleraren % 
43,39 izatera pasa zen. Hazkunde hori 
Zubieta auzoan kontzentratu zen, Real 
Sociedadeko kirol instalazioak handi-
tzearen ondorioz, eta, batez ere, Es-
kusaitzetako lur mugimenduek eta jar-
duera ekonomikoen poligonoaren kon-
figurazioak aurrera jarraitzen dutelako. 
2020an eta 2021ean ez da aldaketa 
nabarmenik izan artifizializatutako lur-
zoruan.

LOIOLA
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Bizitegi-lurzoruaren 
azalera

184.578 1.350,00 ha.

Biztanle kopurua  
bizitegi-lurzoruan

Bizitegi-lurzoruaren erabileraren intentsitatea: 

136,72 biztanle/ha.

bIzItegI-Lurzoruaren erabILeraren IntentsItatea

Iturria: Donostiako Udaleko Hirigintza Saila eta Informazioko Udal Unitatea

LURRALDEA | hIrI-ereDua

2020an, bizitegi-lurzoruaren erabileraren intentsitatea 136,72 biztanle zen hek-
tareako. Hiri-jasangarritasunari dagokionez, hektarea bakoitzeko 160 eta 400 
biztanle arteko urkila onargarritzat jotzen dela kontuan hartuta, hiriko bizitegi-
lurzoruaren erabilera-intentsitatea txikia da, nahiz eta ateratako batezbestekoak 
ez duen islatzen hiriko auzoen artean dauden dentsitate-aldeak.
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HIrI-trInkotasuna

Hiri-trinkotasunaren indizeak bizitegi-lurzoru urbanizatuko etxebizitza-kopurua-
ren eta udalerriko bizitegi-lurzoru urbanizatuaren guztizko azaleraren arteko erla-
zioa erakusten du. Donostian, 66,93 etxebizitza/ha-koa da.

Kontuan hartuta ezaugarri orografiko eta morfologikoek, besteak beste, hiriko 
hiri-ehuna baldintzatzen dutela, hektareako 60 eta 150 etxebizitza artean dabi-
len tarte bat hiri-ereduaren erreferentzia izan daiteke, eta, Donostiaren kasuan, 
hektareako 80 etxebizitza lortzea izango litzateke gutxieneko helburua. 

Lortutako batez bestekoak (66,93 etxebizitza/ha), oro har, oso trinkoa ez den hiri 
bat islatzen du; hala ere, komeni da datua auzoz auzo aztertzea eta horietako 
bakoitzaren ezaugarri historiko, sozial eta geografikoak kontuan hartzea.

Hiria trinkoa da Erdialdean eta Gros eta Amara bezalako auzo finkatu eta laue-
tan. Auzoen banaketaren arabera, hiri-dentsitate trinkoak dituzten beste eremu 
batzuk Egia, Altza eta Bidebieta dira, 80 etxebizitza/ha baino gehiago dituztenak, 
eta Antigua, 75 etxebizitza/ha dituena. Hiriaren gainerako zatia ez da oso trinkoa, 
eta horretan eragina du hiriaren orografiaren konplexutasunak. Kontuan hartu 
behar da, baita ere, funtsean bizitegitarako diren auzoak daudela, hala nola Gros 
eta beste auzo batzuk. Horietan, bizitegi-lurzoruaz gain, beste erabilera batzuk 
dituzten lurzoruak ere badaude, hala nola industriakoa, hirugarren sektorekoa eta 
abar, eta horrek eragina du horien dentsitate txikian. 

Inguruko auzo ez oso trinkoetan, dentsitate txikiko etxebizitzak egiten direnez, 
eremu horiek hiri-trinkotasun txikia izaten jarraitzen dute; gainera, eremu horiek 
zerbitzuak eta bide azpiegiturak jartzeko jarraitu dira urbanizatzen.

Iturria: Donostiako Udaleko Informazioko Udal Unitatea
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ALTZA
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ERDIGUnEA
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AIETE
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AnTIGUO
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InTXAURROnDO
44,68

LURRALDEA | hIrI-ereDua



CRISTINA ENEA FUNDAZIOA | DONOSTIAKO IRAUNKORTASUNARI ETA KLIMARI BURUZKO URTEKO TXOSTENA 2021 16   

eta udalerriaren azaleraren % 1,9. Inbentarioaren eguneratzearen zirriborroaren 
behin-behineko datuen arabera, kutsatuta egon litezkeen 370 kokaleku daude, 
azalera 147,33 ha izanik, % 26 igo delarik 2008. urteko inbentarioarekin aldera-
tuta. Behin-behineko datuak, 2011 urtekoak, kutsatuta egon litezkeen lurzoruen 
azaleran 30 ha gehiago dira, udalerriaren azaleraren % 2,4. Kokaleku gutxiago 
daude zenbait lur zatiren taldekatzea dela eta.

Kutsatutako lurzorutzat hartzen ditugu, gizakiaren eraginez, ezaugarri kimikoak 
aldatuta dituzten lurzoruak (erreferentzia balioak gainditzen dituzten substantzia 
kimikoen kontzentrazioak). Lurzoru horiei ezin zaie gaur egungo edo aurreikusi-
tako erabilera eman, arrisku onartezina izango bailitzateke pertsonen osasunaren-
tzat eta ekosistementzat.

1996. urtean eta 2005.era arte, 77,9 ha-tan ezarrita zegoen kutsatuta egon zi-
tekeen lurzoruaren azalera. 2008.ean, EAEn kutsatuta egon litezkeen lurzoruen 
inbentario berria egin ondoren, Donostian erregistratutako azalera, 697 kokale-
kuri zegokiena, 117,24 ha-koa izan zen, hau da, aurreko kopuruaren bikoitza 

 

LURRALDEA | hIrI-ereDua

potentzIaLkI kutsatuta DauDen Lurzoruak

Iturria: Ihobe

Hektareak
Udalerriaren  
azaleraren  

%a

77,90 % 1,3

117,24 % 1,9

77,90 % 1,3

147,33 % 2,4

Urtea

1996

2008

2005

2011
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Ikertutako azalerak eta kokaleku-kopuruak gora egin dute 2006. urteaz geroztik. 
Ikertutako azalerari dagokionez, 2008 eta 2009 bitartean eman zen gorakadarik 
handiena, eta 2010. urtean 3,55 ha-ko azalera iritsi zen ikertutako hamar koka-
lekutan. 2011. urtean egoera berdinean mantendu zen eta 2012. urtetik aurrera 
areagotu egin zen pixkanaka. 2019. urtean, sei kokaleku ikertu dira, guztira 1,01 
hektareako azalera dutena, 2018. urtearekin alderatuta, ikertutako azalerak % 7 
gora egin duelarik.

Ikertutako lurzorutzat jotzen da, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitze-
ko EAEko 1/2005 Legearen arabera lurzoruaren kalitatea deklaratzeko prozedura 
hasita, egiaztatutako erakunde batek lurzoruaren kalitateari buruzko azterlana 
egin duenean. 

 

LURRALDEA | hIrI-ereDua

kutsatutako Lurzoruak: Ikertutakoak
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2,5 ha zuten bi kokaleku izendatu ziren erabiltzeko gai. 2011. urtean, kokaleku 
bakarra izendatu zen erabiltzeko gai, 5 urte horietan erabiltzeko gai izendatutako 
azalera 4,60 ha-ra iritsi delarik. 2012. urtean, egoera berdinean mantendu zen 
eta ordunik aurrera areagotu egin da erabiltzeko izendatutako lurzoruak. 2019. 
urtean hiru kokaleku izendatu dira erabiltzeko gai, 2,34 hektareako azalera due-
na, ikertutako azalerak % 23 gora egin duelarik 2018. urtearekin alderatuta.

Erabiltzeko izendatutako lurzorutzat jotzen da, kutsatuta egon daitekeen lurzorua 
izanda, ikertu ondoren, aginte eskudunak duen edo izango duen erabilerarako gai 
izendatzen duenean.

2007tik aurrera eta 2009ra arte, ia maila berberetan mantendu dira erabiltze-
ko izendatutako kokalekuen azalera eta kopurua. 2010. urtean, elkarren artean 
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kutsatutako Lurzoruak: erabILtzeko IzenDatutakoak
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Kliman ematen diren aldaketek lurraldeko biodibertsitatea aldatzea dakarte, 
beste faktore batzuekin elkarreraginean, besteak beste, lurzoruaren erabileran 
izaten diren aldaketekin edo habitaten zatiketarekin. Biodibertsitatea babestu 
eta berreskuratzea lagungarri izan daiteke hiriaren egokitzapen klimatikorako eta 
klima aldaketaren eragin negatiboak murrizteko. Ekosistemak kontserbatu edo 
berrezartzeak atmosferan dagoen karbono dioxidoa hartu eta biltegiratzea ahalbi-
detzen du, berotegi efektuko gasak (BEG) murriztuz.

Biodibertsitatea babesteko ikuspuntu batetik, Natura Sarea 2000 ekimenaren 
bidez babestutako udalerriko azalera nabarmentzen da, kudeaketa plan batekin 
biodibertsitatea kontserbatzearen alde egiten duena eta, gaur egun, babestu-
tako azaleraren % 11 suposatzen duena eta, orotara, udalerriko azalera osoaren 
%4. Klima DSS 2050 planak udalerriko azaleraren % 24ra iristeko helburua 
du ezarrita, biodibertsitatearen kontserbazioaren alde egiten duen irudi baten 
bidez (Natura Sarea 2000, Natura Parkea, Biosfera Erreserba, etab.). Halaber, 
azpiegitura berdeak birnaturalizatu eta garatzea aurreikusten da, 2030. urteari 
so eraikinetan eta espazio publiko kontsolidatuan azalera berde eta iragazkorra  
% 15ean areagotuz, era berean, hiriko berdeguneen konektibitatea hobetuaz.

LURRALDEA

1.2. 

natura  
eta bIoDIbertsItatea
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azaLera babestua

LURRALDEA | naTura eTa BIoDIBerTsITaTea

Iturria: Donostiako Udaleko Hirigintza Saila

Interes geologikoko eremuak 

Fauna babesteko eremuak

Balio agrologiko handiko eremuak eta Ustiapen  
estrategikoak biltzen dituzten areak

Batasunarentzat garrantzia duten guneak

Lurpeko urak babesteko eremuak

Urpean behin eta berriz gera daitezkeen eremuak 

Babes bereziko eremuak 

Natur intereseko areak

Gainjarritako azalera

Gainjarrita ez dagoen azalera babestua

597,02 ha

540,71 ha

327,61 ha

253,98 ha

244,71 ha

188,12 ha

120,40 ha 

  48,27 ha

642,77 ha 

1.678,05 ha 

azalera babestuaren ehunekoa:

sailkapena

% 27,53

Azalera babestua kalkulatzeko, babes 
bereziko lurzoru ez-hiritargarria har-
tzen da kontuan, azalera osoarekin 
alderatuta. 

Kontuan izan behar da, batzuetan, 
babes bereziko eremuen litezkeen 
sailkapen batekin baino gehiagorekin 
identifikatuta dauden hainbat lurral-
de eremu egon daitezkeela, eta on-
dorioz, bikoizketa horiek aintzat izan 
behar dira, neurtzen ari den azaleran 
bi aldiz ez gehitzeko. Zentzu horre-
tan, “azalera bikoiztua” izendatu da 

“bitan” babestutakoa, azalera hori 
guztizkotik kentzeko, babes bereziren 
bat duen lurralde-eremua adierazten 
duen adierazlea lortze aldera.

hektareak
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2005-2007. eta 2008-2009. urteetan, 
babestutako azalera % 34,48 eta % 24,97 
zen, hurrenez hurren; 2010ean, berriz, ba-
bestutako azalera udal azaleraren % 27,53 
zen. 2010ean lortutako datuak Hiria An-
tolatzeko Plan Orokorraren behin betiko 
onespenaren ondoriozko azalerari dagozkio. 
Lurzoru babestuaren portzentajea ez da ia 
aldatu 2008tik.

Iturria: Donostiako Udaleko Hirigintza Saila

LURRALDEA | naTura eTa BIoDIBerTsITaTea

babes-irudiak dituzten eremuak

Batasuneko garrantzizko lekua
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1.3. 

uraren  
kaLItatea

Urumea ibaia Bortzirietako (Nafarroa) mendiguneko erliebeetan eratzen da. 
Arroak bi parte ondo bereizi ditu: goialde-erdialdekoa, ia giza okupaziorik ez due-
na, eta behealdekoa, oso aldatua eta eraldatua, Hernanin hasi eta Donostian itsa-
soratzen dena. Ibaiaren arroa 272 km² da eta 59 kilometroko luzera du. Arroak 
urtean 340 bat hm3-ko ekarpena izaten du. Goialdean eta erdialdean, oso ondo 
kontserbatuta dago, eta garrantzi komunitarioko babes figurak ditu, bai Añar-
beko enklabean (Urumearen ibaiadar nagusia), bai Aiako Harriaren inguruetan 
eta Hernaniraino egiten duen ibilbidean. Gipuzkoan, eremu babesturen baten 
barruan daude Urumearen 18,5 km, hau da, Gipuzkoatik igarotzen den zatiaren 

% 55. Nafarroako zatian, Añarbek babesa du Artikutzan. Ibaiertzean, landaredi 
naturaleko zerrenda bat du, eta babesaren helburu nagusia da ibai korridore 
ekologiko hori kontserbatzea eta berreskuratzea, fauna espezieentzako habitat 
izan dadin, bai eta uren kalitatea eta egoera ekologikoa mantentzea eta hobetzea 
ere. Donostian, Urumea ibaiak 9 bat kilometro egiten ditu, eta ibilbide horretan 
guztian hiri eta industria okupazio handi bat dago. Azken urteotan, administrazio 
publikoek ibaiaren ibilguan esku hartu dute, eta hainbat neurri hartu, uholdeak 
saihesteko eta isurketak ezabatzeko; horren ondorioz, isurketak kolektoreetan 
biltzen dira, eta Loiolako hondakin uren araztegian tratatzen.

LURRALDEA



CRISTINA ENEA FUNDAZIOA | DONOSTIAKO IRAUNKORTASUNARI ETA KLIMARI BURUZKO URTEKO TXOSTENA 2021 23   

MI: Macro Invertebrados | P: Fauna Ictiológica | F: Fitoplancton | M: Macro algas | BI: Estado Biológico | CG: Condiciones Generales | SP: Sustancias Preferentes

NA No alcanza el buen estado NA Peor que bueno

MP Potencial Máximo B Bueno B Bueno

MO Potencial Moderado

PD Potencial Deficiente

M Potencial Malo

BP Buen Potencial

urumeako uraren kaLItatearen egoera

LURRALDEA | uraren kalITaTea

Iturria: EAEko trantsizioko eta kostaldeko uren egoera ekologikoaren jarraipen-sarea.Emaitzen txostena. 2021 Kanpaina. AZTI

Urumeako ur-masaren kalitatea zaintzeko sareak bi estuario-estazio ditu. 2021eko 
kanpainan, trantsizioan dagoen ur-masa horren egoera ona zela diagnostikatu zu-
ten, egoera kimiko ona eta potentzial ekologiko ona zituela-eta, barnealdeko pa-
rametro batzuek (Loiola) potentzial ona baino okerragoa edo ertaina bazuten ere. 
Azaleko uren egoeraren kalifikazioa egoera ekologikoaren baliorik txarrenak eta 
egoera kimikoak ematen dute. “Ontzat” jotzen da Uraren Esparru Zuzentarauko 
(UED) ingurumen-helburuak betetzen baditu, eta “ona baino okerragoa” helburu 
horiek betetzen ez baditu. Uren egoera kontzeptuak, bestalde, erakusten du gi-
zakiak uretako ekosistemenari zer presio egiten dion eta ekosistema horiek zer 
narriadura maila duten, haien baldintzak aldatu gabe izango luketenaren aldean. 
Hala, 2021ean, Urumean behera doazen uren kalitateak bete egin ditu Europar 
Batasuneko ingurumen-helburuak.

EGoEra EKoLoGIKoa EGoEra KIMIKoa EGoEra

MP MP

 
FMIKoDEa ESTaZIoa P M BI CG SP EGoEra  

EKoLoGIKoa
EGoEra 
KIMIKoa EGoEra
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MPMOBP MO
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Urumea transiziokoa

E-UR10 Santa Katalina zubia

E-UR5 Loiola

urumeako trantsizioko ur-masaren egoeraren taula eta diagnostikoa, 2021
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NA No alcanza el buen estado PB Peor que bueno

MP Potencial Máximo B Bueno B Bueno

MO Potencial Moderado

PD Potencial Deficiente

M Potencial Malo

BP Buen Potencial

urumeako uraren kaLItatearen bILakaera

LURRALDEA | uraren kalITaTea

Iturria: EAEko trantsizioko eta kostaldeko uren egoera ekologikoaren jarraipen-sarea.Emaitzen txostena. 2021 Kanpaina. AZTI

Azkeneko urte hauetan saneamendu sare handia egin da, eta lehen egiten zen 
isuririk ez da egiten orain, bai arroan bai Urumeako estuarioan bertan. Hori be-
rehala azaldu da aztertutako ur-masaren osagai biologikoetan islatzen diren adie-
razle fisiko eta kimikoetan. Hobeak dira orain. 

Urumea ibaiaren ibilguan obra handiak egin dira aspaldian. Hor ditugu, konpara-
zio baterako, Agirre Lehendakariaren zubia eta Donostiako Erreala zubia, 2000ko 
hamarkadaren amaieran eginak, edota, baita Martutenen eta Txominen egindako 
obrak ere, oraintsuago eginak. Eta, dudarik gabe, kontuan hartu beharreko ele-
mentuak dira aztertutako parametro batzuen emaitzan. 

Urumeako ur-masa oso aldatutzat jotzen da, eta Uraren Esparru Zuzentarauko 
(UEZ) ingurumen-helburuak betetzen ari da aztertutako azken hamar urteetan. 
Egoera kimikoari dagokionez, egoera ona du 2012az geroztik.
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urumeako trantsizioko ur-masa. 2012-2021 bitartean izandako bilakaera
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DonostIako HonDartzen osasun-egoera

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Donostiako Udalak zaintzen dute Ondarre-
ta, Kontxa eta Zurriolako hondartzen osasun egoera. Bainatzeko lekuak Bikaina/
Ona/Nahikoa/Ez Nahikoa sailkatzen dira urtero, azken lau urteetako emaitza ana-
litikoen arabera.

Bainu-denboraldian bainatzeko uren lagin batzuk hartzen dira zenbait puntutan 
(hiru Kontxan, hiru Zurriolan eta bi Ondarretan), parametro mikrobiologikoak ze-
hazteko eta hondartzaren ingurunearen egoera ikusteko zerbitzu, garbiketa eta 
beste alderdi batzuetatik begiratuta.

Ondarretako, Kontxako, Zurriolako eta Santa Klara uharteko hondartzek EMAS 
Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren ziurtagiria ere badute, 2003az geroztik, Do-
nostiako hondartzen ingurumen-portaera hobetzeko.

2008az geroztik, hiru hondartzetan bainatzeko uraren osasun kalifikazioa Oso 
ona izan da.

LURRALDEA | uraren kalITaTea

Iturria: Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza). Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua (Donostiako Udala)
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uraren kaLItatearen egoera monpasen

Azaleko uren egoeraren kalifikazioa egoera ekologikoaren baliorik txarrenak eta 
egoera kimikoak ematen dute. “Ontzat” jotzen da Uraren Esparru Zuzentarauko 
(UEZ) ingurumen-helburuak betetzen baditu, eta “ona baino okerragoa” hel-
buru horiek betetzen ez baditu. Uren egoera kontzeptuak, bestalde, erakusten 
du gizakiak uretako ekosistemenari zer presio egiten dion eta ekosistema horiek 
zer narriadura maila duten, haien baldintzak aldatu gabe izango luketenaren al-
dean. Monpas-Pasaiako kostako ur-masan itsasertzeko estazio bat aztertzen da, 
eta 2021eko kanpainako diagnostikoan egoera onean zela jo zen, oso egoera 
ekologiko onean eta egoera kimiko onean zegoelako. Ingurumen helburu horiek 
2014tik hasi eta gaur arteko guztian bete dira.

LURRALDEA | uraren kalITaTea

Iturria: EAEko trantsizioko eta kostaldeko uren egoera ekologikoaren jarraipen-sarea.Emaitzen txostena. 2021 Kanpaina. AZTI

 

MI: MACRO INVERTEBRADOS | P: FAUNA ICTIOLÓGICA | F: FITOPLANCTON | M: MACRO ALGAS | BI: ESTADO BIOLÓGICO | CG: CONDICIONES GENERALES | SP: SUSTANCIAS PREFERENTES

 
MB Muy Bueno

MO Moderado

D Deficiente

M Malo

B Bueno

 
FMIKoDEa ESTaZIoa P M BI CG SP EGoEra 

EKoLoGIKoa
EGoEra 
KIMIKoa EGoEra

BBMBBMBMBMB MB BL-UR20 Monpasko itsasertza

monpas-Pasaia kostaldeko ur-masak 2021an izandako egoeraren laburpena eta diagnostikoa
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NA No alcanza el buen estado PB Peor que bueno

MP Potencial Máximo B Bueno B Bueno

MO Potencial Moderado

PD Potencial Deficiente

M Potencial Malo

BP Buen Potencial

uraren kaLItatearen bILakaera monpasen

2001eko kanpainara arte, orduan eraman baitzen Monpasko kolektorea itsaspeko 
hustubidera, egoera ekologiko txarra zen nagusi inguru hartan; baina, harrezkero, 
hobetu egin da hango egoera. Saneamendu eta arazketa lanak ari da antz ematen 
kostaldea berreskuratze horretan. 

2013an ez zen egoera kimikoaren aldetik bete beharreko helbururik bete, baina, 
2014az geroztik, ari dira ingurumen helburuak betetzen, eta, beraz, ematen du 
ari dela bere onera etortzen sistema.

Iturria: EAEko trantsizioko eta kostaldeko uren egoera ekologikoaren jarraipen-sarea.Emaitzen txostena. 2021 Kanpaina. AZTI
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2. 
mugIkortasuna
Hirietan mugikortasuna aztertzeko ezinbestekoa da pertso-
nak joan-etorrian ibiltzeko eta haiek hornitzeko baliatzen 
dituzten produktu eta salgaiak batetik bestera eramateko 
moduak ulertzea, eta baita mugimendu horiek espazio eta 
denbora jakin batean egiteko dauden bitartekoak ulertzea 
ere. 

Orografia, klima eta giza eredua ez ezik, pertsonek beren 
joan-etorrietan dituzten desira eta premiak gauzatzeko era-
bakigarriak diren beste zenbait faktore hartu behar dira 

kontuan, esate baterako, faktore ekonomiko, kultural eta 
sozialak, eta baita genero arlokoak ere, joan-etorri horiek 
egiteko autonomia pertsonalean dauden baldintzatzaileak 
ez ezik.

Era berean, mugimendu horiek tokiko mailan eta orokorki 
ingurumenean eta alderdi sozioekonomikoetan izan ditza-
keten ondorioak ere kontuan izan behar dira, batetik bes-
tera mugitzeko baliatzen diren bitartekoen arabera: oinez, 
txirrinduan garraio publikoan edo motordun ibilgailuan.
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Udalerrian sortzen den mugikortasun mota zehazteko, kontuan hartu behar dira 
pertsonak eta salgaiak hirian batetik bestera mugitzeko baliabideak, aldi bakoi-
tzean egin beharreko distantziak eta joan-etorri horien beharrak edo nahiak. Ur-
teen poderioz taxutu den hiri ereduak eta 500.000 biztanle inguruko hiri ere-
muko turismo eta zerbitzu hiriburuak izateak eragiten dute egunero egiten diren 
joan-etorri kopuru handi bat. Motordun ibilgailu asko egoteak hainbat inpaktu 
eragiten ditu, hala nola energia asko kontsumitzea eta berotegi efektua eragi-
ten duten gasak isurtzea, atmosfera kutsatzea, ibilgailu motordunen zarata eta 
eremu publikoa nabarmen okupatzea, dela aparkatzeko dela mugitzeko.

Testuinguru horretan, mugikortasun politikak bideratzen dituen helburu nagu-
siak hauek dira: hiri eta metropoli mugikortasun iraunkorreko eredu bat garatzea, 
garraiobide aktiboak indartzea, hala nola oinez eta bizikletaz ibiltzea, motordun 
joan-etorriak murriztea eta Donostia barruko nahiz Donostiaren beraren mugikor-
tasuna deskarbonizatzea eta elektrifikatzea.

Alde horretatik, garraio publiko irisgarria, erosoa eta Donostiako auzo guztiei zer-
bitzua ematen dien sare trinko baten jabea sustatzea izan da Udalaren apus-
tu nagusietako bat, mugikortasun sostengagarriago bat, ibilgailu pribatuaren 
mendekotasun txikiagoa duena lortzeko. Azken urteetan, bizikleta sare zabalak 
eta horri lotutako azpiegiturek bizikletaren erabilera garrantzitsua ahalbidetu 
dute. Oinez egiten diren joan-etorrien kopurua handitzeko, espazio publikoaren 
baldintzak hobetzen jarraitu behar da, eta lehentasuna eman behar zaie oinez 
doazenei elkarguneetan eta semaforo-zikloen banaketetan. Era berean, zenbait 
neurri ezartzeak, hala nola aparkatzeko denbora arautzea (TAO) eta 30 Zonal-
deak ezarriz joatea, automobilaren erabilera moteltzea du helburu. Eusko Trenen 
trenbide sarea geltoki berriekin garatzea eta Ekialdea eta Mendebaldea lotzea da 
mugikortasun sostengagarriagoa, osasungarriagoa eta seguruagoa lortzeko egin-
dako apustu garrantzitsuena.

MUGIKORTASUNA

sarrera
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Lokomoziorako bitarteko ezberdinen erabilerari dagozkion proportzioak fakto-
re oso ezberdinen baitan daude, gastu energetikoak, airearen kalitatea, kutsa-
dura akustikoaren mailak edota CO2 emisioak baldintzatuz. Mugikortasuna da 
hirian gertatzen diren emisioen arduradun nagusia, inbentarioan jasotako emi-
sio guztien % 41 suposatzen duelarik, ibilgailu pribatua delarik foku emisore 
nagusia. Banaketa modala aldatzeko faktore erabakigarri bat norberaren joan-
etorriekiko portaeretatik eta modu kolektiboei (bereziki autobusa eta metroa) eta 
motorrik gabeko bitartekoei garrantzi gehiago ematetik eratorriko da.

2.1. 

garraIobIDearen 
araberako banaketa

MUGIKORTASUNA
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garraIobIDearen araberako banaketa

Oinez ibiltzea da Donostian ibiltzeko mo-
durik erabiliena. Joan-etorrien % 46,2  
oinez egiten dira. Hala ere, 2011. urtean 
baino gutxiago da, urte hartan % 48,9  
baitzen. Bizikleta gero eta gehiago era-
biltzen da, eta % 4,2ko erabilera kuota 
izatera iritsi da. Garraiobide aktiboak 
Donostiako barne mugimendu guztien 
% 50 baino gehixeago dira. Garraiobi-
dearen araberako banaketaren % 16,2 
da autobusa. Hala ere, urte bakoi-
tzean garraiatutako bidaiari kopurua 
oso garrantzitsua izan arren, ehuneko 
hori jaitsi egin da aurreko urteekin al-
deratuta. Ibilgailu motordunen joan-
etorriek gora egin dute aurreko urtee-
takoekin alderatuta, eta joan-etorrien 
% 26,9 izan dira 2011n % 22,3 zi-
relarik. Motozikletak dira Donostiako 
mugikortasunaren beste ezaugarri bat, 
% 4,4 baitira.

MUGIKORTASUNA | GarraIoBIDearen araBerako BanakeTa

Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlanak. 2007, 2011 eta 2016. Eusko Jaurlaritza
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Garraiobide sostengagarrienak (oinez 
ibiltzea, bizikletan ibiltzea eta garraio pu-
blikoa erabiltzea) joan-etorrien % 68,1  
dira, eta ibilgailu motordun pribatuak, 
berriz, joan-etorrien % 31,9 baino ez 
dira. Hala ere, bide espazioa askoz ge-
hiago okupatzen dute, bai joan-etorrie-
tarako bai aparkatzeko.
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Garraio-modu 
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Hirian sortzen diren barneko joan-etorriek motorrik gabeko mugikortasunarekin 
eta garraio publikoko bidaiekin lotutako osagai garrantzitsu bat dute. Lanaren, 
ikasketen eta aisiaren ondoriozko joan-etorriez gain, etxeko ekonomiak eta nor-
malean hurbileko distantzietan garatzen diren familiako zaintzek ere joan-etorri 
ugari sorrarazten dituzte. Sorrera erakarpen balantzean Gros auzoaren erdigunea 
eta mendebaldea nabarmentzen da erakarpen zonalde gisa, bertan pilatzen baita 
jarduera komertzial, ostalaritzako, bulegoetako eta zerbitzu publikoetako asko. 
Hiriaren ekialdea, bizitegi erakoa da nagusiki (Egia, Intxaurrondo edota Altza au-
zoekin, besteak beste). Bertan beste auzo batzuetarako joan-etorriak sortzen dira. 
Mendebaldean, ordea, sortzen dituenak baino gehiago dira erakartzen dituen bi-
daiak, unibertsitateek, beste ikastetxe batzuekin eta Igara eta Zuatzuko ekonomia 
jardueren eremuen garrantziaren ondorioz. Hegoaldean eta Aiete edo Errondo au-

zoetan gehiago dira sortzen diren joan-etorriak erakarritakoak baino, Miramon eta 
Ospitaleen zonaldea alde batera utzita. Udalerriko politika publikoak garraiobide 
iraunkorrak indartu eta motordun joan-etorriak murrizteari begira daude. DSS 
Klima 2050 planaren helburua 2030ean joan-etorri aktiboen (oinezkoak eta txi-
rrinduan) % 55eko portzentajera iristea da, barneko joan-etorri guztiekiko, eta 
motordun ibilgailu pribatuetan egiten diren ibilbideak % 20 murriztea 2030ean 
urtez urteko zifrarekiko. Pandemiaren hasieran onartutako Klima-larrialdiaren 
Adierazpenari erantsitako beste ekintza-ildo batzuk honako hauek dira: batetik, 
garraiomodu publikoaren eta pribatuaren arteko joan-etorrien proportzioa inber-
titzea, 60/40 erlaziora igaroz, eta, bestetik, emisio txikiak dituzten ibilgailuen 
ehunekoa handitzea teknologia elektrikoetan edo bestelakoetan oinarrituta.

2.2. 

HIrI barneko  
Joan-etorrIak

MUGIKORTASUNA
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Joan-etorrI aktIboak versus motorDunak

Donostiako eguneroko joan-etorrien  
% 50,4 garraiobide aktiboen bidez egi-
ten dira. Gehienak oinez egiten dira 
(% 91,7); bizikleta, berriz, garraiobide 
aktibo guztien % 8,3 izango litzateke, 
gero eta gehiago erabiltzen baita.

MUGIKORTASUNA | hIrI Barneko Joan-eTorrIak
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Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlanak. 2007, 2011 eta 2016. Eusko Jaurlaritza
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bilerak % 30 egin du gora. Azken urteetako datuak kontuan hartuta, ikus daiteke 
bizikleta bidezko mugikortasuna sendotzen ari dela eta bizikleta gero eta gehiago 
erabiltzen dela. Joera hau areagotu egin da 2019 eta 2021 artean. Bizikletan 
mugitzen diren emakumeen kopuruari buruzko datuek adierazten dutenez, % 39 
dira emakume txirrindulariak,eta begiz zenbaturiko guztizkoaren % 61, gizonak.

Apiriletik urrira egindako txirrindularien zenbaketaren arabera, egunero, Donos-
tian, batez beste, 28.274 joan-etorri izan dira. Pandemia egoerak bizikletaren 
erabileraren datua baldintzatu du: urteko konparazioa eginez 2020ko konfina-
mendu partzialeko edo osoko hilabeteak zenbatu gabe, igoera % 3koa izan da. 
Hilabete horiek (martxoa eta ekaina) kontuan hartuz gero, berriz, % 14ko igoera 
izan da. 2019ko erreferentziazko aldiari dagokionez, 2021ean bizikletaren era-

bIzIkLeta erabILera

Iturria: Donostiako Udaleko Mugikortasun Departamentua; Bizikletaren Behatokia
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Joan-etorrI motorDunak: banakakoak versus koLektIboak

Donostiako eguneroko joan-etorrien  
% 49,3 garraiobide motordunen bidez 
egiten dira. Gehienak, banakakoak di-
ren ibilgailuetan egiten dira, adibidez 
autoetan edo motorretan (% 64,0); 
garraio kolektiboa, berriz, % 36,0 da, 
aurreko urteetan baino gutxiago erabi-
li baita garraiobidearen araberako ba-
naketan.

 

Motorizatutako joan-etorriak garraio-modu indibidualean

Motorizatutako joan-etorriak garraio-modu kolektiboan
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Pandemia-egoerak 2020an Dbusen egindako desplazamenduen kopurua baldin-
tzatu egin zuen, 2019an baino % 39,8 bidaia gutxiago. 2020ko martxo-maia-
tzeko aldian, mugikortasunaren beherakada handia izan zen, eta bigarren sei-
hilekoan, berriz, egindako bidaien errekuperazio handia hasi zen, pandemiaren 
bigarren urtean jarraitu duena: 2021ean 22.266.087 bidaia erregistratu dira, % 
25eko igoera 2020ko kopuruarekin alderatuta. 2019arekin alderatuta, bidaia-ko-
puruaren beherakada 2020an baino txikiagoa izan d, % 24,7. Lehen seihilekoan 
gaueko lineak eta Aste Nagusiko zerbitzu bereziak kentzeak eta ordutegien mu-
rrizketek isla garrantzitsua izan dute 2021ean erregistratutako bidaia-kopuruan.

2012. urtearen amaieran, Intxaurrondon eta Herreran Euskotrenen geltoki be-
rriak martxan jartzeak eta Gipuzkoako garraiobide publikoen tarifa integrazioak, 
2013ko martxotik aurrera, bidaiariak garraiobide mota batetik beste batera al-
datzea eragin ahal izan dute gaur egun Donostian dauden garraiobide publikoen 
artean.

2019an, 295 milioi bidaia baino gehiago izan ziren, 2018an baino % 1,42 ge-
hiago. 2005etik bidaien kopurua urtean batez beste % 2 igotzen ari zen; hala, 
2010ean eta 2011n bidaia kopurua 29 milioitik gorakoa izan zen, baina 2012an 
eta 2013an dBusen bidaia kopurua jaitsi egin zen, eta, ikusi dugunez, ordutik 
igoera txiki bat izan zela, 2019an izan bait zen bigarren zifrarik handiena.

Pandemia egoerak dBusen egindako desplazamendu kopurua baldintzatu du, 
17.818.043 bidaia erregistratu baitira, % 39,8ko jaitsiera 2019ko datuekin al-
deratuta. Martxotik maiatzera bitartean, mugikortasunak beherakada handia izan 
zuen, eta bigarren seihilekoan, berriz, egindako bidaiak nabarmen baina modu 
irregularrean berreskuratu dira. Bidaien beherakada txikiagoa izan da Donostian 
( % 39,8) beste hiri batzuetan baino: Espainiako hiri barruko autobusen kopurua 
% 44,8 jaitsi da (INE).

MUGIKORTASUNA | hIrI Barneko Joan-eTorrIak
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2021ean, dBus txartela erabili duten pertsonen % 70 emakumeak izan dira, 
eta, % 30, gizonak, aurreko urteetakoen batez bestekoaren ildotik. Beste hiru 
operadoreetan (zerbitzuak eskaintzen dituzten lurralde osoa kontuan hartuta), 
emakumeak dira erabiltzaile gehienak: % 66, Lurraldebusen kasuan; % 61, Eus-
kotrenen eta, % 59, Renfen.

Pandemia-egoerak garraio publikoan egindako joan-etorrien kopurua baldintzatu 
du: 2021ean, guztira, 3.315.694  bidaia izan ziren Donostia barruan, hiriarteko 
autobusen, Euskotrenen eta Renfen bidez (2019ko apiriletik aurrera operado-
re horrek zenbatutako bidaiak). Hala, hirian garraiobide publikoetan egindako 
bidaien kopurua 25.581.781 izan da, hau da, 2020koa baino % 23 gehiago. 
2019. urtea erreferentziatzat hartuta, 2020an jaitsiera % 38koa izan zen, eta 
2021ean, berriz, % 24koa, beste hiri batzuetan baino jaitsiera txikiagoa: Espai-
niako hiri-garraioko bidaien kopurua % 30,9 murriztu da 2021ean 2019arekin 
alderatuta (INE). Donostiako biztanle bakoitzak, batez beste, 136 bidaia egin 
bide ditu urtean garraiobide publikoz, 2020an 110 eta 2019an 179 izan ziren, 
ordea. 

MOVILIDAD | DesPlaZamIenTos InTernos
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gailuen indizea (% 0,14) eta ziklomotorren indizea (% 0,52), baita autobusen, 
kamioien eta traktoreen matrikulazioek ere (% 7,82), eta beraz, 2021eko moto-
rizazio indize globala % 0,75 igo egin da, 2019ko jeitsieraren ondoren goranzko 
joeran jarraituaz.

2021ean, Donostian matrikulatutako turismoak 417 auto izan ziren, 1.000 
biztanleko, aztertutako serieko kopururik handiena. Autoen motorizazio indizea 
jaitsi egin zen 2009tik 2015era bitartean (ekonomiaren atzeraldia), eta berriro 
igo da 2016. urtetik. 2021ean, aurreko urtearekin alderatuta, gora egin dute ibil-
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Udalerria historian zehar zerbitzuetako hiri modura egituratu da. Asko dira ber-
tan jarduera komertzialak, hezkuntzakoak, finantza arlokoak, osasun arlokoak eta 
asistentziazkoak, eta baita kultural eta ikerketa arlokoak ere, instituzio eta herri 
administrazioen ordezkaritzak egoteaz gainera; halaber, hiriarekin eta ingurunea-
rekin lotutako turismo jarduera adierazgarria ematen da. Horrek guztiorrek mu-
gikortasuna erakartzea dakar modu garrantzitsuan, era berean, Gipuzkoako es-
kualde arteko harremanen konplexutasunak, nazioarte mailako garraiorako korri-
dore batean duen kokapenak (NI) eta Pasaiako Portuaren hurbiltasunak eraginda.

MUGIKORTASUNA

2.3. 
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kanpoaLDetIk HIrIrako sarbIDeak JatorrIzko eskuaLDearen arabera

MUGIKORTASUNA | hIrIra sarTZeko Joan-eTorrIak

Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana. 2016. Eusko Jaurlaritza

Donostiara sartzeko bidaia gehienak 
probintziari berari dagozkio (% 91,0), 
bereziki Donostialdeari (% 52,7). Gai-
nerako eskualdeetatik, Bidasoa Behe-
rea (% 12,1) eta Urola Kosta (% 8,9) 
nabarmentzen dira; Bizkaitik eta Ara-
batik datozen bidaiak, berriz, % 3,9 eta 
% 1,7 dira, hurrenez hurren. Lurralde 
Historikotik bertatik eta Donostialde-
tik datozen joan-etorrien pisua handi-
tu egin da aurreko inkestaren aldean 
(2011), orduan % 85,7 eta % 51,9  
baitziren, hurrenez hurren.

% 52,7 - Donostialdea

% 0,9 - Deba Garaia

Bidasoa Behera - % 12,1 

Deba Behera - % 3,8 

EAEtik kanpokoak - % 3,3  

Araba - % 1,7 

Urola Kosta - % 8,9 

Tolosaldea - % 8,6 

Goierri - % 4,0 

Bizkaia - % 3,9 
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kanpoaLDetIk HIrIrako sarbIDeak garraIobIDe motaren arabera

Donostiara autoz sartzen dira, gehien-
bat (% 60,6), eta hurrengo garraiobi-
derik erabiliena autobusa da (% 18,4). 
Donostialdetik datozen bidaia gehienak 
autoz egiten dituzte, baina batez bes-
teko orokorra baino zertxobait gutxiago 
(% 57,9, % 60,6 orokorraren aldean). 
Donostialdetik hiriburura garraio publi-
koan sartzen direnek % 22,0k autobu-
sa darabilte, eta beste % 10,8k trena 
erabiltzen dute. Donostiara autoz sar-
tzeko fluxuen pisua jaitsi egin da aurre-
ko inkestaren (2011) aldean; autobusa, 
berriz, handitu egin da, orduan % 67,6 
eta % 15,0 baitziren, hurrenez hurren.

% 1,0
Motorra

% 60,6
Autoa

% 5,0
Multimodala

% 10,9
Trena

% 18,4
Autobusa

% 4,1
Motorizatu gabea 
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Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana. 2016. Eusko Jaurlaritza
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Iturria: SSTurismo

ssturIsmoaren erabILtzaILeak HIrIra etortzeko moDuen bILakaera

MUGIKORTASUNA | hIrIra sarTZeko Joan-eTorrIak

% 70

% 60

% 50

% 40

% 30

% 20

% 10

% 0

% 20autobusa % 24 % 27 % 26% 24 % 17 % 17 % 18 % 15 % 13 % 12 % 16 % 16 % 25 % 33,8
% 60autoa % 64 % 63 % 56% 55 % 61 % 60 % 56 % 59 % 56 % 56 % 55 % 56 % 52 % 46,6

% 7Trena % 8 % 7 % 11% 12 % 9 % 8 % 8 % 8 % 8 % 7 % 7 % 8 % 7 % 7,9

% 1autokarabanak — — % 1% 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % 2,2
% 5Hegazkina % 4 % 3 % 4% 4 % 6 % 7 % 8 % 8 % 9 % 9 % 10 % 9 % 8 % 5,7

% 8Besteak % 1 % 1 % 1% 4 % 1 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 1 % 0,5

—Bizikleta — — —— — — — — — — % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,2
— — — % 1— % 4 % 5 % 7 % 6 % 8 % 9 % 6 % 6 % 4 % 3,0oinez



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

ditu bazen EAEtik eta Donostiatik bertatik zetozen bisitarien adierazgarritasuna 
(kopurua ia hirukoiztuz), atzerritik zetozen pertsonen kopurua nabarmen jaitsi 
zen bitartean, 2021ean, 2020aren aldean, Estatuko bisitarien artean izan da 
hazkunderik handiena (% 157,5); ondoren datoz atzerritik (% 90,7) eta EAEtik 
(% 57,2) datozenak.

2021en, turisten % 68,1 ibilgailu pribatu motordunetan sartzen da hirira. Gora 
egin du hegazkinez iristen diren turisten proportzioak, % 4,8 bait dira hegazkinez 
iritsitakoak; gora egin du ere trenez iristen direnen proportzioak, % 10a iristen 
bait da trenez; eta behera egin du nabarmen berriro ere autobusean iristen dire-
nen proportzioak, % 9,7an kokatuz.

2020. urtearen hasieran sortutako pandemia-egoerak baldintzatu egin du hiri-
ra sartzeko datuen bilakaera, SSTurismoaren inkestaren arabera: hirira bisitari 
gutxiago joateak eta inkestak egiten diren turismo-informazioko guneak ixteak 
eragin du egindako inkesten kopurua nabarmen jaistea; izan ere, azken hamar ur-
teetan, 160.000 inkestako urteko batez bestekoa zen, eta 2020an eta 2021ean 
20.895 eta 41.660 pertsonak erantzun dute inkesta, hurrenez-hurren (% 104,5 
gehiago 2020 urtearekin aleratuta).

Pertsonen mugimenduan egondako aldaketek inkestari erantzuten dioten pertso-
nen jatorri geografikoari buruz lortutako datuak ere zehaztu dituzte, eta horrek 
sarbide-modalitatea ere baldintzatzen du: 2020an, ehunekoetan, nabarmen han-

MUGIKORTASUNA | hIrIra sarTZeko Joan-eTorrIak
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Jasotako inkesten arabera (41.660), gehiago dira trena edo autobusa erabiltzen 
duten emakumeak; gizonen artean, berriz, gehienak ibilgailu pribatu motordu-
nean sartzen dira. Gainerako garraiobide motetan, txikiagoak dira sexuaren ara-
berako erabilera aldeak.

Hegazkina da turista atzerritarrek gehien erabiltzen duten garraiobidea, 2020tik 
nabarmen jaitsi den bisitari-tipologia, eta autoa eta autobusa, berriz, Estatuko 
(2021ean, inkestari erantzuten dioten pertsonen artean, profil horrek nabarmen 
egin du gora) eta Frantziako beste leku batzuetatik datozen pertsonek gehien 
erabiltzen dituzten garraiobideak dira. Bisitari mota hori izan daiteke hiru ga-
rraiobide horiek gehiago edo gutxiago erabiltzea eragin dezakeen arrazoietako bat.

% 2,30 - Autokarabanak

% 1,38 - Besteak

% 6,20 -Oinez

% 0,30 - Bizikleta% 58,3
Autoa

% 20,4
Autobusa

% 9,0
Trena

% 2,8
Hegazkina

% 9,0
Besteak

ssturIsmoaren erabILtzaILeak HIrIra etortzeko moDuen banaketa

Iturria: SSTurismo
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2.4. 

garraIoa 
eLektrIfIkatzea

Garraioaren sektorean elektrifikaziorako eta emisioak murrizteko dagoen tartea 
oso ezberdina da bitarteko ezberdinen arabera. Karbonizazio gabetzeari dago-
kionez aurrera egiteko abagune handienak errepide bidezko garraioan ematen 
dira. Mugikortasunaren karbonizazioa gabetu eta elektrifikazioa bultzatzea da 
DSS Klima 2050 planean ezartzen diren helburuetako bat. Horretarako, DBus 
autobus flotaren elektrifikazioa eta udal mugikortasun parke garbi bat lortzea 
dira 2030. urteari begira finkatutako helburuak, udalerriko automobilen parkea 
% 20an ibilgailu hibridoekin eta % 10ean ibilgailu elektrikoekin osatzeaz batera.

MUGIKORTASUNA
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garraIo pubLIko sostengagarrIa

dBusen flota, Euro igorpen-arauen arabera

Egun Dbusek 142 autobuseko ibilgailu-flota du; horietatik 3 12 metroko auto-
bus % 100 elektrikoak dira eta 59 hibrido 12 metroko ere. Hau da, 12 metroko 
ibilgailu-flotaren % 44an teknologia hibridoa edo elektrikoa dago.

Lurraldebusek 2019an 258 autobus zituen, eta horietatik 10 hibridoak ziren  
(% 4). 2020an 19 autobus hibrido gehiago erosi dira.

 

MUGIKORTASUNA | GarraIoa elekTrIFIkaTZea

Iturria: Dbus eta Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
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IbILgaILuen banaketa Ingurumen etIketaren arabera
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gasolina bidezko eta 2015. urtetik aurrera matrikulatutako diesel bidezko turis-
mo eta furgoneta arinez gain, eta 8 plaza baino gehiagokoak diren eta astunak 
direnak, hala gasolina nola diesel bidezkoak, 2014. urtetik aurrera matrikulatuak. 
Ibilgailu zentsatu gehien dituen ingurumen bereizgarria da, % 42,6arekin, guztira 
48.988 ibilgailu (% 6ko igoera 2020ko datuekin alderatuta), gehienak turismo 
erakoak (% 65), eta herena baino gehiago motozikletak eta ziklomotorrak (% 34).

B etiketa: kategoria honetan sartzen dira Euro arauen azken zehaztapenak bete-
tzen ez dituzten arren, aurreko araudiak betetzen dituzten barneko errekuntzako 
ibilgailuak, 2001. urtetik aurrera matrikulatutako gasolina bidezko eta 2006. ur-
tetik aurrera matrikulatutako diesel bidezko turismo eta furgoneta arinez gain, eta 
8 plaza baino gehiagokoak diren eta astunak direnak, hala gasolina nola diesel 
bidezkoak, 2006. urtetik aurrera matrikulatuak. Bigarren ibilgailu zentsatu ge-
hien dituen ingurumen bereizgarria da, % 30,3rekin, guztira 34.801 ibilgailu (% 
4ko beherakada 2020ko datuekin alderatuta), gehienak turismo erakoak (% 80).

Ingurumen bereizgarririk gabeko ibilgailuak: gainerako ibilgailuek (% 24,5) ez 
dute inolako bereizgarririk, ibilgailu garbi modura etiketatzeko betekizunak be-
tetzen ez dituztelako. Guztira 28.120 ibilgailu dira (% 7ko beherakada 2020ko 
datuekin alderatuta), gehienak turismo erakoak (% 61). Halaber, azpimarragarria 
da motozikleta eta ziklomotor kopurua (% 30).

Ingurumen bereizgarriak ibilgailuak beren energia efizientziaren arabera sailka-
tzeko balio du, ingurumenean duten inpaktua kontuan izanik. Lau dira, efizien-
tzia handitik txikira, hiriko ibilgailuen zentsuan banaketa hau ageri duten ingu-
rumen bereizgarriak:

0 emisio etiketa: ibilgailu efizienteenak identifikatzen ditu, esate baterako, ba-
teria bidezko ibilgailu elektrikoak, autonomia hedatuko ibilgailu elektrikoak, 40 
kilometroko autonomia duten ibilgailu elektriko hibrido entxufagarriak edo erre-
gai pilako ibilgailuak. Hirian zentsatuta dauden ibilgailu guztien % 0,5 dira, 558 
ibilgailu guztira (% 117ko igoera 2020ko datuekin alderatuta), gehienak turismo 
erakoak (% 78), nahiz eta motozikleta eta ziklomotor ugari ere badiren (% 17).

ECo etiketa: gehienak ibilgailu hibridoak, gas erakoak edo bietakoak: 40 kilo-
metrotik beherako autonomia duten ibilgailu elektriko entxufagarriak, hibrido ez 
entxufagarriak, gas naturalarekin bultzatutako ibilgailuak eta gasarekin edo pe-
trolioaren gas likidotuarekin bultzatuak. Hirian zentsatuta dauden ibilgailuen % 
2,1 dira, guztira 2.453 ibilgailu (%  35eko igoera 2020ko datuekin alderatuta), 
gehienak turismo erakoak (% 98).

C etiketa: kategoria honetan sartzen dira Euro araudiaren azken emisioak betetzen 
dituzten barneko errekuntzako ibilgailuak, 2006. urtetik aurrera matrikulatutako 
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2.5. 

espazIo pubLIkoaren  
banaketa

Espazio publiko irekien konfigurazioa eta banaketa erabakigarria da herritarren 
premiak asetzeko, beren bizi kalitatea ziurtatuz. Hiriko paisaia eta hiriaren fun-
tzionaltasuna, funtsean, bertako eraikinen arkitekturak eta espazio publikoaren 
hedadura, banaketa eta kalitateak baldintzatzen ditu. Espazio publikoa bizikide-
tzarako, kidetasunerako eta erabilera eta jarduera ezberdinak hartzen dituen leku 
modura ulertuta, baina, era berean, garraiobide ezberdinak baliatuz pertsona 
eta salgaien joan-etorria ahalbidetzen duen espazio modura ulertuta, non gaur 
egun motordun ibilgailu pribatuak toki nabaria hartzen duen, hala joan-etorrian 
nola aparkalekutan. Mugikortasun politiken helburuetako bat trafikoaren espazio 
publikoa arintzea da, kalitatezko hiri inguruneak berreskuratzeko, aldi berean, 
baliabide eta energia gutxiago kontsumitzea eta oinezko irisgarritasun gehiago 
izatea ahalbidetzen duten mugikortasun sareak egituratuz.

MUGIKORTASUNA
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edozein dela ere (oinez, bizikletaz, automobilez, garraio publikoz, etab.). Tren 
azpiegiturek, trenbideak eta elementuak (geltokiak eta geralekuak) barne, udal 
azaleraren % 1,2 hartzen dute.

Gaur egun, 559,82 bat hektarea hartzen ditu Donostiako bide komunikazioko 
sareak, eraikitako hiri azaleraren eta azalera urbanizagarriaren % 28,5; 2010ean 
HAPOa onartu zenetik portzentajezko 3,4 puntu gora egin duelarik. Azalera ho-
rretan komunikazio azpiegiturak sartzen dira, erabiltzen den mugikortasun mota 

 

HIrI bIDeak

MUGIKORTASUNA | esPaZIo PuBlIkoaren BanakeTa

Iturria: Donostiako Udaleko Hirigintza Saila
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M
et

ro

bIDegorrI sarearen tIpoLogIa

Iturria: Donostiako Udaleko Mugikortasun Departamentua; Biziletaren Behatokia. 
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2021ean, bizikleta zirkulaziorako egokitutako 1.625 metro gehiago egin 
dira; 1.350 metro bizikleta bide banandu egin dira, eta, 275 metrotan, 
bizikletetarako eta ibilgailu motordunetarakoak bideak. Txirrindularien-
tzat bakarrik diren bide seguruak bide sare osoaren % 64,9 dira; bizikle-
tetarako eta oinezkoentzat diren bideak, % 10,6; eta, bizikletetarako eta 
ibilgailu motordunetarakoak, % 24,5. Pixkanaka areagotzen ari da azken 
tipologia hori.
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Iturria: Donostiako Udaleko Mugikortasun Departamentua; Biziletaren Behatokia
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3. 
energIa
Hiri kontsumoak munduko energia kontsumoaren % 70 
gainditzen du. Energia erabilgarri izatea funtsezkoa da hi-
rien biziraupenerako eta ezinbestekoa da herritar guztiek 
hartarako eta bertan egiten diren jarduera guztietarako 
sarbidea modu efizientean izan dezatela bermatzea. Baina 
energiaren ekoizpenean baliabide fosilak erabiltzen dira 
nagusiki eta planetaren iraunkortasunerako eta pertsonen 
osasunerako mehatxu nagusietako bat da hori.

Hiritik kanpoko jatorriak, hornidurarako azpiegitura han-
diak behar izateaz gain, kontsumitutako energia atera, 
eraldatu eta banatzeak jatorrian dituen ondorioak ikusezin 
bilakatzen ditu.
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Energiaren kontsumoa da berotegi-efektuko gasik gehien sortzen duena gizakiak 
egiten dituen jardueretatik. Isurtzen diren berotegi-efektuko gas horien hirutatik 
ia bi erregai fosilak erretzeari lotuta daude; berotzeko, argindarra sortzeko, ga-
rraiorako eta industriarako erretzeari. Gure energia-kontsumoaren % 80 baino 
gehiago jatorri fosileko erregaien mende dago. Orain arte izan diren estrategien 
oinarriak hauek izan dira: energia-eraginkortasunerako neurriak jartzea, energia 
aurreztea eta energia berriztagarriak sustatu eta ezartzea, lurraldeak dituen mu-
gekin, energia berriztagarriak ezartzeko. Izango dugun energia-ereduak eusteko 
modukoa izan behar badu, hornidura bermatzeko modukoa izan beharko du, bai-
na emisio gutxikoa, ordaintzeko moduko prezioa duena eta orain baino askoz ere 
gutxiago erasango diena ingurumenari eta osasunari, nola ekoizteko hala kontsu-
mitzeko orduan ere.

Udal-politiken ardatza energia segurua, jasangarria eta eskuragarria sustatzea da, 
energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera handituta.

Energia-iturriak deskarbonizatzeak, energia aurrezteaz eta eraginkortasunez era-
biltzeaz gain, badu beste helburu bat ere: % 40 murriztea energia kontsumitze-
koan sortzen diren berotegi-efektuko gasak 2030erako, kontsumo horren % 20 
iturri berriztagarrietatik ateratakoa izatea eta 2007koa baino % 20 gutxiago iza-
tea energia primarioaren kontsumoa udalerrian. Helburu horiek, sektore zaurga-
rriei oinarrizko energia-beharrak asetzen laguntzeko neurriekin osatzen dira.

ENERGIA 

sarrera
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DSS Klima 2050 planeko esku hartze estrategikoko esparru bat energia berrizta-
garriaren sorrera bultzatzea da. Alde batetik, haren eskaera akuilatuz, jatorri be-
rriztagarria duen energia hornidura bermez kontratatuz eta iturri berriztagarrien 
sorrera, banaketa eta merkaturatzearen alde egingo duen Energia Zerbitzuen 
udal enpresa baten sorrera aintzatetsiz; beste alde batetik, iturri berriztagarri 
pribatuak eta autokontsumo banatua txertatzea sustatu eta bultzatuz. Helburua 
2030. urterako udalerriaren energiaren azken kontsumoan energia berriztagarrie-
tan % 20ko kuotara iristea da.

Oraindaino mugatua izan den energia berriztagarria sortzeko iturrien aniztasun 
batekin, udalerrian azken urteotan energia berriztagarria sortzen duten hainbat 
azpiegitura instalatu dira. Hirian urtero kontsumitzen den elektrizitate eta gasa-
ren kontsumoa erreferentzia modura hartuta, berriztagarrien ekoizpenak % 0,9 
hartuko luke.Klima-Larrialdiaren Adierazpenak ezohiko aurrekontu bat gaitzea 
aurreikusten du hirian energia berriztagarriaren ekoizpena bultzatzeko, batez ere 
udal-eraikinetan panel fotovoltaikoak instalatuz; baita Anoetan District Heating 
proiektua inplementatuz eta San Markosen ekoizpen fotovoltaikoa instalatuz ere.

ENERGIA 

3.1. sorrera
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Haize-energia
(kW)

Geotermia
(kW)

Biomasa
(kW)

Eguzki-energia 
termika

(m2)

Eguzki-energia 
fotvoltaikoa

(kWp)

Biogasa
(kW)

energIa berrIztagarrIen InstaLazIoa
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Iturria: Energiaren Euskal Erakundea- EEE eta Donostiako Sustapena
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Bestalde, dauden laguntzei esker, berokuntza-instalazio askotan, batez ere etxe-
bizitzetan, biomasa gasolioa ordezkatuz joan da. Azken urteotan, eguzki-energia 
termikoko plaka gehiago instalatu dira, baina geotermia-instalazioen ahalmena 
antzeko kopuruetan mantentzen da 2017tik hona.

2021ean, eguzki-energiko 129 instalazio fotovoltaiko eta 97 instalazio termiko 
daude, 36 instalazio biomasa eta 35 instalazio geotermia.

Donostiako Udalak, 2021ean, sareari lotutako 26 instalazio fotovoltaiko opera-
tibo mantendu ditu, 768,30 kWp-ko potentzia instalatua eta 11,62 m2-ko eguz-
kienergia termikoa dituztenak.

2021ean, instalazioen ahalmen metatuak, funtsean, eguzki-energia fotovoltaiko-
tik, biomasatik, geotermiatik eta eguzki-energia termikotik eratorritako energia-
iturri berriztagarrietan izan du jatorria; instalazio eolikoak ere zenbatzen dira. 
2014tik hona, instalatutako eguzki-energia fotovoltaikoa eta termikoaren ahal-
menak egin du gora  batez ere. Instalatutako biomasaren ahalmena nabarmen 
handitu zen 2018an, batez ere Txomin Eneko District Heating abian jarri zelako: 
7.400 kW-ko potentzia instalatua, 1.400 kW-ko bi biomasa-galdara eta berokun-
tza eta ur beroaren zerbitzua 1.500 etxebizitzarentzat.

ENERGIA | sorrera
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energIa berrIztagarrIen ekoIzpena

ENERGIA | sorrera

Iturria: Energiaren Euskal Erakundea- EEE eta Donostiako Sustapena
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2019an, nabarmen handitu zen ekoizpen zenbatetsia, batez ere biomasako ins-
talazioak areagotu zirelako, zehatzago esan, Txomin Eneko District Heating insta-
lazioaren ekoizpena zela eta. 2021ean ekoizpena handitzen jarraitzen du, % 59, 
2.999.455 kWh-ra iritsiz.

Donostiako Sustapenaren energia berriztagarrien instalazioek 802.273 kWh 
zenbatetsi ekoitzi dituzte 2021ean, hau da, 2020an baino % 15 gehiago, urte 
hartan potentzia handieneko bi instalaziotan, Belartzan eta Bidebietan, izandako 
iraupen luzeko matxuren ondorioz, pandemia-egoerari lotuta, baldintzatu egin 
bait zuen ordezko piezak lortzea eta instalazioetara sartzea.

Instalatutako ahalmenari buruzko datuetatik ondorioztatzen da ekoiztutako ener-
gia zenbatetsia 12.190.962 kWh-koa izan dela 2021ean, hau da, 2020an ekoiz-
tutako energia zenbatetsia baino % 13,5 gehiago; bestela esan, energia hori 65 
kWh/biztanleko izan da. Iturri ia guztien ekoizpen zenbatetsia handitu egin da, 
minieolikoarena izan ezik; izan ere, azken energia honen ahalmen instalatua zifra 
beretan dago 2014az geroztik, eta ez da biogas ekoizpenik egon.

2014an biogasaren ekoizpena % 93 jaitsi zen, San Markos zabortegia 8 hilabe-
tez geldirik egon zegoelako. 2010etik aurrera, ekoizpena jaitsi da San Markos 
zabortegian askoz ere biogas gutxiago ekoitzi delako; izan ere, 2008tik aurrera ez 
da isurketarik egin eta zabortegia zigilatzeko eta ixteko proiektua dago (gauzatze- 
fasean). 2020an, 26 urtetik gora biogasetik abiatuta elektrizitatea sortu ondoren, 
ekoizpena % 74 jaitsi da: 2020ko ekainetik ez dago elektrizitaterik biogasetik 
abiatuta, dagoen emaria ez baita nahikoa energia elektrikoaren sortzaile gisa 
aprobetxatzeko, eta instalazioaren mantentze-zuzian kontsumitzen da.

ENERGIA | sorrera
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Energia primarioaren kontsumoa murriztea DSS Klima 2050 Planaren helburu 
nagusietako bat da. Gasaren eta elektrizitatearen kontsumoa da hiriko etxee-
tan eta establezimenduetan sortzen diren berotegi-efektuko gasen emisioen foku 
nagusia. Sektore horien kontsumo elektrikoa kontsumo osoaren % 85 da, baita 
urtero kontsumitzen den gasaren % 70 ere. Horrek agerian uzten du herritarren 
jokabideak eta konpromisoak energia aurrezteko eta kostuak murrizteko duten 
garrantzia.

ENERGIA 

3.2. kontsumoa
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tu zen 2020aren aldean, eta, guztira, 661.969.651 kWh-koa izan zen.  2019ko 
erreferentzia-urtearekin alderatuta, elektrizitatearen kontsumoa % 5,0 jaitsi da. 
Kontsumo elektrikoaren bilakaera 2020. eta 2021. urteetan pandemia-egoerak 
baldintzatzen du, eta EAEn ikusitako bilakaeraren ildoan dago; izan ere, EAEn 
elektrizitate-kontsumoa % 6,2 handitu da 2020aren aldean, eta % 3 jaitsi da 
2019an erregistratutako kontsumoarekin alderatuta

2001. eta 2009. urteen artean, udalerriko elektrizitate-kontsumo osoa urteko 
% 3 igo zen batez beste, aldi horretan % 23ko hazkundea metatuz. Aurreko 
urteetan izandako kontsumo elektrikoaren pixkanakako hazkundea gelditu egin 
zen 2010ean, lehenengo aldiz jaitsi baitzen. 2010. urtetik 2020. urtera, 2015a 
eta 2018a albo batera utzita, beheranzko joerari eutsi zaio; aldi horretan zehatz 
esan, jaitsiera % 15koa izan da. 2021ean, elektrizitate-kontsumoa % 1,0 handi-

eLektrIzItate-kontsumoa

Iturria: Iberdrola
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Udalerriko elektrizitate-kontsumoaren sektorekako banaketa ehuneko berdinetan 
mantendu da, gutxi gorabehera, azken urteetan, baina, 2020an eta 2021ean 
kontsumoan izandako aldaketek bizitoki-sektorearen adierazgarritasuna handi-
tzea eragin dute, zerbitzuen eta industriaren sektoreen kaltetan: kontsumoaren 
erdia zerbitzu-sektoreari dagokio (2019an % 52,1 izatetik 2021ean % 51,4 
izatera); heren bat etxebizitza sektoreari (2019an % 32,4tik % 34,1ra 2021ean), 
eta gainerakoa, industria-sektoreari (2019an % 15,4tik 2021ean %14,3ra). 
Sail katu gabekoen ekarpena minimoa da (% 0,1).

Pandemiak ekoizpen- eta gizarte-bilakaeran eragindako aldaketak baldintzatu du 
kontsumo elektrikoaren bilakaera sektore guztietan 2020. eta 2021. urteetan. 
EAEko bilakaeran ez bezala, non kontsumoa sektore guztietan handitzen den, Do-
nostian industria sektoreko eta etxeetako per capita kontsumo elektrikoa % 1,4 
eta % 1,3 jaitsi da, hurrenez hurren, 2020arekin alderatuta; zerbitzu-sektoreko 
kontsumo elektrikoa, berriz, % 3,5 hazi da.

ENERGIA | sorrera
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lakaera hori pandemia-egoerak baldintzatzen du, eta EAEn behatutako bilakaera-
ren ildoan dago; izan ere, EAEn gas-kontsumoa % 17,4 jaitsi zen 2020an, batez 
ere industrian eta eraikinetan gutxiago kontsumitu zelako, eta % 4,4 handitu da 
2021ean, batez ere industrian eta eraikinetan kontsumo handiagoa izateagatik, 
baina % 9ko murrizketarekin 2019ko erreferentzia-urtearekin alderatuta (hirian 
gertatutakoa ez bezala).

Udalerriko gas-kontsumo osoaren bilakaerak zerra-hortz asimetrikoen itxura du; 
kontsumo-gailurra 2012an izan zen, ordu arte lortutako kontsumoak gaindituta. 
2014tik 2018ra, goranzko joera izan du: bost urte horietan % 17ko hazkundea 
izan du, 2018an, aurkeztutako seriearen bigarren kontsumo handiena iza- nik. 
2020an, % 6 jaitsi zen gas-kontsumoa, 2021ean % 8,5 igo da aldiz, eta, guztira, 
754.832.396 kWh-koa izan da. 2020Ean eta 2021ean gas-kontsumoaren bi-

gas-kontsumoa

Iturria: Nortegas
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Sektorekako banaketari dagokionez, 2021ean kontsumoan izandako aldaketek 
industria-sektorearen adierazgarritasuna jaistea eragin dute, zerbitzuen sektorea-
ren mesedetan: etxeko gas-kontsumoa kontsumoaren ia bi bosten dira oraindik 
(% 39); ondoren, zerbitzu-sektorea, % 33 (2020an % 30 zen) eta industria-sek-
torea, % 27 (2020an baino portzentajezko hiru puntu gutxiago, % 30 bait zen).

Testuinguru pandemikoak baldintzen jarraitu du gas-kontsumoaren bilakaera sek-
tore guztietan, EAEn gertatutakoaren ildotik. 2021ean, gora egin zuten etxebi-
zitza (6,8 %) eta zerbitzuen (20,8 %) sektoretako biztanleko kontsumoak, eta 
behera, berriz, industria sektorekoak (% 1,1). 2021ean etxeko eta zerbitzuetako 
sektoreetako kontsumoek 2019ko kontsumoak gainditzen dituzten bitartean, 
industria-sektoreko kontsumoak 2019ko erreferentzia-urtearen azpitik jarraitzen 
du.

ENERGIA | sorrera
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Etxebizitza-sektorearen gasolio-kontsumoak goranzko joera izan du 2014tik 
2018ra; azken urte honetan, aurreko urteetan baino askoz gehiago kontsumitu 
zen, 2017an baino % 123 gehiago, hain zuzen. 2020ko datuek erakusten dute, 
berriz, % 23ko jaitsiera izan dela urtean, etxebizitza-sektorean gasolioaren kon-
tsumoa 27.760.000 kWh-koa izanik, hau da, 148 kWh-koa biztanleko.

Etxebizitza-sektoreko Petrolio-Gas Likidotuaren (PGL) kontsumoa behera joan da 
2015etik, eta, harrezkero, antzeko zifrak izan ditu. 2020ko datuek adierazten 
dutenez, urtean % 9 egin du behera, etxebizitza-sektorean PGLaren kontsumoa 
7.775.000 kWh-koa izanik; horrek esan nahi du biztanleko 41 kWh kontsumitu 
dela.

 

gasoLIoaren eta petroLIo-gas LIkIDotuaren kontsumoa  
etxebIzItza-sektorean

Iturria: Energiaren Euskal Erakundea (EEE) eta Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua (Donostiako Udala)
PGL C gasolioa
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Zerbitzu-sektorearen gasolio-kontsumoak goranzko joera izan du 2014tik 2018ra; 
azken urte honetan, aurreko urteetan baino askoz gehiago kontsumitu zen, % 
123 gehiago hain zuzen, 2017arekin alderatuta. 2020ko datuek erakusten dute, 
berriz, % 23ko jaitsiera izan dela urtean, zerbitzu-sektorean gasolioaren kontsu-
moa 14.948.000 kWh-koa izanik, hau da, 80 kWh-koa biztanleko.

Zerbitzuen sektorean, PGLaren kontsumoak beherakada handia izan du 2014. 
eta 2015. urteen artean, eta beheranzko joera nabari da 2017tik aurrera ere, 
nahiz eta hau txikiagoa izan den. 2020ko datuek erakusten dutenez, urtean % 
24 egin du behera PGLaren kontsumoa, zerbitzuen sektorean 580.000 kWh-koa 
izanik, hau da, 3 kWh-koa biztanleko.

 

ENERGIA | konTsumoa

gasoLIoaren eta petroLIo-gas LIkIDotuaren kontsumoa zerbItzu-sektorean

Iturria: Energiaren Euskal Erakundea (EEE) eta Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua (Donostiako Udala)
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Iturria: Energiaren Euskal Erakundea (EEE) eta Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua (Donostiako Udala)

2014. urtetik 2018. urtera, urteko energia-kontsumoa % 30 handitu da udale-
rrian, eta hazkunderik handiena 2015. eta 2016. urteen bitartean izan da. Kon-
tsumoa 2.581.885.359 kWh-koa izan zen 2014. urtean, eta 3.364.227.989 
kWh-koa 2018an; hau da, per capita kontsumoaren bilakaera 13.874 kWh/
biztanleko izatetik 17.950 kWh/biztanleko izatera pasa zen.



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

DSS Klima 2050 planaren helburuetako bat 2030. urterako udalerrian lehen 
mailako energiaren kontsumoa % 20 murriztea da 2007tik abiatuta. Horretarako, 
klima aldetiko irizpideak izango dituen Eraikinen Energia Efizientzia eta Inguru-
men Kalitaterako Udal Ordenantza berri bat eratzeaz gain, planean udal eraikinak 
zaharberritu eta birsortzeko programa baten garapena aurreikusten da, etxebizi-
tzak energiari dagokionez birgaitzeko eta merkataritza, zerbitzu eta jatetxeetako 
energia efizientzia hobetzeko laguntza, finantzaketa eta fiskaltasun programekin 
batera, ekonomikoki ahulak diren pertsona-taldeetan etxebizitzen birgaitze ener-
getikoa bultzatuz eta 1940tik 1980ra bitartean eraikitako etxebizitza-taldeen 
berrikuntza bereziki bultzatuz. Beste programa batzuk merkataritzaren, zerbi-
tzuen eta jatetxeen eraginkortasun energetikoa hobetzeari buruzkoak dira, eta 
jarduera-zentroetan (industrialdeak, enpresak, unibertsitateak, ospitaleak, etab.) 
Klima Planak garatzea ere aurreikusten dute.

ENERGIA 

3.3. eragInkortasuna
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Ziurtagiria duten higiezin gehienak (% 47,0) E energia-kategorian sailkatzen dira. 
Beste erabilera batzuetarako diren etxebizitza eta eraikinak, A, B edo C energiae-
raginkortasuneko ziurtagiriak dituztenak −hau da, energia-eraginkortasunik han-
diena duten kategoriak–, ziurtagiria duten higiezinen % 6,9 izan dira 2021ean 

−hau da, ziurtagiria duen azalera osoaren % 15,0− eta m2-ko 89 kWh-ko kontsu-
moa izan dute urtean.

Higiezinaren eraginkortasun energetikoa ebaluatuko du ziurtagiriak, eta kalifika-
zio bat emango dio A, eraginkortasun handiena dutenentzako, eta G arteko letra 
baten bidez, eraginkortasun gutxiena dutenentzako. Donostian, 2009. urtetik 
2021. urteraino erregistratutako ziurtagiri kopurua 23.394 da; ziurtagiri hauek 
59.467 etxebizitza eta beste erabilerako eraikinei dagozkie. 
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2021ean, 5.215 eraikinek ziurtagiria jaso dute, eta horietatik % 9,4k A, B edo C 
kalifikazioa lortu du, hau da, ziurtagiria lortutako azalera osoaren % 18,5.

2021ean ziurtatutako higiezinen kopuru osoa 2020an baino handiagoa izan da 
(5.215 higiezin 2021ean eta 4.732 higiezin 2020an), baino gutxiago izan dira 
A, B edo C kalifikazioa lortu duten higiezinen kopurua ere (490 higiezin 2021ean 
eta 695 higiezin 2020an). A, B edo C kalifikazioa duten higiezinen kopurua % 
6,89an kokatzen da, eta horri dagokion azalera handitu egin da ere (% 14,60tik 
% 15,0ra pasa da).
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Iturria: Ekonomia Garapena eta Azpiegitura Saila (Eusko Jaurlaritza)
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eraikinetan izan dute eragina, eta eraikin horietan 21.137 etxebizitza izan dira; 
alegia, udalerriko etxebizitza-parkearen % 23,9k Ordenantzaren exijentzien zu-
zeneko edo zeharkako eragina izan du.

aurrekariak: 2009ko ordenantza

2009ko ekainaren 1ean, Eraikinetako Energia Eraginkortasunari eta Ingurumen 
Kalitateari buruzko lehen Udal Ordenantza onartu zen; hark hirietako eraikuntza 
berriko eraikinetan eta birgaitu beharrekoetan ingurumeneko eta eraginkortasun 
energetikoko irizpideak ezartzen eta exijitzen zituen. 

Orain indargabetu den ordenantza indarrean egon den aldian, 2.169 obrari exi-
jitu zaizkie udal-aginduak ezartzen dituen irizpide energetikoak eta ingurumen-
kalitatea. 400 obra (% 18) obra handiko lizentziak izan dira (eraikin berriak, 
birgaitze integralak…), 1.476 obra (% 68) obra txikiko lizentziak izan dira bizi-
tegi-eraikinetan (jarduketa eta birgaitze partzialak), 188 obra (% 9) jardueretako 
obra-lizentziak izan dira eta 105 obra (% 5) eraispen-lizentziak izan dira. 

Eraginkortasun energetikoaren lehen ordenantzak intzidentzia berezia izan du 
eraikinen inguratzaile termikoaren birgaitze termikoetan. Onartutako dokumen-
tua mugarri bat izan zen; izan ere, isolamendu termikoa exijitzen zuen eraikinen 
birgaitze partzialetan, esku hartzeko helburu zen inguratzailearen elementuetan. 
Hirian eraikinak pixkanaka berritzeko gauzatzen ari ziren obrak aprobetxatzea 
zen helburua eta, horrela, XXI. mendeko estandar energetikoetara eta konfort-
estandarretara egokitzea. 

Urte hauetan bizitegi-eraikinetan inguratzailea birgaitzeko gauzatu diren obren 
tipologia eta kopurua honako hau izan da: 486 obra (% 33) estalkia birgaitze-
ko izan dira; 579 (% 39), fatxada birgaitzeko obrak; 315 (% 21), fatxada eta 
estalkia birgaitzekoak; 3, inguratzailea berritzeko obra integralak, instalazioak 
ere aldatuta, eta 92 (% 6) obra puntualak izan dira. Obra horiek 1.476 bizitegi-

eraIkuntzaren eragInkortasun energetIkoaren uDaL-orDenantza berrIa

ENERGIA | eraGInkorTasuna

Iturria: Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua (Donostiako Udala)
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Ordenantza berri honen helburua da energetikoki eraginkorragoa izango den 
eraikuntza-garapen berria eta dagoeneko badagoena lortzea eta, hala, aurreko 
arauarekin ekindako bideari jarraipena ematea eta haren exijentziak areagotzea 
eta, ondorioz, larrialdi klimatikoaren egungo testuingurura egokitzea. Horreta-
rako, kontsumoaren eta eskari energetikoaren mugak arautzen dira, bai eta ins-
talazioetako eraginkortasuna eta eraikin eta instalazioetan energia berriztagarriak 
sartzea ere, eraikin eta instalazio horiek titulartasun publikokoak edo pribatukoak 
izan. Era berean, testua gaur egun indarrean dagoen araudira egokitu da.  

Udal-agindua berritzearen bidez, eraginkortasun energetiko handia sustatu nahi 
da bai eraikin berrietan bai dagoeneko badaudenetan, eta eraikuntzan energia 
berriztagarrien ezarpena areagotu nahi da. Azken batean, parke eraikiaren aztar-
na energetikoa eta karbono-aztarna murriztea du helburu eta, aldi berean, eraiki-
nen barruko konfort klimatikoa areagotzea sustatzen du, ingurumenerako modu 
jasangarriagoan.

Eraikinetako Energia Eraginkortasunari buruzko Udal Ordenantza berria DSS Kli-
ma 2050 Ekintza Planean zehaztutako helburuak betetzeko tresna gisa ulertzen 
da; haren helburua da 2030erako udal-emisioak % 40 murriztea, oinarri-urtea 
2007a izanik, eta 2050erako, % 80 murriztea.

Bizitegi-eraikinetan eginiko birgaitze energetikoaren obren ondoriozko aurrezpen 
energetikoaren potentzialaren eta CO2 emisioen estimazioa egin da. Zenbatetsi 
denez, hartutako neurri energetikoen aurrezpen energetikorako potentziala ur-
tean 38,14 GWh-koa da; alegia, Donostiako etxebizitza guztien kontsumo energe-
tikoaren % 6,45 inguru eta hiriko kontsumo energetikoaren % 1,27. Era berean, 
saihestutako CO2 emisioen potentziala urtean 9.613,29 Tn-koa da; alegia, hiriko 
etxebizitzen CO2 emisioen % 5,42 eta Donostian sortutako CO2 emisio guztien 
% 0,82.

2021eko Eraikuntzako Eraginkortasun Energetikoaren ordenantza

Lehen Ordenantza indarrean sartu zenetik hamaika urte baino gehiago igaro on-
doren, beste berri bat idatzi da, indarrean dagoen araudi berrira eta denbora 
honetan Udalak eraginkortasun energetikoaren eta klima-aldaketaren aurkako 
borrokan hartu dituen konpromisoen ondoriozko exijentzietara egokitzeko. Orde-
nantza 2021eko otsailean sartu zen indarrean eta udal-mugarte osoan da aplika-
garria.

https://www.donostia.eus/secretaria/normunicipal.nsf/vListadoId/B1A4808C6171C720C1258685002CAEB7/$file/Eraginkortasunaren%20udal%20ordenantza.pdf
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4. 
ekonomIa 
zIrkuLarra
Ekonomia zirkularraren inguruko politika publikoek le-
hengaien erabileraren “zirkulua ixtea” sustatu eta erraztu 
nahi dute. Horren bidez, hondakinak lehengai iturri bi-
hurtzen dira, eta gutxitu egiten da energiaren eta uraren 
kontsumoa, bai eta berotegi efektuko gasen igorpena ere. 

Udalak, nagusiki, kontsumo arduratsuago bat sustatzeko 
jarduerak egin ditu, horrek berekin baitakar hondakinak 
gutxitzea ere. Gainera, hondakinak behar bezala bereiz-
tea eta bakoitza bere edukiontzian botatzea sustatu du, 
gerora ere aprobetxatu ahal izan daitezen. Uraren banake-
ta sarea etengabe hobetzeko eta haren erabilerei eusteko 
egin den lanari esker ere, karbono aztarna jaisten ari da 
eremu horretan. 
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4.1. 

eLIkaDura

Udalaren elikadura-estrategiak, hiriko elikadura eta elikadura-sistemaren ku-
deaketa hobetzea du helburu, eta, horretarako, aldaketak sustatu eta bultzatzen 
ditu hiriko elikadura-erregimenean, eredu osasungarriagoa, jasangarriagoa eta 
integratzaileagoa lortzeko. Horretarako, elikadura-ekosistema osatzen duten era-
gileekin akordioak eta itunak egiten ditu. 

Hirian ekimen-aukera interesgarria dago, tokiko ekoizpena, prozesatzea, banake-
ta eta kon tsumoa bultzatzeari dagokionez. Erreferentzia nagusia Guztiona neka-
zaritzako elikagaien klusterra da; tokiko nekazaritzako elikagaien balio-kate osoa-
ren 65 ekimen biltzen ditu. Tokiko ekoizpen-ahalmena mugatua da, gaur egungo 
tokiko ekoizpenarekin ez baita iristen fruten eta barazkien eskaeraren % 5a ere 
asetzera. Kalkuluen arabera, nekazaritzako eremua batez beste, 33,5 m2 dira, 
biztanleko. Produktu horien eskaeraren % 10 hiriko ekoizpenarekin hornitzeko, 
57 hektarea beharko lirateke. Udalerriko elikagaien ekoizpena osatzen duen bes-
te jarduera bat autokontsumoko baratzeak dira. 66 eremu edo baratze-talde dau-
de identifikatuta, 42,10 hektarea hartzen dituztenak. Aisialdiko udal-baratzeak 
eta hezkuntzarako erabiltzen direnak ere badaude.

EKONOMIA ZIRKULARRA
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Hiri-antolamendurako Plan Orokorrean inbentariatutako agrologia balio handiko 
lurrak eta ustiapen estrategikoak 327,61 hektarea dira, udal barrutiaren % 5,4. 
Azalera nagusiak Lau Haizetan (batez ere barazki eta fruituetara nahiz abeltzain-
tzara bideratutako ustiapenak), Urumeako ibarrean (nagusiki barazki eta fruitue- 
tara bideratutako ustiapenak), Igeldon (bereziki abeltzaintza erako ustiapenak) 
eta Zubietan lekutzen dira.

Donostian, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluan 
(ENEEK) izen emandako operadore ekologikoak 9 dira, 13,0 hektarea bideratu-
ta laborantza ekologikora 2021ean zehar: fruituen hazkuntzarako sei ustiapen, 
11,0 hektarearekin; baratzezaintzarako bi ustiapen, 1,8 hektarearekin eta larre 
eta zelaiak mantentzera bideratutako ustiapen bakarra, 0,2 hektarearekin.
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sortzeko gaItasuna: nekazarItza ustIapenak

Iturria: Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua (ENEEK)

Frutagintza BarazkigintzaLarre edota zelaien ustiapena

2,3

5,9

1,0

 

6,3

1,0

0,8

9,9

0,4

1,2 

11,0

0,2

2,0 

11,0

0,2

2,0 

2013 2018 2019 2020 2021

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0



CRISTINA ENEA FUNDAZIOA | DONOSTIAKO IRAUNKORTASUNARI ETA KLIMARI BURUZKO URTEKO TXOSTENA 2021 81   

Ingurumen atalak egina du udalerrian egiten diren nekazaritza jarduera ez-profe-
sionalen azterlan bat. Txosten horretan, lurzoru publiko zein pribatuetako baratze 
ez-profesionalak aztertu eta sailkatzen dira, bai eta horien mapaketa egiten ere.

Azterlanean identifikatutako azalera oinarritzat hartuta eta partzela bakoitzeko 
batez beste 100 bat m2-ko eremua hartuta, esan liteke 2500 bat pertsona ari-
tzen direla partzela horietan. Beraz, aisialdiko eta autokontsumoko baratzeak oso 
jarduera esanguratsua dira, eta, gutxi gorabehera, biztanleen % 1,5ek ateratzen 
die onura. Autokontsumorako baratze horien bidez, barazki eskariaren %  0,9-
1,8ri erantzuten zaio.

Horrez gain, azterlanak dio askotan baratzeak langabeei lotuta daudela eta horrek 
lagundu egiten diela familiei janariz hornitzeko egin behar duen gastua gutxitzen. 

Erretiroa hartua dutenen eta lanean ari direnen kasuan, jarduera horrek fami-
liaren ekonomiari laguntzen dio edo hura osatzen du. Gainera, espazio horiek 
funtzio sozial bat betetzen dute zenbait pertsonarentzat, hor aurkitzen baitute 
aisialdirako, ondo pasatzeko eta autorrealizatzeko tokia.

Ingurumen alderdiari dagokionez, baratzeek berdeguneak mantentzen dituzte, 
biodibertsitatea eta lehengoratze ekologikoa sustatzen dute, zerbitzu ekosiste-
mikoekin laguntzen dute eta baliabide naturalen kontsumoa erregulatzen dute. 
Nahiz eta hiriko barazki ekoizle profesionalen bidez erantzuten zaion eskariaren 
ehuneko handienari, aisialdiko baratzeen azalera handiagoa da ekoizpen profe-
sionalaren azalera baino, eta ez da sumatzen beste banaketa bide batzuekiko 
lehiarik; esate baterako, autokontsumoko saskiekin.

nekazarItzako JarDuera ez-profesIonaLak HIrIan

EKONOMIA ZIRKULARRA | elIkaDura
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Elikadura osasungarria sustatzea da Udalak elikaduraren alorrean duen estra-
tegiaren ardatz funtsezkoenetako bat. Horretarako, 2019an, Ingurumen atalak 
azterlan bat egin zuen, donostiarrek zer erosi eta kontsumitu ohi duten jakiteko. 
Lanaren xedea zen adin bateko eta besteko donostiarrek zer elikadura ohitura 
dituzten eta zer dieta eta menu egiten dituzten jakitea, bai eta herritarrek to-
kiko produktuekiko zer interes duten eta elikadura osasungarriari zer garrantzi 
ematen dioten aztertzea ere. Ikerketa horretan, aztergai izan ziren beste hainbat 
alderdi ere, hala nola: jendeak zer jarrera edo interes duen hurbileko produktuak, 
produktu freskoak edo prestatuak erosteari dagokionez, eta erosketa zenbatean 
behin egiten duen. 

Etxeetako hornidurari dagokionez, azterlanak nabarmentzen du nork bere auzoan 
erosten dituela, gehienbat, elikagaiak (% 79), batez ere auzoko dendetan eta 
supermerkatuetan (% 80). Erosi ere, maiz erosten dira, hau da, gutxienez astean 
behin edo gehiagotan (% 26 eta % 72, hurrenez hurren). Nagusi dira erosketa 
egiteko autoa erabiltzen ez duten pertsonak (% 71), eta gutxiengoa, berriz, au-
toa hartzen dutenak. Gidariak, eskuarki, gizonak izaten dira. Datu hori, batetik, 
lotuta dago erosketa auzoan bertan egitearekin, erosketa auzoan egiteko ez baita 
autorik behar. Autoa, batik bat, irisgarritasun gutxien duten auzoetan erabiltzen 
dute, hala nola Aieten eta Miramonen. 

Inkestan ikusi da jendeak kontuan hartzen duela produktuak freskoak eta kalita-
tekoak izatea; dena dela, gizarte kontzientzia txikiagoa dago elikagaiaren jatorria-
ri, produzitzeko erari edo enbalaje motari dagokienez. Hau da, produktuak kalita-
tekoak eta freskoak izatea funtsezko elementuak dira erosteko orduan, baina ez 
hainbeste produktuak non edo nola ekoizten diren. 

Herritar gehienek etxean bazkaltzen eta afaltzen dute aste barruan (% 81ek eta 
% 98k, hurrenez hurren); beraz, herritarrek kontsumitzen duten elikagai motaren 
fluxu handi bat da hori. Horri dagokionez, barazki eta frutaren kontsumo handia 
da herritarren elikadura ohituraren bereizgarria: % 78k astean edo egunean hiru 
aldiz jaten ditu barazkiak, eta % 84k egunean fruta ale bat kontsumitzen du gu-
txienez. Adinaren arabera, proportzioan fruta jaten duten pertsonak gazteak dira: 
18-40 urteko pertsonen % 60k egunero kontsumitzen du fruta, eta kontsumoa 
% 40ra jaisten da 40 urtetik gorakoen artean. 

Lekaleak, haragia eta arraina astean bizpahiru aldiz kontsumitzen dira. Azpima-
rratzekoa da, hainbat arrazoi direla eta, haragia kontsumitzeari utzi diola jendeak, 
batez ere emakumeek. Zerealak astean 1-2 aldiz kontsumitzen dira. Lekaleak eta 
barazkiak antzera kontsumitzen dira, sexua eta adina edozein direla ere; beraz, 
pentsa liteke belaunaldiz belaunaldi transmititutako ohitura edo balioen ondorio 
dela hori. 

Kontsumitzen diren bestelako elikagaien artean, honako hauek dira nagusi: go-
zoak egunero kontsumitzen dira (pertsonen % 32), elikagai frijituak astean 1-3 
aldiz (inkesta egin zaien pertsonen % 68). Era berean, jendea hasia da aurrez 
prestatutako janaria edo etxera bidaltzen dutena eskatzen; hain zuzen, % 35ek 
egiten du hori, astean behin. Horien artean, gehien-gehienak gizonak dira, 18-
60 urte bitartekoak. Azkenik, aipatzekoa da inkestari erantzun dioten pertsonen 
% 74 saiatu dela gatz edo azukre gutxiago kontsumitzen.

eLIkagaIak erosteko eta kontsumItzeko oHIturak

EKONOMIA ZIRKULARRA | elIkaDura
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4.2. 

HonDakInak

Hondakinak denon gauza dira, bai eta hondakinak egoki kudeatzea eta 
tratatzea ere, eta beharrezkoa da hor esku hartzea. EAEn, 6 milioi tona 
inguru hondakin sortzen dira urtean, hau da, 2.695 kilogramo pertsonako 
eta urteko; Europako batez bestekoa, berriz, 1500 kilo da. Alde horren 
zergatia da Autonomia Erkidegoan industria sektoreak pisu konparatibo 
handiagoa duela. Hondakin guztietatik, hiri hondakinak % 20 dira; ho-
rien barruan sartzen dira hala etxeetan sortzen diren hondakinak nola 
udalerrietako jarduera ekonomikoetatik datozen eta batera biltzen diren 
hondakinak. Hori horrela, ezinbestekoa da botatzen diren produktuen eta 
hondakinen sorkuntza murriztea eta pentsatzea bota nahi ditugun objektu 
edo material horiek lehengai aprobetxagarri bihur 

Udalerriko hondakinen kudeaketa hirian inbentariatutako berotegi efek-
tuko gasen isurketa guztien % 7,3 da. Hondakinei dagokienez, 2020ko 
Klima Planean aurreikusten da 2030ean 2010ean baino % 15 honda-
kin gutxiago sortzea guztira, eta, urte horretan bertan, hondakinen % 80  
gaika biltzea. Udal Gobernuak onartutako Larrialdi Klimatikoaren Adieraz-
penean planteatzen da gaikako bilketa % 60ra iristea 2025ean. Horreta-
rako, edukiontzien kokapena hobetzen ari gara hirian, bai eta edukiontzi 

gehiago jartzen ere. Horrez gain, errefusaren edukiontziak txartel bidez 
irekitzeko sistema ezarri asmo dugu. Hondakin kopurua murriztea hel-
buru duen beste neurri sorta bat da tokiko saltokietan tokiko produktu 
eta zerbitzuak eros daitezen sustatzea, eta, horrekin batera, kontsumo 
arduratsua bultzatzea. 

Gainera, Ekonomia Zirkularrerako Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei 
buruzko Lege berriak, 2022ko apiriletik indarrean dagoenak, besteak 
beste, hiri-hondakinen inguruko udal-eskakizunak sendotu ditu. Arauak 
beste egutegi bat ezartzen du metal, paper, plastiko eta beiraren kasuan 
hondakinak bereizita biltzeko, eta, hala, jatorrian ere behintzat udal-es-
kumeneko hondakinen honako frakzio hauek banatzea bermatu beharko 
da: biohondakinak, ehun-hondakinak, erabilitako sukaldeko olioak, etxe-
ko hondakin arriskutsuak, tamaina handiko bolumenak (altzari eta tresne-
nak) eta arauz zehazten diren bestelako hondakin-frakzioak. Era berean, 
lege berriak hondakinak sortzea prebenitzeari buruzko titulu berezi bat 
jasotzen du. Hartan, 2010eko zifrei dagokienez sortutako hondakinak pi-
suan murrizteko helburu zenbakarriak ezartzen dira: % 13 2025ean eta 
% 15 2030ean.

EKONOMIA ZIRKULARRA
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2021ean, 85.404.150 kg hondakin sortu ziren guztira; horietatik 35.675.455 
kg (% 41,77) gaika bildu ziren; beste parte handi bat ( 49.728.695 kg) balori-
zazio energetikorako eraman zen; hondakin gehienak kaleko edukiontzietan bil-
dutakoak ziren, % 89, errefusa deritzoguna. Bolumen handi hori askotariko eta 
nahasiriko materiala da, tonaka bildua, eta material hori Gipuzkoako Ingurumen 
Gunera eraman da. Hondakin horiek behar bezala bereizi eta dagokion edukion-
tzian botako bagenitu, izugarrizko aurrezki ekonomiko eta energetikoa lortuko 
genuke, material aprobetxagarriak berreskuratuko genituzke, eta, ondorioz, CO2 
isurketak murriztuko.

Bilgarriak, ontziak, botilak, janari hondarrak eta etxetik datozen bestelako ele-
mentu birziklagarriak, ondo bereizten ez badira eta zakar poltsan sartzen badira, 
kostu gehigarri bat dakarte eta handitu egiten dute donostiarrek ordaindu beha-
rreko faktura.

EKONOMIA ZIRKULARRA | honDakInak

Hondakinak kudeatzeko eta tratatzeko gastuari aurre egiteko jarri behar den di-
rua (bilketa pneumatikoa eta tamaina handiko hondakinena barne) 23 milioi euro 
izan zen 2021ean, eta zabor tasaren bidez 19,1 milioi euro besterik ez ziren 
bildu.

Ekonomia Zirkularrerako Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei buruzko Legeak fis-
kalitate-esparrua eta hondakinen kudeaketarekin zerikusia duten pizgarri eko-
nomikoak berritu ditu. Legearen 11.3 artikuluak ezartzen duenez, hiru urteko 
epean toki-erakundeek ezarri beharko dute “tasa bat edo, hala badagokio, zergaz-
koa ez den ondare-prestazio publiko bat, espezifikoa, bereizia eta ez-defizitarioa, 
sortzeagatiko ordainketa-sistemak ezartzeko bide emango duena eta hondakinak 
bildu, garraiatu eta tratatzeko eragiketen zuzeneko edo zeharkako kostu erreala 
islatzen duena”. Era berean, 11.4 artikuluak tasak edo prestazioak zehaztean 
kontuan hartu ahalko diren elementuak aipatzen ditu, hala nola etxeko edo erki-
degoko konpostatzea, gai organikoaren bilketa bereizia edo garbiguneen erabilera.

HonDakInen kostu ekonomIkoa
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2015etik 2019ra arte, hondakinen sorkuntza % 1 handitu zen batez beste, ur-
teko. Krisi ekonomikoaren ondorioz, kontsumoa ere murriztu zen, eta hori izan 
zitekeen aurreko urteetan hondakinak oro har murriztu izanaren arrazoietako bat; 
dena dela, 2016tik, gora egiten ari zen. 2021ean, hondakinen sorkuntza % 2,67 
handitu da 2020arekin alderatuta, 85.404.150 kg hondakin sortu dira guztira, 
hau da, 455 kg biztanle eta urteko, 13 kg gehiago donostiar bakoitzeko. Pande-
miaren ondorioz bizi izan diren baldintza mugatzaileak gorabehera, hondakinen 
sorrera handitu egin da aurreko urtearekin alderatuta, baina 2019arekin aldera-
tuz gero, 6,5 milioi kilo hondakin gutxiago sortu dira, eta urte horrekin alderatuta, 
% 6,9ko beherakada izan da.

2021ean, hirian dauden jarduera ekonomikoetarako poligonoetan 3.353.098 kg 
hondakin bildu dira guztira, 2020an baino % 7,7 gehiago. Gainera, obratik eta 
eraispenetik sortutako 1.256.483 kg hondakin bildu dira guztira, 2020an baino 
% 34,5 gehiago. Hondartzen garbiketa 1.854.180 kg-ra iritsi da, aurreko urteko 
bolumena bikoiztuz eta 2019ko kopuruetara iritsiz; bide-garbiketatik eratorritako 
hondakinen kopurua ere % 37,5 gehitu da, 2.179.740 kg-rekin.

Iturria: San Markoko Mankomunitatea

guztIra sortutako HIrI HonDakInak

EKONOMIA ZIRKULARRA | honDakInak
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2021ean, gaika bildutako hondakinen kopuruak gora egin du % 0,2 2020are-
kin alderatuta:  35.675.455 kg hodakin jaso dira, 190 kg biztanle eta urteko. 
2015etik 2019ra bitartean, gaika bildutako hondakinak % 4 inguru igo ziren 
urtero batez beste, 2017an izan ezik; urte horretan, % 0,12 jaitsi zen tasa. Bai 
2020an eta baita 2021ean, testuinguru pandemikoarekin, material hauen sorre-
ra eta fluxuak aldatu dira, bai etxeetan, bai jarduera ekonomikoetan, intentsitate 
handiagoan edo txikiagoan.
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gaIkako bILketa

Iturria: San Markoko Mankomunitatea
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Sortutako hondakin guztiak kontuan hartuta, gaika bildutako hondakinen ehune-
koak behera egin du 2020arekin alderatuz; hain zuzen, 2021ean, hiri hondakin 
gisa bildutako material guztiaren % 41,77 izan da. Hirian dauden jarduera eko-
nomikoetarako poligonoetan hondakinen % 61a gaika bildu da, 2020ean baino 
portzentajezko 8 puntu gutxiago.

Edukiontzietan gaika botatako materialetatik, edukiontzi horiko ontzi arinak izan 
dira gehien igo diren frakzioa. Gaika jasotako materialen artean, edukiontzi ho-
riko ontzi arinak, tamaina handikoak, olioa eta etxeko arriskutsuak, txatarra eta 
pneumatikoak izan dira bilketa areagotu dutenak. Gainerako frakzioetan behera 
egin du gaika bildutako kopuruak.

Gaika jasotako materialetatik, bilketa areagotu duten zatiak materia organikoa 
eta lorezaintzako hondarrak izan dira, baita pisuan bolumen txikiagoa duten za-
tiak ere, hala nola olioa eta etxeko arriskutsuak, plastikoak eta pilak. Gainerako 
frakzioetan, gaika bildutako kantitateak behera egin du; nabarmentzekoa da % 
2ko murrizketa paper-kartoian eta % 3koa ontzi arinetan.

Bereizitako hondakinak Zabortegiko hondakinak 

gaIka bILDutako HonDakInen tasa

EKONOMIA ZIRKULARRA | honDakInak

Iturria: San Markoko Mankomunitatea
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2014tik aurrera, gaika bildutako hondakinen banaketa aldatu egin zen, aurreko 
urteekin alderatuz, hainbat faktore zirela eta: 2014an, hiri guztira zabaldu ziren 
materia organikoa biltzeko edukiontziak, eta etxeko olioa biltzeko edukiontziak 
jarri ziren auzo guztietan.

Paper-kartoien bilketa % 2,0 murriztu da 2020arekin alderatuta, eta multzo 
garrantzitsuena da oraindik ere, 2021ean gaika bildutako materialaren herena 
baita ia (kilogramotan).

Beiraren bilketak gora egin du, % 6,29, eta gaika bildutako hondakinen % 19,26 
da, pisuan; ontzi arinak, berriz, % 15,10 dira, eta % 2,81 jaitsi dira, azken ur-
teetako joera hautsiaz.

Materia organikoa, 2014tik aurrera udalerri osoan edukiontziak jarri ondoren, 
proportzio berean mantendu da 2015etik aurrera, gutxi gorabehera % 15ean; 
bildutakoa % 3 igo da 2021ean.

Tamaina handiko hondakinak gaikako bilketaren % 9,24 dira, eta zertxobait jaitsi 
dira, % 0,55, 2020arekin alderatuta. San Markoko birziklatze eremuan eta Gar-
berako eta Atotxarrekako garbiguneetan bildutako beste hondakin berde batzue-
tatik datozen zurak eta materialak % 5,57 dira.

Gainerako frakzioek % 5,25 egiten dute guztira, eta horien artean ehun-gaiak 
nabarmentzen dira, guztizkoaren % 1,72 baitira.

gaIkako bILketaren tIpoLogIa

EKONOMIA ZIRKULARRA | honDakInak

Iturria: San Markoko Mankomunitatea
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Materia organikoa konpost bihurtzeko programaren barruan, 5.122.50 kg bildu 
dira 2021ean. Kopuru hori txartel bidezko edukiontzi marroiaren bidez biohonda- 
kinaren gaikako bilketan parte hartzen duten familiei eta jarduera ekonomikoei 
eta udalerriko ekoizle handi gisa parte hartzen ari diren erakundeei dagokie. 
2021ean, handitu egin da bildutako materia organikoren guztikoa; hain zuzen, 
familiek kaleko edukiontzietara botatako kopurua % 3 handitu da, eta berriz han-
ditu da ekoizle handietako batzuengandik jasotako bolumena, 2017an jaitsi egin 
baitzen. 2021ean, 30.691 etxe daude txartel elektronikoko edukiontziaren bidez 
biohondakina biltzeko borondatezko sistemari atxikiak; 1.129 familia gehiago 
atxiki dira sistemara. Familiez gain, 1.917 enpresa eta askotariko denda atxiki 
zaizkio sistemari, hala nola tabernak eta jatetxeak, hotelak, loradendak, super-

merkatuak eta elkarte gastronomikoak. Bildutako materiala ondo bereizi dute 
sistemari atxikitako pertsonek eta saltokiek. 2019ko urriaren 15etik, bildutako 
materiala Zubietako Biometanizazio Plantan uzten da, balorizazio energetikoaren 
ondoren, eta digestoarekin konposta egiten da.

Biohondakinak edukiontzi bidez biltzeaz gain, 806 etxek dute konpostagailua, 
banakako konpostajearen edo autokonpostajearen programaren barruan, eta 96 
familiak hartzen dute parte auzo konpostajeko programan, Añorga Txiki, Igeldo, 
Aiete, Morlans, Ibaeta, Martutene, Bidebieta eta Ulia auzoetan, horretarako ins-
talazioak jarri baitira auzo horietan.

* 2011ko, 2012ko eta 2013ko datuak Gros eta Amara auzoei dagozkie, artean ez baitzegoen materia organikoaren edukiontzirik beste auzoetan.

gaI organIkoa

Iturria: Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua. Donostiako Udala
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2020an, Zubietan dagoen Ingurumen Guneko balorizazio energetikorako instala-
zioa martxan jarri zen. Gipuzkoako hiri-hondakinen errefusa modu kontrolatuan 
errausten den instalazioa, non errekuntza-prozesu horretan sortutako beroa elek-
trizitatea eta beroa sortzeko aprobetxatzen den.

Ingurumen Gunean daude ere beste instalazio batzuk: tratamendu mekaniko-
biologikorako planta, zepen berreskuratzerako zentroa eta biogasa eta konposta 
ekoizteko digestore anaerobikoa eta beste instalazio osagarriak ere.

Errefusa kopuruak % 4,53 egin du gora 2020ko datuekin alderatuta, 2021an 
265 kilogramo biztanle bakoitzeko, hau da, 49.728.695 kg.
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zabortegIan utzItako eDo baLorIzatutako HonDakInak
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Kontsumo iraunkorra bizitzeko eta sistemak funtziona dezan beharrezkoak 
diren ondare eta zerbitzuen erosketa eta hornidura modu arduratsuan 
egitera dago begira. Partikular, administrazio, enpresa eta korporazioek 
egiten duten erosketa bakoitza hainbat alderdi (erosgaiaren materialak, 
berrezartzeko ahalmena, birziklatzeko ahalmena, ekoizpen prozesuak eta 
energiaren kontsumoa, material eta produktuen iraunkortasuna eta jato-
rria, karbono aztarna, etab.) kontuan hartuz egin dadila, eta baita pro-
duktuak egin dituztenen edo elikagaiak edo beste ondare eta zerbitzu 
batzuk bildu edo garraiatu dituztenen laneko nahiz gizarte baldintzak ere 
kontuan izanik. 

Ondare eta zerbitzuen ekoizpenean, enpresa eta erakunde publikoek In-
gurumena Kudeatzeko Sistema izenekoak txertatzen ari dira, beren jar-
duera, zerbitzu eta produktuek sorrarazten dituzten ingurumen eraginak 
identifikatu, prebenitu eta kontrolatze aldera, ondoren horiek murriztu, 
informazio publikoko ildo bat eraman eta ingurumen arloko antolaketa 
eta ekoizpen sistemaren txertatze egiazko eta jarraitua bermatuko duen 
ziurtagiri bat eskuratzeko xedez.

4.3. 

kontsumo 
Iraunkorra

EKONOMIA ZIRKULARRA
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2021ean 30 baldintza-orri argitaratu eta esleitu dira ingurumen irizpideekin. 
Pandemia egoeraren ondorioz, 2020an esleitu behar ziren agiri batzuk atzeratu 
egin ziren, eta beste batzuk ez ziren argitaratu, eta horrek isla izan du 2021eko 
igoeran. Udaleko sail eta erakunde desberdinek sartu dituzte ingurumen-irizpi-
deak baldintza-orri hauetan, eta lan desberdinak garatzeko dira, besteak beste, 
ibilgailu elektrikoak eta hibridoak hornitzeko zerbitzuak; bulegoko material sun-
tsikorra, autobus-flotarako arropa eta bateriak eskuratzea; ostalaritzako hainbat 
zerbitzu ustiatzea; dokumentu-funtsak, altzariak, ekipo informatikoak eta beste-
lako ondasun materialak garraiatzea; eta abar.
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85 2021ean 2019 urtearekin alderatuta, nahiz eta 2020 eta 2021 bitartean % 
14 egin duen gora. 2021ean Udalak material suntsikorrean gastatutako 34.545 
€-etatik % 77 erosketa berdea izan da. 2021ean Udalak erositako material sun-
tsikorren % 77 inguru “produktu berdeak” kategorian sartzen da, aurreko urtee-
tan baino txikiagoa.

“Erosketa Berdea” deitzen zaio, produktuen alderdi ekonomiko eta teknikoez gain, 
produktuek bizi-ziklo osoan ingurumenari eragin diezaioketen eragina aintzat har-
tuta egiten den erosketari edo kontratazioari. Pandemia egoera dela eta, telelana 
egin ahal izan dute udaleko langile askok, eta ondorioz, material suntsikorraren 
aurrekontuaren behrakada nabarmena izan da; % 87 jaitsi da 2020an eta % 

materIaL suntsIkorraren erosketa berDea

Iturria: Donostiako Udaleko Kontratazio eta Erosketen Saila
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duria zabaltzeko eta partekatzeko leku iraunkorra; Eskolan Konposta, hezkuntza 
zentroei zuzenduriko programa, hondakin organikoak sorburuan egoki ustiatzeko; 
Zero Plastik kanpaina, erabilera bakarreko plastikoen erabilera murrizteko eta 
gaikako bilketaren ehunekoa handitzeko; eta baita Saretuz, kontsumo kontziente 
eta eraldatzailearen aldeko sare donostiarraren baitan kontsumo iraunkorragoa, 
kontzienteagoa eta bidezkoagoa lortzeko egindako sentsibilizazio eta sustatze 
ekintzak.

Udalak eta Crisitna Enea Fundazioak sustatutako kontsumo iraunkorraren ekin-
tza-kopuruak behera egin du 2021ean 2020. urtearekin alderatuta, % 32, eta 
aurrekontuak, aldiz, gora egin du % 27.

Kontuan hartu behar da ekintza askok, gainera, gasturik eragiten ez dutela. 2021. 
urtean nabarmentzekoak dira Donostitruk, hilabetero ospatzen den merkatu he-
rrikoia; Haziera, hazi-trukaketa eta laborantza eta agroekologiaren inguruko jakin-

Jarduera kopurua Xedaturiko aurrekontua
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kontsumo Iraunkorra sustatzea

Iturria: Ingurumen Saila, Erosketen Saila, Cristina Enea Fundazioa
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Iturria: Ihobe

2015. urtean udalerrian 118 ziurtagi-
ri zeuden, 2014. urtean baino % 17 
gehiago. 22 ziurtapen udal-sozietateei, 
Euskal Herriko Unibertsitateari, Osa-
kidetzari, Eusko Jaurlaritzari eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiari zegozkien 
batez ere.

2020. urtean berdin mantentzen da 
ISO 14006 ziurtagiri kopurua (11), 
EMAS ziurtagiri bat gehiago dago (9) 
eta behera egin du Ekoscan ziurtagiri 
kopurua (3). ISO 14001 ziurtagirien 
kasuan, ez dago datu eguneraturik 
2019. urtean.

 

* Eguneratu gabeko datuak

enpresaren eta erakunDe pubLIko naHIz prIbatuen Ingurumen kuDeaketa
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4.4. 

ur-kontsumoa

Zuzenean kudeatzen ditu Udalak ur hornidurako eta saneamenduko zer-
bitzuak. Horretarako, azpiegitura zabal bat du, eta, horri esker, urtean 
14.204.048 litro ur kudeatzen ditu.

Osagai moduan, 464 km hodi eta edateko ura presioan daramaten manio-
bra eta kontrol elementu guztiak ditu ura banatzeko sareak. Etxeetara iris-
ten den ura edateko ona izatea bermatzen dute udal zerbitzuek, eta azken 
hemezortzi urtetan kalitate egokiaren kalifikazioa lortu da udalerriko ur 
horniduran. 2021. urtean edangarritzat sailkatu dira analisien % 99,71.

764 km hodik eta behar diren gainerako elementuek saneatzen dute ura, 
grabitatearen edo ponpatzearen bidez garraiatzen baitute ur zikina hon-
dakin uretarako araztegira edo isurtzeko gunera.

EKONOMIA ZIRKULARRA
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2003tik 2018ra bitartean, behera egin du uraren guztizko kontsumoak, eta, ha-
mahiru urteotan, pertsonako 140 litro aurreztu dira egunean. Banaketa sarea 
hobetu izana (ihesak kentzea, hodiak berritzea, etab.) izan daiteke azken urteo-
tako joera horren azalpena. 

2021ean, biztanleko eta eguneko ur-kontsumoa % 1,43 jaitsi da, 2020an gora 
egin ondoren, urte hartan ziurrenik hainbat faktorek eragindako igoera (Elordin 
depositu berria martxan jartzea 2019 erdialdean, Zubietako azpiegitura berriei 
ura ematen diena; 2020an bisurtea izateagatik egun bat gehiago kontsumitzea; 
eta pandemia-egoera, non ur-galerak eta, batez ere, etxeko kontsumoa areagotu 
ziren). 2021eko jaitsiera etxeko kontsumoaren beherakadan eta, neurri txikia-
goan, fakturatu gabeko udal-kontsumoan egon daiteke batez ere.
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aLtako zuzkIDura: guztIzko ur-kontsumoa
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Iturria: Añarbeko Urak Mankomunitatea. Uren Ustiapen eta Saneamenduko Zerbitzua, Donostiako Udala
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Etxeko sektoreari dagokionez, 2021ean, biztanleko 138 litro ur kontsumitu zi-
ren, egunean, 2020arekin alderatuta % 4 gutxiago; aldiz, % 3 igo da 2019ko 
erreferentziazko aldiarekin alderatuta. Etxeko kontsumoaren hazkundearen ha-
siera 2020an bat etorri zen etxeratze-aldiarekin, eta altu mantendu zen hura 
amaitu ondoren; kontsumo globalean konpentsatu zuen jarduera ekonomikoetako 

Li
tr

o 
/ 
bi

zt
an

le
 /
 e

gu
n

kontsumoaren beherakada. 2021ean, etxeko sektoreko kontsumoa pandemiaren 
aurreko bost urteetan lortutako batez bestekotik hurbilago dago (138 litro biztan-
leko eta eguneko). Etxeko per capita kontsumoa gutxituz joan den arren, 2021en, 
ur kontsumo osoaren % 67 da; azken urteetan hiriko kontsumo globalaren pro-
portzioa handitu egin da (2007an, kontsumitutako ur guztiaren % 50 zen).

etxeko ur-kontsumoa

EKONOMIA ZIRKULARRA | ur-konTsumoa

Iturria: Uren Ustiapen eta Saneamenduko Zerbitzua, Donostiako Udala
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Zerbitzua ematen diegun sektoreei (etxekoak, jarduera ekonomikoak eta udal 
jarduerak) fakturatutako guztizkoari dagokio ur kontsumoaren % 84,3. Berriz, 
fakturatu gabeko urari dagokio beste % 15,7, hainbat arrazoi direla kausa (erre-
gistro errorea eta kontagailuetako irregulartasunak; irakurri gabeko kontagailuak; 
neurtzen diren baina fakturatzen ez diren udal kontsumoak —hala nola lorate-
giak ureztatzea, bideak garbitzea, iturriak eta hondartzak—; isuri edo jarioengatik 
kontsumitzen ez den ura eta kontsumitu arren, iruzurragatik fakturatzen ez dena). 
2020an etxeko kontsumoa % 68,4 zen bitartean, 2021ean % 66,6ra jaitsi da, 
jarduera ekonomikoen kontsumoarekin gertatzen denaren kontrara, 2020an % 
14,9 izatetik 2021ean % 16,1 izatera igaro baita.

ur-kontsumoaren banaketa

EKONOMIA ZIRKULARRA | ur-konTsumoa

Iturria: Uren Ustiapen eta Saneamenduko Zerbitzua, Donostiako Udala
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Jarduera ekonomikoen kontsumoa Fakturatu gabeko ura (baimendutako kontsumo munizipalak kanpo)

Udalaren kontsumoaEtxeko kontsumoa

Li
tr

o 
/ 
bi

zt
an

le
 /
 e

gu
n

ur-aurrezpenaren bILakaera
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Iturria: Uren Ustiapen eta Saneamenduko Zerbitzua, Donostiako Udala
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Hala ere, pandemia-egoerak eragina izan du bai etxeko kontsumoan (2020an 
144 litrora igo zen biztanleko eta eguneko), eta 2021ean 138 litrora jaitsi da 
biztanleko eta eguneko (pandemiaren aurreko bost urteetako urteko batez bes-
tekoaren antzeko zifrak, 137 litro biztanleko eta eguneko), baita jardueren kon-
tsumoan ere: 2020an batez besteko 35 litrora jaitsi zen biztanleko eta eguneko 
eta 2021ean biztanleko eta eguneko 37 litrora igo da (pandemiaren aurreko bost 
urteetako urteko batez bestekoaren azpitik dauden zifrak, 41 litro biztanleko 
eta eguneko). Guztizko kontsumoari erreparatuz, 2020an jarduera ekonomikoen 
kontsumoaren jaitsiera etxeko kontsumoaren eta fakturatu gabeko uraren hazkun-
deak konpentsatu zuen; 2021ean, berriz, etxeko kontsumoaren jaitsierak eragin 
handiagoa izan du jarduera ekonomikoen kontsumoaren hazkundeak baino.

2008tik 2019ra bitartean, hirian kontsumitzen den ur kantitatea ia laurdena 
murriztea lortu dugu. 2008an, 18 milioi metro kubiko ingurukoa zen Donostiara 
iristen zen hornidura, eta, 2019an, kopuru hori 14 milioira murriztu da, hau da, 
lau bat mila milioi litro aurreztu ditugu urte horretan. Hornidura sarean eta ihe-
sen eta kontagailuen kontrol sisteman egindako hobekuntzei esker, handitu egin 
da hornidura sistemaren eraginkortasuna.

Hala ere, etxeko kontsumoa ere jaitsi den arren, proportzio txikiagoan murriztu 
da: 2008an, biztanleko eta eguneko 148 litro kontsumitzen zituzten etxeetan, 
eta 2019an, berriz, 134 litro. Hau da, azken hamabi urteetan, % 8 murriztu da.

Antzeko zerbait gertatu da jarduera ekonomikoetako kontsumoarekin: 2008an, 
batez beste, 46 litro kontsumitzen ziren biztanleko, eta 2019an, berriz, 43 litro 
eguneko.

EKONOMIA ZIRKULARRA | ur-konTsumoa
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2005az geroztik, % 4 inguru jaitsi da fakturatu gabeko ur bolumena, batez beste, 
eta, 2007tik aurrera, murrizketa nabarmenenak gertatu dira, batez ere Banake-
ta Sarea Kudeatzeko Udal Planeko zenbait neurri ezartzearen ondorioz, honako 
hauek lortu ditugu:

• Banaketa sarea sektoreka banatzea, jarioak hauteman eta konpontzeko. 
• Udal instalazio eta zerbitzuetako kontsumoa kontrolatzea eta gutxitzea. 
• Euri ura kaleak garbitzeko eta iturri apaingarrietan erabiltzea.

2021ean, fakturatu gabeko ura % 4 igo da; 2008 eta 2014 artean beheranzko 
joera izan da, baina 2015etik aurrera, 2016 eta 2018 izan ezik, joerak gora 
egin duela adierazten du. Sistemaren eraginkortasunak gora egiten jarraitzen du: 
2005ean, ur eskari osoaren % 38 zen fakturatu gabeko ura; 2021ean, berriz, % 
16koa izan zen kopuru hori, hau da, % 1 gehiago 2020an baino.

Guztiko ur-eskariaren gainean
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2005az geroztik, galdutako uraren bolumena, hau da, itxurazko galerak (iruzurra 
eta irakurketa akatsak) eta galera errealak (ura banaketako sareko edo instala-
zioetako jarioak) barne, urteko % 2 jaitsi da, batez beste, eta 2021ean 1,7 bat 
milioi metro kubiko galdu da. Monseko biltegia berritzeko obretan izandako ma 
txura baten ondorioz 2015. urtean gehikuntza puntuala izan den arren, 2007tik 
aurrera,asko gutxitu dira galerak, eta 2007. eta 2021. urteen artean % 67ko ur 

aurrezkia izan da, batez ere, edateko ura banatzeko sarearen sektorizazioarekin 
jarioak hauteman eta kentzearen ondorioz. 2021ean, galdutako ur-bolumenaren 
urteko aldakuntzak % 12ko igoera ekarri du. 2005ean, uraren guztizko eskaera-
ren gaineko ehuneko gisa, galdutako ura  % 29 zen; 2021ean, berriz, % 12koa 
izan da kopuru hori, 2010etik lortutako zifren ildotik.
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2005etik 2009ra, Donostiako saneamendu sarean jaso eta Loiolako Honda-
kin Uren Araztegian tratatzen den hondakin uraren bolumena urtean % 6 jaitsi 
zen, batez beste, eta aldi horretan, guztira, ia % 30 jaitsi zen. Ur horiek, ba-
tez ere, edateko uraren horniduratik datoz, erabiltzaileek erabili eta estolderia 
sarera itzultzen baitute, bai eta kolektoreetan doan euri uraren parte batetik 
ere. 2010ean, Loiolako HUAren eta Monpaseko itsaspeko hustubidearen artean 

lurreko hustubidea abian jarri zenean, handitu egin zen euri ura biltzeko ahalme-
na, eta, beraz, tratatutako uraren bolumena handitu. Prezipitazioei dagokienez, 
2021a Igeldoko Meteorologia Behatokiak “heze” gisa sailkatu du urtea prezipita-
zioei dagokienez, eta urte horretan kudeatutako hondakin uraren bolumena % 9 
handitu zen 2020koarekin alderatuta (hau “oso heze” bezala sailkatua).
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Iturria: Añarbeko Urak Mankomunitatea
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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.



CRISTINA ENEA FUNDAZIOA | DONOSTIAKO IRAUNKORTASUNARI ETA KLIMARI BURUZKO URTEKO TXOSTENA 2021 107   
 

 

% 18

% 16

% 14

% 12

% 10

% 8

% 6

% 4

% 2

% 0

LangabezIa-tasa

Iturria: Lanbide eta Donostia Sustapena

BIZI-KALITATEA | alDerDI soZIoekonomIkoak

Emakumeen langabezia tasa Gizonen langabezia tasaGuztiko langabezia tasa

16,0
14,5

12,6
11,2

10,1 9,7
8,2 8,6 9,0 8,8

9,7 9,7 10,4 10,8

12,7 13,2
14,2

12,7 12,2

10,3 9,2 8,8
10,4

9,0
7,5

11,9
10,4

8,8 8,0
7,3 7,3

6,8 7,1 7,0 6,8
8,37,8

6,3
5,0 4,8 4,5 4,9

5,4 5,6
5,0 4,8

6,9

9,4
9,8

5,7

9,1
9,4 9,9

12,3 12,7
12,7

11,2 10,6

9,4 8,7 8,3
9,8

8,3

11,9 12,1
11,3

9,9
9,2 8,5

8,1 7,7
9,1

7,6

10,3

200520042003200220011997 1998 1999 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20172013 20182014 20192015 202120202016

6,6



CRISTINA ENEA FUNDAZIOA | DONOSTIAKO IRAUNKORTASUNARI ETA KLIMARI BURUZKO URTEKO TXOSTENA 2021 108   

% 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.

 

HILeko bILakaera

Fa
m

ili
a-

ko
pu

ru
a

URTARRILA MARTXOA MAIATZAAPIRILA EKAINA UZTAILAOTSAILA ABUZTUA IRAILA AZAROA ABENDUAURRIA

BIZI-KALITATEA | PoBreZIa

3.347

3.518

3.549

3.503 3.509

3.586 3.595

3.502

3.461
3.427

3.378

3.416

3.344

3.342
3.322

3.305

3.321

3.269 3.282 3.272 3.253

3.313
3.331

3.3183.320 3.320

3.407

3.499 

3.501

3.405

3.496
3.521 3.535 3.523 3.536 3.521

3.650

3.600

3.550

3.500

3.450

3.400

3.350

3.300

3.250

3.200

3.150

Guztizkoa 2020Guztizkoa 2021 Guztizkoa 2019



CRISTINA ENEA FUNDAZIOA | DONOSTIAKO IRAUNKORTASUNARI ETA KLIMARI BURUZKO URTEKO TXOSTENA 2021 111   

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.

BIZI-KALITATEA | osasuna
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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
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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-
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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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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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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.

BIZI-KALITATEA | osasuna
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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.
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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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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

BIZI-KALITATEA
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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.

BIZI-KALITATEA | eTXeBIZITZa
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Etxebizitza libreak Babes publikoko etxebizitzak 

eraIkItzeko LIzentzIa eman zaIen etxebIzItzak

Iturria: Donostiako Udaleko Hirigintza Saila
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Bi urtez emandako lizentzien guztizko kopurua handitu ondoren, 2021ean % 40 
jaitsi da etxebizitza libreetarako emandako lizentzien kopurua, eta ez da lizen-
tziarik eman etxebizitza babestuak eraikitzeko. 2021ean emandako 210 obra-
lizentzia horietako gehienak Ategorrieta-Ulian (39 lizentzia), Añorgan (32 lizen-
tzia) eta Aieten (27 lizentzia) eman dira.

2021ean, eraikitzeko lizentzia lortu duten etxebizitza libreen % 48 etxebizitza 
berriak dira, erabilera-aldaketagatik nahiz lehendik zeuden etxebizitzak bana-
tzeagatik sortuak, eta gehienak Erdialdean eman dira.

2007tik aurrera, nabarmen jaitsi zen eraikitzeko lizentziak emanak zituzten etxe-
bizitzen kopurua —babes publikokoak izan zein libreak izan—, eta 2009an iri-
tsi zen urte haietako mailarik baxuenera; urte hartan, lizentzia-kopurua 2006an 
emandakoen laurdena baino txikiagoa izan zen. 2010ean eta 2011n, aurreko 
bi urteetan baino lizentzia gehiago eman ziren, baina 2012tik aurrera, eman-
dako lizentzien kopurua murriztu zen berriro, eta, azken 12 urte horietako da-
turik baxuena 2014an izan zen. 2015. eta 2016. urteetako igoeraren ondoren, 
2017an eta 2018an emandako lizentzien kopurua berriz jaitsi zen, eta, gainera, 
2017an ez zen lizentzia bat ere eman etxebizitza babestuak eraikitzeko.

BIZI-KALITATEA | eTXeBIZITZa
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6. 
berotegI 
efektuko  
gas Isurketak
Berotegi Efektuko Gas Emisioen Inbentarioak (BEG) pla-
netaren berotze orokorraren jarraipena egiteko nazioarte-
ko komunitate zientifikoak eta instituzio politikoek baliatu 
ohi duten tresnetako bat dira. Karbono dioxidoa da (CO2) 
berotze orokorraren gas eragile nagusia, nahiz eta ez den 
bakarra. BEG modura aintzatetsitako beste gas batzuk dira 
oxido nitrosoa (N2O), metanoa (CH4), perfluorokarbonoak 
(PFC), hidrofluorokarbonoak (HFC) eta sufre hexafluoruroa 
(SF6). Inbentario horietan, era berean, karbonoen hustule-
kuen xurgatze ahalmena ere aintzatesten da, baso masena 
kasu.

Eusko Jaurlaritzak, Iraunkortasunerako Euskal Udalerri-
en Sarearekin (Udalsarea) batera emisioak kalkulatzeko 
tresna bat garatu du, Berotegi Efektuko Gas Emisioen 
Protokolo Orokorrean ezarritako metodologiari jarraitzen 
diona. Aintzatetsitako emisio motak sektore ezberdine-
tan (industria, bizitegia, zerbitzuak edo lehen sektorea) 
erabilitako erregaiekin lotutakoak, lurralde bakoitzean 
kontsu mitutako elektrizitatearen sorrerarekin lotutakoak 
eta, adibide batera, beste udal barruti batean kudeatzen 
diren udalerriko hiri hondakinekin lotutako emisioak dira.
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Energiaren eta Klimaren aldeko Alkateen Itunak barne hartzen ditu, emisioak 
arintzeko konpromisoa ez ezik, erresilientzia edo klima aldaketaren asaldurak 
baretzeko gaitasuna areagotzea, eta baita energia eraginkortasuna eta energia 
berriztagarrien erabilera handitzea ere; gainera, kolektibo ahulenak lehenesten 
ditu, eta herritarrak borroka horretan inplikatzen ditu.

Koronabirusaren pandemiaren eta martxoaren 14an deklaratutako alarma egoera-
ren testuinguruan, Tokiko Gobernu Batzarrak, martxoaren 17an, klima larrialdia-
ren adierazpen bat onetsi zuen. Horren bidez, onartu zuen berrikusi egin behar 
direla planean ezarritako helburuak eta jarduketak, lehenago bete daitezen, eta 
areagotu egin behar direla  horretara bideratutako baliabide ekonomikoak. Ekin-
tza horien bidez bermatu nahi da urteko berotegi efektuko gasak murriztea, erre-
gai fosilak alde batera uztea eta energia berriztagarrien aldeko apustua egitea, 
karbono isurketa garbirik bat ere izan ez dadin ahalik eta azkarren.

Urtero atmosferara berotegi efektuko zen bat gas (BEG) isurtzen den jakitea hiri 
metabolismoaren funtsezko faktorea da. Horrek, gainera, aukera ematen du ikus-
teko zenbateraino bete diren Udalak azken 12 urtean onetsi dituen plangintza 
tresnetan ezarritako murrizketa helburuak, bai eta klimaren eta energiaren aldeko 
alkateen azken itunetik eratorritako konpromisoak ere; hain zuzen ere, 2017an 
atxiki zitzaion hiria itun horri, eta, modu horretara, bat egin zuen 2015eko Pa-
risko Klimaren Goi Bileraren ondorioz hartu ziren nazioarteko konpromisoekin.

Udal Gobernuak 2018an onartutako Klima Plana 2050 da hiriak klima aldake-
taren erronkari emandako erantzuna. Ez da politika publiko bat garatzeko beste 
plan bat, baizik eta udal politika guztiak egituratzen dituen plan bat, Udaleko 
atal guztien jarduerak biltzen dituena eta gizarte aldaketa handi bat eskatzen 
duena. Planak tarteko helmuga bat ere ezarri zuen 2030ean; hain zuzen, urte 
horretan, klima aldaketaren politikek erreferente bihurtu behar dute nazioartean, 
berotegi efektuko gasen isurketak %  40 murrizteko. Udalerriak babestutako 

BEROTEGI EFEKTUKO GAS ISURKETAK

sarrera
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Hiria klima agertoki berrietara egokitzeko, Urumea ibaiaren ibarra egokitzea izan 
da inbertsio nagusia, uholde arriskua murrizteko. Bigarren faseari Uraren Euskal 
Agentziak (URA) ekin dio, Loiola, Txomin eta Martutene auzoetan.

Egokitzapen planean jasota eta jada eginda dauden beste azterlan batzuek auke-
ra ematen dute hiriaren mapa termikoa izateko, klima aldaketak hiri eremuko 
zerbitzu eta azpiegitura kritikoetan zer inpaktu duen aztertzeko, 27. poligonoko 
ibarretan beharrezkoak diren azterketa hidrologikoak egiteko edo uholde arriskua 
eta hiriko hondartzetan dituen ondorioak xehetasunez aztertzeko.   

Tokiko gobernuaren konpromisoa ezinbestekoa da, baina pertsona eta erakunde, 
kolektibo eta eragile sozial eta ekonomiko guztien laguntza behar du, agintaldi 
batetik harago, ziklo politiko batetik harago. Donostiar guztien inplikazioa ere 
behar du, orain inoiz baino gehiago, mugikortasun, elektrizitatearen eta gasaren 
kontsumo edo hondakinen sorkuntza aldetik ditugun ohiturak aldatzeko.

Era berean, adierazi behar da berotegi efektuko gasen isurketak ezin direla % 40 
murriztu, modu berean, sektore guztietan eta epe berberetan. Mugikortasunean 
aukerak nahiko zabalak dira (guztizkoaren % 40) eta eraikinetan ere izan litezke 
(% 13 bizitegietan eta % 13 zerbitzuetan), baina industriaren isurketak mu-
rriztea (udalerriko isurketen % 28) askoz zailagoa da, zementu fabrikazioaren 
ezaugarriengatik; izan ere, jarduera hori Añorgan instalatua dago eta hortik datoz 
udalerriko industria jatorriko emisio gehienak.

BEROTEGI EFEKTUKO GAS ISURKETAK
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berotegI efektuko gas emIsIoen InbentarIoa

Iturria: Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua (Donostiako Udala)
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO | InVenTarIo De emIsIones

 

2007. urtea erreferentziazkoa da udalerrian berotegi-efektuko gasen isurketen 
bilakaeraren jarraipena egiteko. Ordudanik, Berotegi Efektuko Gasek beheranzko 
joera dutela dirudi. 2007. eta 2019. urteen arteko guztizko emisioak % 26 mu-
rriztu egin dira; industria sektorearen emisioak kontutan izan gabe, murrizpena 
% 20koa da. 2019an, guztizko emisioak 1.117.304 tCO2e izan dira; industria 
sektorearen emisioak kontutan izan gabe,  781.969 tCO2e. BEGen bilakaerari 
buruz aurkeztu ahal izan den azterketa honetan, kontuan hartu behar da indus-
tria-sektoreari buruzko 2019ko datuak behin-behinekoak direla.

2016an emisio-maila txikienera heldu zen erreferentzia urtea kontuan izanda 
(2007. urtearekin alderatuta % 25,80a jaitsiaz, baina 2019ko behin-behineko 
datuak kontuan hartu gabe), baina ordundik goranzko joera aurkeztuaz: 2017an 
% 4,35eko urteko gehikuntzarekin eta 2018an % 1,48ko urteko gehikuntzarekin. 
2019ko behin-behineko datuen arabera, urteko jaitsiera % 6,02koa izango da, 
hau da, 2007koa baino % 26,15 txikiagoa.

Industria sektorea zenbatu gabe –guztizko emisioen inbentarioan % 30a da sek-
tore hau–, emisioek % 8,05 egiten dute behera 2019. urtean 2018. urtearekin 
alderatuta.

Emisioen jatorriari dagokionez, gehienak, % 80, erregaiak erretzeak sortutako 
emisioak dira (berogailuetan, ibilgailuetan, etab.), eta % 13, berriz, hirian kon-
tsumitzen den energia elektrikoa sortzeko sortu diren zeharkako emisioak dira.

2007tik 2016ra bitartean egondako BEG emisio-murrizketa krisi ekonomikoa eta 
mix elektrikoaren BEG emisioen intentsitatearen murrizketaren (tCO2 ratioa lu-
rralde jakin bateko produkzio elektrikoaren modu guztiek sortutako energia elek-
trikoaren unitate bakoitzeko) ondorioa, besteak beste, izan da. 2017. eta 2018. 
urteetan izandako igoerak ez ziren seinale ona udalak 2018ko ekainean onartu-
tako Klima DSS 2050 Planean ezarritako murriztapen helburuentzat, nahiz eta 
2018an udal-planetan kontuan hartutako eremuetan murrizketa txiki bat haute-
man zen. 2019an izandako beherakada, industria-sektorearen behin-behineko 
datuekin, datu globalak hobetu egin direla adieraz lezake, bai eta udal-planetan 
kontuan hartutako eremuetan murrizketa handi bat ere.
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2019an, emisioek behera egin dute sektore guztietan (bizitegi-sektorean, zerbi-
tzuetan, garraioan  eta industrian) 2017. urtearekin alderatuta, hondakinetan eta 
nekazaritza eta abeltzaintzan izan ezik.

Industria sektorea zenbatu gabe eta emisio difusoak bakarrik kontuan izanda, 
hau da, Emisio Eskubideen Merkataritzaren araudiak eragiten dituen industriaeta 
energia-instalazioak kontuan hartu gabe, emisio gehien eragiten dituen sektorea 
garraio motorizatua da beste behin ere, emisioen % 59,7arekin, sektore horrek 
hiriko energia-kontsumoetan duten pisuaren ondorio zuzena. Garraio sektoreko 
isurien % 63 turismoei dagokie, % 28,6 kamioiei eta furgonetei eta % 6,7 auto-
busei. Garraio sektoreko isurketak, 2014 eta 2017 artean lau urtez jarraian hazi 
ondoren, 2018an behera egin zuten, eta 2019an berriz ere behera egin dute, % 
3,6; 2007ko datuekin alderatuta, % 11,5 murriztu dira.

Etxebizitzen sektorea udalerriko isurketen % 15,2 da (industria kontuan hartu 
gabe); sektore honetako isurketen % 40 elektrizitatearen kontsumoari lotuta dau-
de, eta % 60 gas naturalari, gasolioari eta petrolioaren beste deribatu batzuei 
lotuta daude. Bizitegi-sektoreko isurketek behera egin dute 2019an, % 19,4, bai 
estatuko mix elektrikoaren jaitsieraren ondorioz, bai energia-kontsumoen jaitsie-
raren ondorioz (elektrizitatea, gas naturala, gasolioa eta PGL); 2007. urtearekin 
alderatuta, sektore honetako isurketak % 42,2 murriztu dira.
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Zerbitzuen sektorea udalerriko emisioen % 16,6 da (industria kontuan hartu 
gabe); zerbitzuen sektoreko emisioen % 60a elektrizitate-kontsumotik eratortzen 
dira, eta gainerako % 40a gas naturalaren, gasolioaren eta petrolioaren beste de-
ribatu batzuen berokuntza-kontsumoagatik. Zerbitzuen sektoreko isurketek gora 
egin dute 2014tik, 2016an izan ezik, eta 2019an % 14,9 egin dute behera, bai 
estatuko mix elektrikoaren jaitsieraren ondorioz, baita energia-kontsumoen (elek-
trizitatea, gas naturala eta gasolioa) beherakadaren ondorioz ere; 2007. urteare-
kin alderatuta, sektore horretako isurketek % 24,5 egin dute behera.

Hirian sortutako hondakinen kudeaketa isurketa guztien % 7,9 da (industria 
kontuan hartu gabe). 2019an, piloan bildutako hondakinen kudeaketatik era-
torritako emisioak (errefusa deritzoguna, hondakinen kudeaketan BEG gehien 
sortzen duena) % 0,2 igo dira, urte horretan bertan piloan bildutako hondakinen 

CO2 emisio faktorearen gorakada dela eta. 2007. urtearekin alderatuta, sektore 
horretako isurketak % 10,6 murriztu dira.

Emisio-banaketa sektoreko 2007. urtekoaren parekoa da. Industria sektoreak 
udalerriaren guztizko igorpenean gero eta gutxiago suposatzen du.

Emisio-banaketa sektoreka aldatu egin da 2007. urtearekin alderatuta: garraio-
sektorearen pisua handitu egin da, % 54,1etik % 59,7ra; bizitegi- sektorearen 
pisua, berriz, jaitsi egin da, % 21,2tik % 15,2ra; eta zerbitzu-sektoreari, hon-
dakinei eta abeltzaintzari eta nekazaritzari eutsi egin zaie antzeko kopuruetan. 
Industriaren sektorea kontuan hartuta, sektore horrek pisua galdu du udalerriko 
emisioen guztizko zenbaketan: 2007an % 36 zen, eta 2019an, berriz, % 30.
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Biztanleko emisioak, industria kontuan hartuta (behin-behineko datuak) zein har-
tu gabe, jaitsi egin dira 2007az geroztik, nahiz eta 2016. urtetik goranzko joera 
antzeman zitekeen. 2019an joera hori hautsi egin dela dirudi eta biztanle bakoi-
tzeko isurketak murriztu egin direla. EAEko Berotegi Efektuko Gasen emisioen 
inbentarioaren arabera, 2019an, BEGen emisioak, guztira, 8,43 tCO2e-koak izan 

dira biztanleko, eta emisio difusoak, berriz, 4,57 tCO2e-koak, biztanleko. Aldi 
berean, Donostian, biztanleko BEG-en emisioak 5,96 eta 4,17 tCO2e-koak izan 
dira, hurrenez hurren, EAEko datuak baino baxuagoak. Hala ere, kontuan hartu 
behar da, datuak ez direla erabat alderagarriak metodologia aldeengatik.

 

 

beg emIsIoak bIztanLeko

tCO2e guztizkoak biztanleko tCO2e sektore difusoak biztanleko
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Iturria: Ingurumen Osasunaren eta Jasangarritasunaren Zerbitzua (Donostiako Udala)
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Donostiako  
Udala

Josu Benaito 
Ingurumen Zuzendaritza
—
ana Juaristi 
Izaskun agirrezabal 
alex Iturbe 
Ingurumen Osasunaren  
eta Jasangarritasunaren Zerbitzua
—
asun Yarzabal 
Bioaniztasuna eta Ingurumena  
Kudeatzeko Atalal
—
Victoria Esnaola 
alaitz Iraola 
asier Goya 
Ingurumena Kudeatzeko Bulegoa
—
Jon Gastañares 
Iker Mardaras 
Mikel Lasa 
asier Manuel 
Energia Eraginkortasun Atala
—
Koldo Saénz 
Ingurumen Diziplinaren Atala

Sergio Fernández
Conchi Unanue 
Osasun Publikoaren eta Animalien 
Ongizatearen Zerbitzua
—
Jon Chávarri
Paul aguirre
Juncal Calvo
olaia Garoña  
Hirigintza Sostengagarriko 
Zuzendaritza
—
Manu narváez 
Lehendakaritza
—
Ibon ramos 
Pilar Braceras 
Informazioko Udal Unitatea
—
Jone argoitia 
Mugikortasuneko Zuzendaritza
—
Estefanía Lacalle
Fermín Echarte
Iñaki Baro 
Mugikortasuneko Atal Teknikoa

José ramón renilla
Carlos Sánchez
Josu Sarobe 
Hiri Mantentze eta Zerbitzuen 
Zuzendaritza
—
Fernando Pérez 
Urak Ustiatzeko eta Saneamenduko 
Zerbitzua
—
aintzane Garmendia 
Gizarte Ongizateko Zuzendaritza
—
ana Txurruka 
Laida arrieta 
Berdintasun Bulegoa
—
Mª Jesús Martin 
Kontratazio eta Erosketen Atala
—
ana alvarez 
Loreto Sola 
Finantza Zuzendaritza
—
amaia aguirreolea 
Eva Salaberria 
Auzoak eta Herritarren Partaidetza

Elisabet rezabal
Lourdes Berasarte 
Herritarrez Arduratzeko Administrazio 
Atala (Udal!nfo)
—
Juncal Sánchez
Donostia TIK
—
Isabel aguirrezabala 
Gorka oiarzabal 
Donostia Turismo
—
Euken Sesé
Maite ayestarán
Lourdes Escribano
nora Mendoza
Iker Martinez
Bibiana Libreros 
Donostiako Sustapena
—
Igor González 
Javier Vallejo
arantza Munduate
Maite Santos 
Ianire osa 
Donostiako Tranbia Konpainia (DBus)
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Mankomunitateak 
eta Patzuergoak

Enara Intxausti
Isidro Salaberria
Elena Egurrola  
San Markoko Mankomunitatea
—
Jose Ángel Ercilla 
Iban Zubeldia 
Añarbeko Urak
—
Eluska renedo
Jakot Karrera 
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde 
Agintaritza

Gipuzkoako  
Foru Aldundia

Iñaki Bañares 
Ingurumena eta Obra Hidraulikoetako 
Zuzendaritza Nagusia
—
Silvia Pérez 
Susana Luzuriaga 
Cecilia Barranco 
Bide Azpiegituretako Departamentua
 

Eusko Jaurlaritza

alex Boto 
Mari Mar alonso 
Miriam arrizabalaga 
Loli Lorenzo 
Mari Luz Gómez 
ana Mezo 
Carlos Castillo 
IHOBE, Ingurumen  
Jarduketarako Sozietate Publikoa
—
ana ramos
alberto Manzanos 
Uraren Euskal Agentzia
—
Enrique Monasterio
arantxa Zugasti
Txetxu S.ormijana
Guillermo Basañez-Unanue
Urko Buendía 
Energiaren Euskal Erakundea – EEE

Mariví albizu 
nadia arcarazo 
Josu Urrutia 
EAE-ko Egurats Kalitatea  
Zaintzeko Sarea
—
ane Miren Fernández 
Emakunde – Emakumearen  
Euskal Erakundea
—
roberto Villate 
Borja Pulido 
Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzua
—
Joseba Goikolea 
Osasun Publikoaren  
eta Adikzioen Zuzendaritza
—
Imanol rodriguez 
Energiaren, Meategien eta Industria 
Administrazioaren Zuzendaritza

Besteak

Ángel Borja 
AZTI 
—
Margarita Martín 
Miguel Ángel Manjón 
AEMET, Estatuko  
Meteorologia Agentzia
—
Jesús Yusta 
Carmelo Montaña 
Jon Martínez  
Nortegas
—
néstor Gonjar 
ascensión Iceta 
Iberdrola
—
Xabier Lejarzegi 
ENEEK - Euskadiko Nekazaritza eta 
Elikadura Ekologikoaren Kontseilua
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