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0. RESUMEN EJECUTIVO

HERNANIKO GIZARTE, EKONOMI ETA INGURUMEN
ARLOETAKO DIAGNOSTIKOA
LABURPEN DOKUMENTUA
Hernanik gizarte, ekonomi eta ingurumen arloei buruzko diagnostikoa bat egin du,

Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Plan berria egiteko lehenengo pausu gisa.
Prozesu hau EAE-ko udalerrietako Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planak berrikusteko Gida
Metodologikoan oinarrituta egon da.

Diagnostiko honetatik ateratzen diren ondorioak datozen 8 urteetan udalerriko

helburu

estrategikoak lortzen lagunduko dituzten ekintzak definitzeko abiapuntu dira.
Jarraian Diagnostikotik ateratako ondorio nagusienak azaltzen dira, non udalerriko indarguneak eta ahulguneak identifikatzen diren.

Ingurumen arloak

☺

Hondakinen sorrera 2011 urtean nabarmen jaitsi da (0,78 kg/biz/egun)
2008ko datuarekin
kg/biz/egun)

alderatuz.

(Udalsarea

21eko

batez

bestekoa,

1,2

2006-2010 artean edateko uraren guztizko goi-banaketa %13 jaitsi da.
Atez ateko hondakinen kudeatze sistema ezarri zenetik, hondakinen
berreskuratze eboluzioak goranzko joera du, 2011an hondakinen %73 gaika
bildu zirelarik.
2011n zehar Kalkulatutako Airearen Kalitatearen Indizeak (AKI), %99,7an
airearen kalitatea “ona” edo “onargarria” dela adierazten du.

Argiteria publikoaren sisteman, urtero eta orain dela urte batzuetatik hona,
hobekuntzak egiten ari dira. Hala ere, jarritako fluxu erregulatzaileen
funtzionamenduaren akatsak detektatzeko ez dago inolako kontrol
elementurik.
Ur galerak kontrolatzeko urtero enpresa bat kontratatzen da soinu-emisoreen
bidez ur-ihesak detektatzeko. Hala ere, egoera hau hobetzeko, sarearen
sektorizazioa egitea guztiz beharrezkotzat jotzen da.
2003. Urtean udalerriko ingurumen zarataren mapa egin zen. Handik gaur
egunera udalerritik pasatzen diren hainbat errepide berri egin dira.

Udal langileei zuzendutako ingurumenari buruzko sentsibilizazio kanpaina
ezberdinak egin dira. Hala ere, azken 5-6 urteetan ez da ekimen gehiagorik
egin.

Hernaniko energia berriztagarrien batez besteko tokiko ekoizpena (gehien
bat energia hidraulikoa) udalerrian kontsumitutako energia elektrikoaren %1,4
da.
Zenbatu gabeko ur kontsumoak uraren goi-banaketaren %34 inguruan daude.
Hernanin kutsatuta egon daitekeen lurzoruaren azaleraren
Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino handiagoa da.

proportzioa

Udalerrian iraunkortasunarekiko konpromisoa hartu da, baina Erosketa eta
Kontratazio Publiko Berdearen ezarpen maila hasiberria da oraindik.
Kale garbiketan biltzen diren paperontziak ez dute hondakina bereizita
jasotzen.

Lurralde eremuak

☺

Hernaniko Hirigintza Planeamenduak lurzorua modu iraunkorrago batean
erabiltzea eta ingurumenarekin adeitsuago izango den hiri-ingurunea
sortzea baimentzen du.
Azken urteetan autobus zerbitzu berriak jarri dira martxan eta gaur egun 7
udalerrirekin dauka komunikazioa Hernanik. Gipuzkoa mailako autobus
guztietan erabili daiteke Txartel Bakarra.
Azken lau urteetan Hernaniko udalak lana egin du bertako baso autoktonoen
azalera handitzeko asmotan. Nabarmentzekoa da, Epele eta Usoko
erreketan udalak uholde lautada sortzeko egindako lana. Udalaren lur
zatietan eta lur zati pribatu batean haltza landatu da, horrela bertako basoa
berreskuratuz.

Udalerriaren mendebaldean Santa Barbarako harrobia kokatzen da. Gaur
egun ez dago jarduerarik bertan eta bere kabuz ari da naturalizatzen.
Azken urteetan Hernanin lan handia egin da mugikortasunaren arloan oinezko
eta txirrindularien ibilbidek hobetzeko, baina oraindik lana dago egiteko.
Hiri-autobus egokituak hiru ibilbide egiten ditu, baina erabiltzaileen kopurua
jaitsi egin da azken urteetan.
Herri inguruko ibai ertzetako erriberetan aisialdirako baratzeak daude
kokatuta. Bertan erabilitako produktuek errekaren kutsadura eta eutrofizazioa
ekar dezakete.
Hernaniko udalerriko mendi, gune degradatu eta batez ere ibai eta erreken
ertzetan landare espezie inbaditzaile ugari agertzen dira batez ere. Gainera,
azken urtean liztor asiarraren presentzia asko hazi da. Hala ere, udala
espezie hauen kontrol eta desagerraraztean lan egiten ari da.

Herriko ibilgailu kopurua etengabe igotzen ari da, %12,5ean igo da 2005etaik
2010era.
Santa Barbarako putzua nahiko andeatua dago, izan ere, urteetan zehar
harrobiaren oinetan kokatua egoteak, bidearen gertutasunak, putzu ertzeko
landarediaren egoerak eta jendearen presentziak eragin zuzena izan du.
Uda garaian Urumea ibaian zehar hondartza moduan erabiltzen diren 3
puntu lokalizatu dira; Ugaldetxo, Latxe eta Fagollaga. Puntu hauetan,
zaborren pilaketa garrantzitsu bat egoten da. Udalaren eskumenekoak
Fagollaga eta Ugaldetxoko tramu bat dira.

Gizarte eta ekonomiari buruzko arloak

☺

Azken hamarkadan biztanleria errekuperatzen ari da berriro ere Hernanin.
Hernaniko udalak Kooperazio eta Garapena Laguntzeko gaietan esku hartze
kopuru garrantzitsua egiten du eta zentzu honetan, gainontzeko euskal
udalerrien erreferentzia bilakatu da.
Udalak jarrera oso aktiboa du euskararen normalizazioan, gizarte eremu
guztietan. Euskararen erabilera bultzatzeko eta normalizatzeko udal planek,
hiritarren hizkuntza eskubideak bermatzea eta hizkuntza egoera normalizatu
baterantz joatea dute helburu.
Kultura ikuspuntutik, Hernani udalerri dinamikoa da. Asoziazio maila altua
da eta kultura taldeak ere ugariak dira Hernanin eta askotarikoak gainera.
Hernaniko Udalerriak kirol instalazio onak eta erabilera askotarikoak ditu
oro har eta orokorrean, ekipamendu hauen erabilera maila oso altua izan ohi
da.
Programazio turistiko garrantzitsua dago eta gainera, urtean zehar jai eta
kultura jarduera ugari dago.
Urteak pasa ahala Hernaniko gizarte zerbitzuetako baliabideak handitzen
joan dira.

Hernaniko biztanleriaren jarduera tasa %48,6koa zen 2010 urtean.
Emakumezkoen jarduera tasak apalki bada ere gora egiten du, hala ere,
beti gizonezkoen tasaren azpitik mantentzen da.
Hernaniko Garapen ekonomiko eta enplegu sailak, Eskualdeko Enplegu Plana
definitu du Buruntzaldeko beste 5 udalerriekin batera. Orain plan hau
garatzea falta da.
Hernanin 900 atzerritar immigrante bizi dira (452 gizon eta 448 emakume)
eta atzerritar biztanleria tasa %4,66koa da.
Udalak Hernaniko Tokiko Immigrazio Plana 2006-2008 dauka. Arrazoi
ezberdinak direla medio ez da ordea plan hau martxan jartzea lortu eta
bertan jasotako ekintza ugari oraindik abiatzeke daude.
Hernaniko biztanleriaren euskalduntze maila altua da. Dena den, oraindik
euskararen erabilera udalerrian hobetu daitekeen arloa da.

Eskualdeko Turismo Plana sortzeko elkarlanean ari dira eskualdeko
udalerriak, Donostialdea Turismogunea eta Basquetour (Turismoko Euskal
Agentzia).
Babestutako etxebizitzen eskari tasa altua, gazteek etxebizitza bat erosi
edota alokatzeko duten zailtasunari lotzen zaiola esan daiteke batez ere.

Udalerriko enpresa sareak azken urte hauetan krisia dela medio bilakaera
negatiboa izan du, 2008az geroztik establezimendu kopuruaren beherakada
%11,7koa izan delarik.
Enpleguaren bilakaera ere beherakorra izan da.
Hernaniko biztanleriaren errenta mailari dagokionez, hau Gipuzkoako mailaz
azpitik kokatzen da.
Nekazaritza ustiategi kopuruak ere nabarmen egin du behera.
Hernanin 2012ko irailean 1.345 langabetu daude erregistratuta guztira, 2011.
urtean baino 140 gehiago eta 2008an krisia hasi zenean baino 554 gehiago.
Emakumezkoen jarduera tasa gizonezkoekin alderatuz ehuneko 5 puntu
baxuagoa da, eta okupazio maila ere baxuagoa da.

Parte-hartzea eta komunikazioa

☺

Udalan Tokiko Agenda 21eko koordinazio eta kudeaketa lanak egiten dituen
arduradun bat dago. Lanpostu hau udal organigraman alkatearen ardurapean
egotea positibotzat jotzen da.
Hernaniko Tokiko Agenda 21 bere alkateak lideratzen du eta gainontzeko
politikariek ere beraien onespena eman diote prozesuari.
“Hernani parte-hartzea” izena duen batzorde politiko bat dago, non herriko
auzoen gaiak eta hauen suspertze aukerak aztertzen diren.

Ez dago Tokiko Agenda 21arekin zerikusia duten gaiak ezagutarazteko
komunikazio plan zehatzik
Eskolako Agenda 21 bakarrik lehen hezkuntzan dago ezarrita. DBHra ere
zabaltzea derrigorrezkotzat jotzen da.
2012ko urtarrilean herriko auzoak berpizteko asmoarekin, auzoz auzoko
parte-hartze bilerak egiten hasi ziren.
Hernaniko udalean Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren koordinaziorako
barne mekanismo teknikorik ez dago.

1. SARRERA
1.1 EAEko Tokiko Agenda 21en ezarpen, kudeaketa eta jarraipen eredua
EAEn Tokiko Agenda 21eko prozesuak gauzatzeko garaian, 1.1 irudian adierazita dauden lan
faseei jarraitzen zaie: Martxan jartzea, Diseinua (diagnostikoa eta plangintza barne), eta
Ezarpena eta jarraipena. Azkeneko fasea aurreratuta dagoenean, Berrikuspena egin behar
da, Diagnostikoa eguneratzeko eta Ekintza Plana berritzeko.

1.1 irudia: Tokiko Agenda 21eko prozesuaren eskema
Ereduaren ezarpena errazteko, Udalsarea 21ek, Iraunkortasunerako Udalerrien Euskal Sareak,
bertako kide diren udalerri guztietarako komunak diren metodologiak definitzen ditu.
Hartara, herriek sarean lan egingo dutela bermatzen da, eta era berean, EAEn gauzatzen
diren prozesuen homogeneotasuna bermatzen da.
Udalerrietako TA21eko Ekintza Planak modu eraginkorrean ezar daitezen sustatzea du helburu
Udalsarea 21ek, eta horretarako, udalerriei laguntzeko zerbitzu ugari eskaintzen ditu, hala
nola Ekintza Planen urteroko ebaluazioa eta programazioa, tokiko iraunkortasun adierazleen
kalkulua, eta

EAEko udalerrietako

TA21eko Ekintza Planak

Berrikusteko Gidaliburu

Metodologikoa (dokumentu hau gidaliburu horretan oinarritu da).

1.2. Kudeaketa publikorako eredu berriak
Administrazioak, bere maila guztietan, eraldaketa sakonak egin behar izaten ditu efikazia
(helburuak zein neurritan lortzen diren), eraginkortasuna (erabilitako baliabide publikoak
lortu beharreko helburuei dagokien gastu publikoa murrizteko) eta kalitatea (herritarrek
esperotako betetzea) etengabe areagotzeko.
EAEko Tokiko Agenda 21ak kudeatzeko eredua, herritarrengana eta emaitzengana
bideratuta dagoen kudeaketa publiko berri baten sustapenarekin erabat erlazionatuta
dago. Gainera, proiektu hau kokatuta dagoen Ekintza Planen berrikuspen prozesua eredu
honen baitan dago.
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Kudeaketa publikoa helburuz helburu egitean, ondoren aipatuko ditugun alderdiei behatzen
zaie besteak beste. Alderdi horiekin batera, EAEko Tokiko Agenda 21en kudeaketa ereduaren
barruan dauden elementuak erantsi ditugu:
ALDERDIA
Kudeaketaren emaitzak
eta etekina

Erantzukizuna eta
kontuak ematea

Antolakuntza eta
kudeaketa egituren
aldaketa

EAEko TA21eko ELEMENTUAK, HELBURUKAKO KUDEAKETA

-

Erdietsi beharreko xede eta helburu estrategikoak formulatzea

-

Tokiko iraunkortasun txostenak lantzea eta argitaratzea

-

Herritarrentzako parte-hartze jarduerak egitea

-

Iraunkortasun Batzordea sortzea (zeharkako tresna)

-

Kudeaketaren arduradunak izendatzea

Gauzatu beharreko ekintzen urte anitzeko plangintza egitea
Ekintza Planaren ezarpena urtero ebaluatzea
Iraunkortasun adierazleak kalkulatzea, emaitzak interpretatzea
eta helburuen betetze maila ebaluatzea

Adierazleen bilakaera aztertzea eta Planaren ezarpen maila
argitaratzea

Udalerriko eragile tekniko guztiak Ekintza Planaren ebaluazioan
integratzea

1.1 Taula. Helburukako kudeaketaren alderdi esanguratsuenak eta EAEko TA21en
ereduari lotutako elementuak
Iturria: EAEko udalerrietako TA 21eko Ekintza Planak berrikusteko Gida Metodologikoa

2
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2. AURREKARIAK ETA BERRIKUSTE PROZESUAREN HERLBURUAK
2.1.

Aurrekariak

2005. urtean Hernani Udalsarea 21en sartu zen eta 2006an udalbatzak Hernaniko Tokiko
Agenda 21eko lehenengo Ekintza Plana onartu zuen.
Hernani udalerri aitzindaria izan da, eta oraindik ere hala da, Tokiko Agenda 21 modu
aktiboan kudeatzen; Plana indarraldian sartu eta hurrengo urtetik aurrera Ekintza Planaren
urteroko ebaluazioa egiten hasi zen. Bestetik, iraunkortasun adierazleak ere kalkulatzen dira,
honela ekintzen ezarpenarekin lortzen ari diren emaitzak neurtu ahal direlarik. Eta honekin
batera, 2011an Berotegi Efektuko Gasen (BEG) inbentarioa kalkulatu zen lehenengo aldiz,
udalerriak eta udalak, erakunde bezala, klima aldaketari egiten dion ekarpena neurtuz.
Hernaniko lehenengo Ekintza Planak 117 ekintza ditu, eta lurralde, ingurumen eta arlo
sozioekonomikoei buruzko 13 ildo estrategikotan banatuta daude. Azkeneko urteetan ekintza
horiek gauzatzeko egin den lanari esker, udal eragileek udalerriko garapen iraunkorraren
aldeko politikak hobeto ezagutzen dituzte, eta beren inplikazioa areagotu da.
Era berean, Hernaniko Ekintza Planaren ezarpenaren urteroko jarraipenari esker, Tokiko
Agenda 21en esparruan abian jarri diren jarduerei buruzko informazio xehatua eskuratu da,
eta gainera, martxan jarri ez diren ekintzetan eragin da.
Orain, lehenengo Planaren indarraldia amaitu da eta horregatik, 2013an Iraunkortasunerako
Plan berri bat idaztea erabaki du Hernaniko Udalak, iraunkortasunari modu integralean
heltzeko, eta udal kudeaketarako tresna operatibo eta estrategiko bat eskuratzeko asmoz.

2.2.

Helburuak

Egiten ari den lanaren helburu orokorrak honako hauek dira:

•

Udalerriko ingurumen eta gizarte arloko egoeraren diagnostikoa egitea eta Ekintza Plan
berria definitzen lagunduko dituzten lehentasunezko eremuak zehaztea.

•

Hernaniko iraunkortasunerako Ekintza Plan berria orientatuko duen formulazio
estrategikoa egitea: ikuspegia, xedeak eta helburu estrategikoak definitzea.

•

Tokiko Iraunkortasun Ekintza Plan berria definitzea.

•

Barne eta kanpoko parte-hartzea bermatzea prozesuan zehar, herritarren ikuspegia
ezagutzeko eta udal langileek prozesua baliozta dezaten bermatzeko.
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3. PROZESUAREN FASEAK ETA EMAITZAK
3.1. Lan Programa
Prozesuan jarraituko den lan programa 3.1 irudian adierazita dago eta honako fase hauek
ditu:
I. Proiektua martxan jartzea
II. Informazio bilketa
III. Tokiko iraunkortasun diagnosia
IV. Formulazio estrategikoa
V. Ekintza Plana

Proiektuan, eginkizun teknikoak eta barne koordinazioarekin, herritarren parte-hartzearekin
eta politikarien ikuspuntuarekin erlazionatutako eginkizunak uztartu dira:
-

Eginkizun teknikoak: aholkularitza taldeak egindako lana, proiektuko zuzendaritza
fakultatiboaren laguntzarekin eta udal langileen parte-hartzearekin.

-

Barne partaidetza: Udaleko eragile tekniko edota politikoekin batera egindako
koordinazio saioak, aholkularitza taldeak dinamizatutakoak.

4
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-

Herritarren parte-hartzea: udalerriko gizarte eta ekonomia eragileekin egindako
partehartze saioak, aholkularitza taldeak dinamizatutakoak.
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4. EREMU TEMATIKOEN ARABERAKO DIAGNOSTIKOA
Jarraian, diagnostikoan aztertu diren eremuen eskema ageri da. Eremu horien edukiak,
balorazioa eta lehentasunezko esku-hartze eremuak honela egituratuta dauden fitxa
tematikoetan jasotzen dira:
LURRALDE ALDERDIAK
-

Lurraldea eta antolamendua

-

Mugikortasuna

-

Biodibertsitatea eta paisaia

BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMENAREN KALITATEA
-

Ura

-

Hondakinak

-

Energia eta klima aldaketa

-

Ingurumenaren kalitatea

o
o
o

Atmosfera
Akustika
Lurzoruak

-

Arriskuaren eta jarduera ekonomikoen kudeaketa

-

Erosketa publikoa eta udal administrazioaren ingurumen kudeaketa

SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETA BARNE KOORDINAZIOA
-

Komunikazioa, sentsibilizazioa eta partaidetza

-

Barne koordinazioa eta zeharkakotasuna

GARAPEN SOZIAL ETA EKONOMIKOA
-

Biztanleak

-

Garapen ekonomikoa

o
o
o
o

Lehen sektorea
Bigarren sektorea
Zerbitzu sektorea

-

Enplegua eta lan merkatua

-

Turismoa

-

Gizarte ongizatea eta gizarteratzea

o
o
o
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Jarduera ekonomikoaren egitura eta maila

Ekitatea eta gizarte zerbitzuak
Bizikidetza
Osasuna

-

Berdintasuna, inmigrazioa eta kooperazioa

-

Hezkuntza, kultura eta euskara

-

Etxebizitza

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA - 2013

Diagnostiko fitxen egitura
Arestian aipatutako eremuen analisia fitxa tematikoetan egituratuta dago. Horiek errazago
irakurri ahal izateko, jaso diren alderdiak eta edukiak azaltzen dira jarraian, fitxa ereduan
oinarrituta.

EREMU TEMATIKOA
Lotura duten Aalborgeko
konpromisoak

AZPIEREMUA

Aztertutako eremuarekin lotura duten Aalborgeko
konpromisoak

DIAGNOSTIKOA

BALORAZIOA

Diagnostikoaren aurkezpen sintetikoa, eremu tematiko
bakoitzerako identifikatutako azpieremu adierazgarrienen
arabera.
Diagnostikoa ondorengoetan oinarrituta egiten da:
Eskuragarri dagoen informazio teknikoa (Udaleko eta
Udalaz gaindiko planak, Ekobarometroa, txosten
sektorialak, tokiko iraunkortasun adierazleak…)
Teknikariekin eta politikariekin egindako
elkarrizketak.
Herritarren partaidetzako bilkuretan jasotako
ekarpenak.

☺

?

Azpieremu bakoitzerako, diagnostiko teknikoaren
balorazioa irudikatzen da, ikono baten bidez. Lau
kategoria erabili dira, diagnostikatutako alderdietako
egoera eta esku hartzeko lehentasuna aintzat hartuta.

AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

Aztertu beharreko eremu tematikoarekin lotura duten Tokiko Agenda 21eko aurreko Ekintza
Planeko ildo estrategikoak eta esku-hartze programak identifikatzen dira.
Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
Plan berrian sartzeko modukoak diren Tokiko Agenda 21eko aurreko Ekintza Planeko ekintzak
biltzen dira. Horien artean, amaitu gabe utzi diren eta indarrean dauden ekintzak, ekintza
garrantzitsu jarraituak edo amaitu gabeko ekintzak dira.

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA - 2013
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LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
Eremu tematikoarekin lotura duten Udaleko arauak eta planak identifikatzen dira.
EAE mailan
Eremu tematikoarekin lotura duten Udalaz gaindiko arauak eta planak identifikatzen dira.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Egindako diagnostikoan eta azpieremuen balorazioetan oinarrituta, lehentasunez jardutea eskatzen
duten eremuak identifikatzen dira. Horixe da Ekintza Plana prestatzeko abiapuntuko informazioa.
Udalaren eskumenekoak
Udalaren eskumeneko esku-hartze eremuak.
Udalaz gaindiko eskumena
Udalaz gaindiko erakundeen eskumeneko esku-hartze eremuak.
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4.1 LURRALDE ALDERDIAK

LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Aalborgeko konpromisoa:

5. HIRIGINTZA PLANGINTZA ETA DISEINUA

Lurralde eremua
•

Hernaniko udalerria Gipuzkoako ipar-ekialdean dago kokatua, hain zuzen ere,
Donostialdea eskualdean. Donostialdea eta Bidasoa Behealdea eskualdeak hartzen dituen
Donostia-San Sebastian Eremu Funtzionalaren barruan dago.

•

Hiriburuarekiko hurbiltasuna dela eta ongi komunikatutako herria da, eta komunikazio
azpiegitura hauek lurralde mailako garrantzia dute, probintzia egituratzen duelarik. Nahiz
eta Donostiarekiko hurbiltasun hau izan herriak, ez da bihurtu hiriburuarekiko lohiri, izan
ere, Hernanin oinarrizko zerbitzuak ongi garatuta daude eta herritarrek bertan egiten
dute bizitza.

Udal lurzoruaren egitura organikoa eta erabilerak
•

Udalerria orokorrean menditsua eta malkartsua da, hirigunea Santa Barbara mendiaren
magalean kokaturik dagoelarik. Urumea ibaiak hegotik iparrera zeharkatzen du udalerria,
eta beraz, berau da udalerriaren ardatz hidrografikoa.

•

Hernanik 40km2ko azalera du gutxi gorabehera eta AASSen memorian azaltzen diren
datuen arabera, lur artifizializatuak soilik azalera osoaren %8,76 hartzen du, gainerako
guztia urbanizaezina izanik (%91,24). Lurzoru artifizializatua batez ere egoitzarako eta
ekonomia jarduketarako hiri-lurzoruak osatzen dute, azken hauek Urumea ibaiaren
ertzetan kokatzen direlarik. Lurzoru urbanizaezina gehienbat basoek eta nekazaritza eta
abeltzaintzarako lurzoru eta landazabalak osatzen dute, lurzoru gehiena jabego
pribatua izanik.

•

Hiri lurzoruko biztanleriaren dentsitatea Gipuzkoa mailakoa baino zertxobait altuagoa
da, 484,82 biztanle/km2koa da Hernanin eta 371,65 biztanle/km2koa Gipuzkoan, baina
hala ere, Eremu Funtzionala osatzen duten gainontzeko udalerri gehienak baino
baxuagoa da.

•

Kantabriako autobideak (A-8) ekialdetik mendebaldera zeharkatzen du udalerria
iparraldetik, eta Urumeako autobiak (A-15) berriz hegoaldetik. Bi errepide hauek
trenbidearekin batera, lurraldearen konfigurazioa markatzen dute.

•

Udalerriaren mendebaldean Santa Barbarako harrobia kokatzen da. Gaur egun ez dago
jarduerarik bertan eta bere kabuz ari da naturalizatzen.

•

Abiadura Handiko Trenaren trazadurak biaduktu eta tunela izango du Hernanitik
igarotzean eta udalerriaren ekialdetik igaroko da iparraldetik hegoalderanzko norabidean.
Azpiegitura honek naturan begi inpaktua sortzeaz gain zarata ere sortuko du.

a
☺

a
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Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia (1:5000 web gunea. Hernaniko ortoargazkia (2011))

a

Hiri egitura eta ehundura
•

Familia anitzeko blokeak dira hirigunearen ezaugarri. Egoitza-lurzoruko etxebizitza
dentsitatea 39,84 etxebizitza hektareako da eta nahiz eta datu hau azken urteetan igo
egin den oraindik ere Gipuzkoako batez bestekoa (57,95) baino baxuagoa da.

Iturria: Norberak sortua UDALMAPen datuetan oinarrituz

•

Hernaniko udalerria 21 auzoz osatua dago. Herriko landa auzoak ondorengo hauek dira:
Epele, Erreñotzu, Osinaga eta Jauregi. Lehen biak herri nukleo bat dute eta Osinaga eta
Jauregi berriz, baserri sakabanatuz osatutako auzoak dira. Gainera, aipatzekoa da
Osinagan kokatzen direla Hernaniko sagardotegi gehienak.

•

Hernaniko alde zaharra eta lehen zabalgunea (Izpizua, Nafarroa, Urbieta, Biteri eta
Orkolaga kalea) dira biztanle kontzentrazio handieneko eremuak, baita merkataritza- eta
zerbitzu-jarduera gehiena kokatutako eremuak ere.
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•

Azken urteetan hiri garapena gehienbat Antziola auzoan eman da eta gaur egun
Sagastialde eraikitzen ari dira. Eremu hauek batez ere bizitegirako eremuak dira

•

Udalerriko industria Urumea ibaiaren ertzean kokatuta dago.

•

Etxebizitza hutsak %12,7 inguru dira Hernanin, Gipuzkoako Foru Aldundiko biztanleen
udal erroldako 2011ko datuen arabera. Datu honek igoera txiki bat egon dela adierazten
digu, izan ere, 2010ean etxebizitza hutsak %11,61 ziren, hala ere, Gipuzkoako datua
(%16,40) eta Donostialdeakoa (%13,24) baino baxuagoa da. Esatekoa da ere, datua ez dela
guztiz erreala, izan ere, promozio berrietako etxebizitzak barneratuta daude eta
hauetako asko salduta daude.

Hiriko eta hiri inguruetako berdeguneak
•

Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera biztanleko 15,56 m2
dira (hiri lurzoruaren % 10,89), EAEko batez bestekoaren oso antzekoa (15,6 m2/biz.) eta
Gipuzkoakoa baino pixka bat baxuagoa (18,24 m2/biz.). Datu hau 2009.urtekoa da eta
azpimarratzekoa da azken bi urteetan auzoen garapenarekin batera gune libreen azalera
ere handitu dela. Hala nola, 2010.urtean Ave Maria parkea (32.000m2) birmoldatu da eta
2012an Iturmendi parke berria (21.000m2) sortu da.

•

Udalerriko biztanleriaren %85 gune publiko, parke edo lorategietatik 100 metro baino
gutxiagoko distantziara bizi da.

•

Hernaniko Hiri Antolamendurako Arau Subsidiarioen Berrikuspeneko Testu Bateginak
gune libreen sarea antolatzeko asmoz hainbat proposamen planteatzen ditu, hala nola,
Atzietako parkea, Mendi Mendian parkea eta Politena parkearen azalera handitzea.

•

Bestalde, Hernaniko landa-gunean ere badaude hainbat parke edo gune libre: Santa
Barbara harrobi zaharra eta inguruak birgaitzen ari den gunea, Testu Bateginak Landako
Parke gisa kalifikatu duena, Akola eta Aparraingo udal-parke edo jolasguneak (Aiako
Harria parke naturalaren barruan daudenak) eta Urumeako ibarra, Testu Bateginak
etorkizunean “Urumea Ibai Parkea” aurreikusten du bertan (!).

•

Hirigintza Planeamenduak legeak exijitzen duena baino azalera gehiago antolatzen du
gune libre bezala.

Hiri paisaia eta gune andeatuak
•

Begi-inpaktua sortu dezaketen elementuen artean Santa Barbarako harrobia aipa
daiteke. Hala ere, lehen esan bezala, harrobi hau 80. Hamarkadaren hasieran itxi zen eta
ingurumen aldetik birgaitze prozesuan dagoen gunea da, landa guneko parke bihurtzeko.
Gainera, bere oinean Santa Barbara urmaela aurkitzen da, EAEko hezeguneen
inbentarioan “kareharriekin loturiko aintzira txikien eta urmaelen” kategorian sailkatua
dagoena.

•

Udalerrian ez dago auzo edo sektore marjinalik.

Ondare arkitektoniko eta kulturala
•

☺a

☺a

☺a

Hernaniko hirigune historikoak eta berari lotutako area arkeologikoak Euskal Kultura
Ondareko Kultura Ondasun izendapena dute, Monumentu Multzo kategoriarekin (199601-16ko EHAA eta 1998-03-31ko EHAA).
13
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•

1997ko irailaren 12an onartutako “Hernaniko Hirigune Historikoaren Birgaikuntzarako
Plan Bereziak” (1997ko urriaren 9ko EHAA) bertako eraikinak eta elementuak tratatu eta
babesten ditu, hala nola; San Juan Bataiatzailearen parrokia-eliza, Udaletxea, harresiaren
sarrerako arkua, Portalondo, Aierdi, Egino, Beroitzenea, Zaragueta eta Madina etxeak,
Gudarien plaza eta Ezkiaga pasealekua (!).

•

Horrez gain, Kultura Ondasun izendatuta daude San Agustin komentua (Monumentu
kategorian) eta Done Jakue Bidea, Trazatua eta Fagollagako zubia (Monumentu Multzo
kategorian).

•

Landa gunean kokatutako bi arkeologi-gune hauek ere nabarmendu daitezke Kultura
Ondasun moduan: Igoin-Akalako eta Onddi-Mandoegiko estazio megalitikoak.

•

Babestu beharreko elementu guzti hauek Arau Subsidiarioen Berrikuspeneko Testu
Bateginean daude katalogatuta, eta esan bezala guztiak daude Euskal Autonomia
Erkidegoko Kultura Ondasun gisa kalifikatuta, beraz, Eusko Jaurlaritza da hauetan
eskumena daukan erakundea.

•

Hauez gain, Testu Bateginean, udal intereseko maila duten, eta beraz, udalaren aldetik
babesa eta zaintza jasotzen duten, beste hainbat elementu katalogatu dira, horien artean
Santa Barbara Ermita, Bidaurreta baserria, Biteri eskolak eta Epele errota.

a

Lurralde eta sektore antolamendua
•

Donostiako Eskualde Egiturako Lurraldearen Plan Partzialak (LPP) dentsitate ertaineko
bizitegi-garapen bat proposatzen du Antziola-Sagastialdeko mendi-hegaletan, dentsitate
altuko beste bat Florida eta geltokiko eremuetan eta hirugarren bat, hau dentsitate
txikikoa, Jauregi inguruan. Jarduera ekonomikoetarako enpresa–parke berri bat
proposatzen du Galarreta-Jauregi inguruan. Ingurune naturalaren gain, babestu eta
kontserbatu beharreko eremuak definitzen ditu; Aiako harria natura-parkea, Urumea Ibaia
eta Santa Barbarako urmaela, baita paisaiaren ikuspegitik esanguratsuak diren erliebeak
ere; Santa Barbarako muinoa eta Ibarluze.

•

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak, Urumea
ibaiaren eta haren ibaiadar nagusien ezaugarriak zehazten ditu, ingurumen- eta
hirigintza-osagaiak eta osagai hidraulikoak kontuan hartuz. Urumea ibaiaz gain ondorengo
ibaiadar hauen ezaugarriak zehazten ditu Planak: Oialume, Epele (edo Landarbaso),
Usoko, Etxolaberri (Urruzuno), Otsuenea (Arrilimoi) eta Errotaberri (Portu).

•

EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean aurreikusten
denaren arabera, abiadura handiko trenak Irun eta Andoain artean egiten duen bidea
Urumea ibaiaren haranetik igarotzen da, eta beraz Hernani udal barrutitik igaroko da.

•

Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamendua Sortzeko
Lurraldearen Arloko Planak Donostia eta Bidasoa Beherea arteko eremuak Jarduera
ekonomikoen eta logistikoen gune nagusi bezala identifikatu ditu. Planak garraio- eta
komunikazio-azpiegitura nagusiak sendotzeko aurreikuspenak egiten ditu zona
horietarako. Gune horrez gain, Planak eskualde-egituran hiriko jarduera ekonomiko eta
hirugarren sektoreko jardueren garapenerako Urumeako korridorea “lehentasunezko
esparrutzak” identifikatu du.

•

EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planaren arabera, Hernanin Santa Barbarako
urmaela babestu beharreko eremu da eta inbentarioan “kareharriekin loturiko aintzira
txikien eta urmaelen” kategorian barneratzen du.
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•

EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak, Nekazaritzako
eta abeltzaintzako guneak eta landazabalak, Mendiak, Ingurumena hobetzeko guneak, eta
Azaleko urak babesteko guneak mugatzen ditu Hernanirako.

•

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana, Donostia eta Beasain arteko
ibilbidea proposatzen du, zeina Urumea eta Oria ibaien haranetatik igarotzen den.
Astigarragatik sartzen da Hernaniko udal-barrutian, eta Urnietarantz darama. Ibilbide
horrek Karabel eta Epele artean Urumea ibaiaren ibarreko industrialdeetan sartzen den
adar bat ere badu, eta behin betiko onarpenerako Galarreta eta Errekalde lotzen dituen
bizikleta bidea ere jasotzea aurreikusten da.

☺a

Hiri antolamendua
•

Hernaniko Hirigintza Planeamendurako Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bategina
2011ko apirilean onartu zen eta bertan biltzen da hirigintzaren antolamendu eta
kudeaketa.

•

Testu Bateginaren helburuetako bat lurzorua modu iraunkorrago batean erabiltzea da
eta ingurumenarekin adeitsuago izango den hiri-ingurunea sortzea, horrela, Testu
Bateginak honako oinarri hauek hartzen ditu kontutan beste batzuen artean:
o

Urumea Haranaren hondoa zaintzea, hiri-garapen berriak okupatzea saihestuz eta
baita bere erriberak babestuz. Lurzoru hauek nekazaritza,- natura-, paisai-balio
handia izateaz gain, hiri-hazkundeetatik gorde beharrekoak dira uholdeak gertatzeko
arriskua dutelako.

o

Ekonomia-jarduerei dagokienez Galarretako eremua eskualde mailan garrantzi
estrategikoa duen gunetzat gordetzea eta lehendik zegoen jarduerako ekonomikoen
egitura finkatu eta kualifikatzea, parke teknologikoa osatuz.

o

Dagoen hiri-ehunaren ahalmenak ahalik eta gehien aprobetxatzea, iraunkortasun
irizpideak kontuan hartuta, birmoldatze-eragiketak abian jartzeko eta, bereziki,
bizitegi- eta zuzkidura-garapenak hartzeko.

o

Gune Libreen Sistema Orokorrerako (Hiri Parkeak) lurzoruen erreserbak handitzea.

EGOITZARAKOAK
Hiri-lurzoru finkatua
Lurzoru urbanizagarria
EKONOMI JARDUERAK
Hiri-lurzoru finkatua
Lurzoru urbanizagarria
SISTEMA OROKORRAK
Ekipamenduak
Gune libreak
Bideak
Trenbidea

Iturria: Udalplan 2012. Hernaniko hiri antolamendua
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•

Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bateginak 2.548 etxebizitza eraikitzea
aurreikusten du 119,19ha bideratuz bizitegirako, garapen handienak auzo hauetan
kokatzen direlarik; Sagastialde (dagoeneko etxebizitza batzuk eraikita daude), Florida,
Santa Barbara, Portu-Karabel eta Villas.

•

Jarduera ekonomikoei dagokienez berriz, nabarmentzekoa da garapena Galarreta aldera
eramatea Urumea ibai ertzera ordez. Eremu honek lurraldean eta esparru
sozioekonomikoan garrantzia dauka eta bertan industria eta teknologia ardatz bat
sortzea proposatzen da (!).

•

Gaur egun Planeamendu Orokorra garatuz Udal Ordenantzak erredaktatzen ari dira
Hernaniko
udalean:
Eraikuntza-ordenantza,
urbanizazio-ordenantza,
ingurumen
babeserako ordenantza, paisaiaren babeserako ordenantza, etab.

Antolamenduan eta eraikuntzan iraunkortasun irizpideak sartzea
•

a
☺

Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bateginean Ingurumen Iraunkorrari buruzko
Txostena egin da eta gainera, proposatutako hirigintza-antolamendua burutzeko,
“Hirigintza-planeamenduak iraunkortasun-irizpideez idazteko eskuliburuko” (IHOBE
2005) irizpideak eta adierazleak hartu dira kontutan, horien artean aipatzekoak:
o

Baliabide-kontsumoa optimizatzea eta hondakin-produkzioa txikiagotzea:
lurra, energia, ura eta materialen kontsumoa murriztea, bai eta hondakinen
produkzioa eta kutsagarrien isurketa ere.

o

Eraikuntza iraunkorra sustatzea, eraikuntzak normalean eragiten duen
baliabideen eta hondakinen arteko balantzearen inpaktua murriztuta
(eraikinak, egiturak, hirigintza...)

o

Hirigintzako
arau
orokorretan
garapen-planeamendua
idazterakoan,
eraikuntza-proiektuentzako baldintzatzaileak ezartzea eskatzen dira honako
alderdiei buruz: bolumetria, eguzkimenduaren optimizazioa, irizpide
bioklimatikoen araberako eraikuntza-ezaugarriak, isolamendu termikoa eta
zaratarekin loturiko premien araberakoak, etab.

•

2010an, Hernanin 1.000 etxebizitzetatik 47,28k eraginkortasun energetikoaren
ziurtagiria zuten (UDALMAP), datu hau Gipuzkoako batez bestekoa (8,46 1.000
etxebizitzako) eta Erkidegokoa (14,84 1.000 etxebizitzako) baino dezente altuagoa da.

•

Eraikuntzan eraginkortasun energetikoa bultzatzeko araudirik edo pizgarririk ez dago
Hernaniko udalean, baina bai interesa (!).
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

1. LURRALDEAREN ETA HIRIGUNEAREN ANTOLAMENDU IRAUNKORRA

•

1.1 Lurzoruaren erabilera iraunkorra

•

1.3 Andeatutako elementuak berreskuratzea eta espazio publikoak hobetzea

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

1.1.6. Udalerriaren karga-ahalmena kalkulatzea eta horren araberako erabilerak esleitzea

•

1.1.8. Hirigintza-diseinuan irizpide artistikoak sartzea

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Hernaniko Hiri Antolamendurako arau subsidiarioen berrikuspenaren testu bategina (2011)

Probintzia mailan
•

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (Hasierako onarpena 2009)

•

Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2007-2017 (2006)

EAE mailan
•

4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa

•

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa

•

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen Aldaketaren Hasierako Onespena (2012)

•

Donostiako (Donostialde-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala
(Hasierako Onarpena 2010)

•

EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Behin behineko
onarpena 2010)

•

Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamendua Sortzeko
Lurraldearen Arloko Plana (2004).

•

EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana (2004)

•

EAEko Garraio Sare Intermodal eta Logistikoaren Lurraldearen Arloko Plana (Aurrerapena,
2003)

•

EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (2001)

•

EAEko Kantauriko Isurialdeko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana (1998)
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Berdeguneen sarea osatzen jarraitzea

•

Landa eremuan Hirigintza Planeamenduak aurreikusitako parkeak garatzea

•

“Hernaniko Hirigune Historikoaren Birgaikuntzarako Plan Bereziak” berrikuspena egitea

•

Hirigintza Planeamenduan aurreikusten den Galarretako industria eremua garatzea,
Urumeako ertzean ordez.

•

Egoitza erabilerako eraikinetan, ekipamenduetan
bioklimatikoak txertatuko dituen ordenantza egitea.

eta

gune

publikoetan

irizpide

Udalaz gaindiko eskumena
•

Lurralde plangintzan eta plangintza sektorialean aurreikusita dauden bide eta trenbide
azpiegiturak egitea, paisaiaren integrazioa eta lehengoratze ekologikoa kontuan hartuta.
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MUGIKORTASUNA
•

6. MUGIKORTASUNA HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA
Aalborgeko konpromisoak:

MURRIZTEA
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

a

Ohiko mugikortasun beharraren ezaugarriak
•

2008ko Hernaniko ekobarometroaren datuen arabera, desplazamenduen
sistematikoak dira, hau da, lan eta ikasketekin lotutako desplazamenduak dira.

•

Hernaniarren % 39,9ak bertan egiten du lan, eta 16 urtetik gorako ikasleen %45,3ak
ere bertan ikasten du (EIN 2001eko udal errolda). Kanpora lanera irteten diren
gehiengoak eskualde mailan egiten dute lan, Donostia izanik helmuga nagusiena. Ikasleak
ere gehienbat Donostiara mugitzen dira goi mailako ikasketak burutzera.

•

Udalerriak oinezkoen mugikortasun handia dauka, desplazamenduen erdia baino
zertxobait gehiago oinez egiten dira Hernanin (%53,7). Hala ere, auto pribatuan egiten
diren bidaiak nahiko nabarmenak dira, %32,3 eta garraio publikoan egiten direnak, berriz,
eskasak, %9,8% (autobusez eta trenez).

%45,9

Iturria: Norberak sortua 2008eko Ekobarometroaren datuetan oinarrituz

Mugikortasunaren kudeaketa eta antolaketa
•

Udalerriak 2009an erredaktatutako Mugikortasun Iraunkorrerako Plana dauka eta
Hirigintza Plangintza Orokorrean txertatuta dago plan hau. Plan honetan nagusiki bost
aspektu landu dira: Trafikoaren antolaketa, aparkamendua, oinezkoentzako ibilbide eta
guneak, bizikleta bideak eta garraio publikoa.

•

Mugikortasun Iraunkorrerako planean industriguneetako antolaketari buruzko aipamenak
egiten dira, baina, bertako langileen mugikortasuna enpresen esku uzten du.

•

Motorrik gabeko mugikortasuna bultzatzeko asmoz, udaletik informazioa bildu da
bizikleten alokairuaren inguruan baina ez da bideragarri ikusi (!).

☺a
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☺a

Garraio publikoa
•

Garraio publikoak garrantzi handia dauka herri barruko mugikortasunean baina batez ere
kanpora egiten diren joan etorrietan, gehien erabiltzen den garraio ez izan arren.

•

Hernanin Renfeko geltoki bat dago Floridan eta geraleku bat Elizatxo eta Karabel
artean. Lanegunetan aldiriko zerbitzuak 32 tren jartzen ditu Hernani-Donostia norabidean
eta 35 Donostia-Hernani norabidean eta 15 eta 40 minutuan behin igarotzen da trena.
Larunbatetan 29 eta 28 trenetara jaisten da zerbitzua hurrenez hurren eta igande eta
jaiegunetan 22 eta 23ra. Hernani eta Donostia arteko bidaiak 11 minutu irauten ditu, eta
kontrako noranzkoan berriz, 9 minutu.

•

Trenezko distantzia luzeagoko ibilbideak egiteko hurbilen dagoen tren geltokia Donostian
kokatzen da, Hernaniko herri gunetik 10 bat kilometrotara.

•

Azken urteetan autobus zerbitzu berriak jarri dira martxan eta gaur egun 7 udalerrirekin
dauka komunikazioa Hernanik (Donostia, Andoain, Urnieta, Usurbil, Lasarte, Astigarraga
eta Goizueta). Gipuzkoa mailako autobus guztietan erabili daiteke Txartel Bakarra.
Ondoko taulan azaltzen dira bakoitzaren ibilbide eta ordu maiztasunak:

Ibilbidea

Maiztasuna

G1 Hernani-Aiete-Donostia

15 minuturo, astelehenetik igandera

G2 Andoain-Urnieta-Hernani-Donostia

30 minuturo, astelehenetik igandera

G3 Andoain-Ospitalgunea

Orduro, astelehenetik
jaiegunetan izan ezik

G6 Hernani-Pikoaga

6 joan etorri egunean

A1
Hernani-Astigarraga-MartuteneDonostia

30 minuturo, astelehenetik igandera

A2 Hernani-Astigarraga-Donostia

30 minuturo, astelehenetik igandera

Usurbil-Lasarte-Hernani-Astigarraga

Ordu bat eta 30 minutu artean behin

Hernani-Goizueta

Ikasturtean zehar 3 joan-etorri eta
udan 2.

larunbatera,

Iturria: Norberak sortua Hernaniko udaleko web guneko datuetan oinarrituz

•

Hiri-autobusari dagokionez, Hernanin gaur egun, hiru ibilbide egiten dituen autobus
egokitu bat dago. Udalak azken urteetan lanak egin ditu mugikortasunaren gaian eta
2012an hiri-autobusaren ibilbideak zabaldu eta maiztasunak handitu dira. Hiri autobusa
erabiltzen duten bidaiarien kopurua jaitsi egin da azken urteetan Tokiko Iraunkortasun
Adierazleen datuen arabera, 10 urteetan erdira baino gehiagora jaitsi da (!).
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Iturria: Norberak sortua Hernaniko udaleko datuetan oinarrituz

•

Gainera, gaueko zerbitzua eskaintzen duten bi autobus linea ere badaude Hernanin, bata
Garayar enpresak kudeatzen du eta bestea Areizagak. Zerbitzu hauek urte osoko larunbat
gauetan eta uztaila, abuztu eta iraileko ostiraletan ematen da orduroko maiztasunarekin.

•

Sagardotegiak Hernanin indar handia izan dute urteetan zehar eta jende asko bertaratzen
da sagardotegi garaian, honek ekartzen dituen arazoekin mugikortasun arloan. Hernaniko
udalak, mugikortasun arazoak ekiditeko hiri-autobusa ezartzen du sagardotegietara, bai
eguerdirako baita gauerako ere.

•

Bidez-bide zerbitzuaren bitartez, Hernaniko udalak Behemendi Landa Garapen
Elkartearekin batera, baserri edo etxe isolatuetan bizi diren biztanleen bizi kalitatea
hobetzea du helburu.

•

Hernanin 60 autobus geltoki daude guztira. Nahiz eta guztiek ez eduki markesina edo
posterik Irisgarritasun Planak guztietan gomendatzen du gutxienez irisgarritasun
baldintzak betetzen dituen postea ezartzea. Gainera, Plan honek ere guztietan
Irisgarritasun Legea betetzeko gomendioak ematen ditu (!).

•

2011.urtean egindako garraio berrantolaketarekin batera autobus geltokiak ere tokiz
aldatu dira, izan ere, norabide aldaketek autobus geltokia tokiz aldatzera behartu dute.

•

2008ko Ekobarometroko datuaren arabera, Hernaniarren %84a garraio publikoaren
geltokitik oinez 5 minutu edo gutxiagora bizi da.

•

Hernaniarren ustetan Udalerria oso ondo komunikatuta dago garraio publikoaren bidez.

Oinezkoen eta bizikleten sareen ezaugarriak
•

Azken urteetan Hernanin lan handia egin da mugikortasunaren arloan oinezko eta
txirrindularien ibilbidek hobetzeko, hau baita modua motorrik gabeko mugikortasuna
bultzatzeko, hiri espazioa oinezkoentzat berreskuratzeko eta inguruaren ingurumen
hobekuntza bultzatzeko.

•

Oinezkoentzako eremuak bezala eta murriztutako trafikoko area gisa identifikatzen
dira hirigune historikoa eta zabalgunea (Izpizua, Nafarroa, Urbieta eta Biteri kaleak)
Hernaniko Hirigintza Plan Orokorrean. Hirigune historikora zamalanak egiteko edo bertan
bizi direnak soilik sar daitezke txartelen bidezko sistemaz. Zabalgunean berriz,
aparkalekuak bertakoentzako mugatu dira.

•

20ko eremuak lehentasuna ematen diote oinezkoei eta bizikletaz doazen pertsonei.
Hernanin Zinko Enea horrelako eremua da. Gune honetan txirrindularientzako guneak
berezituak daude eta galtzada eta oinezkoen bidea maila berean daude.

☺a
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•

Urbieta kalea eta Elkano kalea gurutzatzen diren bidegurutzean arazoak sortzen ziren
auto eta oinezkoen artean, horregatik udalak, oinezkoei lehentasuna emateko neurriak
hartu ditu.

•

Portu auzoa “ERVEN” edo “ERF” eremu bihurtzea aurreikusten da. Eremu hauetan
oinezkoek, txirrindulariek eta automobilek bide-sistema partekatzen dute, baina kalea
oinezkoentzako kontsideratzen da eta soilik aparkatu egin daiteke kale horietan.

•

Jada egin diren aldaketa hauez gain, beste hainbat aurreikusten ditu Arau Subsidiarioen
Berrikuspenaren Testu Bateginak, hala nola; Mendi mendian parkean eta Ave Maria
parkean zehar oinezkoentzako ibilbide berriak egitea, Florida kaleko oinezkoen ibilbidea
Ergobiako bidearekin lotzea (trenbidea saihesteko airetiko pasabidea erabiliz), Urumea
ibaiaren ertzeko oinezkoentzako pasealekua osatzea eta Portu eta Karabel auzoentzako
oinezkoen eta txirrindularien lotura egitea besteak beste.

•

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planak Donostia Beasainekin lotzeko
proposamena dauka 3. Ibilbidearen bidez. Ibilbide hau Urumea ibaiertzean zehar
garatzen da Donostiatik Hernaniraino eta ondoren Oria harana hartzen du Andoain eta
Beasain artean. Hernani eta Igarategi industrialdearen (Urnieta) arteko lotura jada eginda
dago baina Hernaniko udalbarrutitik pasatzen den zatia osatzea falta da.

•

Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planak Urumea aldeko industriaguneak (Zikuñaga,
Eziago, Ibarluze, Lastaola eta Epele) Hernaniko herri-gunearekin lotzen dituen Epeleko
adarra aurreikusten du. Bestalde, haserako onarpeneko dokumentuari egindako
alegazioen ondorioz, behin betiko onarpenerako Galarreta eta Errekalde lotzen dituen
bizikleta bidea ere jasotzea aurreikusten da.

•

Herritarren ustetan, Bidegorri sarean hobetu beharreko eremuak badaude. Batez ere,
Donostiara joateko bidea zuzena egin beharrean, poligono aldetik egin denez buelta
handia eman behar da eta ez da oso erabilgarria. Gainera, udalerri barruan ere, auzo
guztiak bidegorriz lotzea falta dela azpimarratzen da (!).

•

Herri barruko Bidegorri sarea eraikitzeko orduan eskaera anitzeko eremuak hartu dira
kontutan: Industriaguneak, ikastetxeak, kirol guneak eta garraio publikorako geltokiak.
Horrela, momentuz, herri barruko sarea osatzen duten 2400 metro daude eraikita
(2012.urtea). Sare honek Sagastialde-Urbieta-Zinko enea eta Zikuñaga lotzen ditu. Sare
honez gain, Hernanin tramu bakan batzuk ere badaude eraikita, izan ere, urbanizazio
berriekin batera bidegorri tramuak markatzen eta eraikitzen dira.

•

Bidegorri sarea bere osotasunean hartua Udalmapeko 2009.urteko datuen arabera,
Hernanin 1,4 km daude eraikita 10.000 biztanleko. Datu hau Gipuzkoakoa baino
baxuagoa da (3,78 km 10.000 biztanleko), baina kontutan hartu behar da azken urteetan
Hernaniko herri barruko Bidegorri sarea osatzen duten tramu asko eraiki direla eta beste
tramu sakabanatu batzuk ere, lehen esan bezala, eta hauek 2400 metro dira.

•

Udalerriko topografia dela eta, gune batzuetan desnibel handiak daude eta oinez naiz
bizikletaz mugitzeko zailtasunak daude. Arazo hau ekiditeko, Hernaniko Udalak
2009.urtean igogailu bat ezarri zuen tren geltokia gune historikoarekin lotzeko. Horrez
gain beste lau igogailu egitea aurreikusten da Hirigintzako Plangintza Orokorrean.

•

Hernanin Irisgarritasuna sustatzeko Bigarren lau urteko programa 2010ean onartu zen.
Programa honetan eraikin publikoak, bide publikoak, garraio eta komunikazioa lantzen
dira. Udal eraikinen % 71,43ak irisgarritasun baldintzak betetzen dituzte (2009ko
Udalmapeko datua).
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•

Herritarren parte hartze saioetan positibotzat hartu dira ezinduentzat irisgarritasuna
hobetzeko orain arte egindako lanak, baina oraindik ere leku batzuk gelditzen dira non
traba handiak topatzen diren (!).

Ezkerrean, Oinezkoentzako lehentasunezko Urbieta eta Elkano kaleetako bidegurutzea eta eskuinean geltokia
gune historikoarekin lotzeko igogailua
Iturria: Minuartia Enea 2012

Bide sarea
•

GI-131 edo A-15, Urumeako Autobiak Hernaniko udalerria zeharkatu egiten du
herrigunearen hegoaldetik, Donostia eta Andoainekin komunikatuz. Herritarrek errepide
hau hegoaldeko ingurabide moduan erabiltzen dute eta gaur egun errepide hau
desdoblatzeko obretan daude.

•

GI-2132 errepideak ere Hernani Donostiarekin lotzen du ipar mendebaldetik (Añorga).
Galarretatik hegoalderantz, Hernaniko herrigunea mendebaldetik zeharkatzen du
zeharbide honek eta GI-131arekin lotzen da. Egungo GI-2131 errepideko zirkulazioa
arintzeko asmoz eta zeharbidea hiri-kale bihurtzeko, Plangintza Orokorrean Hernaniren
mendebaldeko saihesbidea egitea aurreikusten da, 1200 m linealeko tarteune berria
eraikiz (700m linealeko tunela Santa Barbara Mendiaren azpian). Errepide honek
Galarretan desbideratze bat dauka GI-3401 errepidera, Miramon eta Ospitalgunera
eramaten gaituena.

•

GI-2132 errepideak bitan banatzen du Hernaniko herrigunea; institutua eta Santa
Barbara auzoa errepidearen beste aldean geratuz. Galarretan garatzen ari den eremu
berria martxan jartzen denean gainera, errepide honen trafiko intentsitatea handitu
egingo da eta herri-gunean sortzen duen arazoa areagotu egingo da. Aurretik aipatutako
saihesbidearen helburua barrera funtzional hau konpontzea da, errepidea kale urbano
bihurtuz (!).

•

GI-3410 errepideak, Hernaniko herrigunea industriaguneekin elkartzen du baita Goizueta
(Nafarroa) herriarekin ere.

•

Azkenik, udalerriaren iparraldeko mugan, ekialdetik mendebalera, Donostiako 2.
Ingurabidea igarotzen da, baina ez dauka lotura zuzenik Hernanirekin.

a
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•

Herri barruko bide sarea bi zirkuitutan hierarkizatzeko lanetan ari da Udala, eta
ibilgailuak hirigunean zehar ez igarotzeko helburuarekin antolatuta dago:
o

Barne-eraztuna: San Jose Obrero biribilgunetik hasi, Montebideo, Karmelo
Labaka, Elkano eta Aristizabaletik Txantxila auzogunera iritsiz eta ondoren
Elkano eta Txirrita kaleetatik, Zinkoenea plazaraino Florida kaletik berriro
San Jose Obrero biribilgunera iritsiz.

o

Inguruko zirkuitua: Herrigunearen inguruan dauden auzoak lotzen ditu;
sagastialde, Latsunbe, Latsunberri, Txantxila, Portu eta Karabel.

•

Trenbide pasagune bat dago apeaderoan, baina badago azpitik pasatzeko pasabide bat
ere. Pasabide hau ez da oso erabilia herritarren artean, izan ere, estua eta argirik gabea
da (!).

•

Herritarren parte hartze saioan bide azkarretarako sarbideak hobetu daitezkeela aipatu
zen (Martindegi-Galarreta) (!).

☺a

Lurraldeko loturak eta irisgarritasuna
•

Oinarrizko errepide sarearen bidez, udalerriaren eta lurraldearen arteko konexioa oso ona
da.

•

Hernanik garraio publikoaren bidezko lotura egokia du probintziako hiriburuarekiko, baina
ez EAEko beste hiriburuekiko eta probintzia eta Nafarroako beste udalerriekiko.
Hiriarteko autobus zerbitzuak Hernani 7 herrirekin konektatzen du (Donostia, Andoain,
Urnieta, Usurbil, Lasarte, Astigarraga eta Goizueta).

☺a

Aparkalekua
•

Mugikortasun Planaren datuen arabera, bertakoentzako aparkaleku zuzkidura nahikoa
baino gehiago da, izan ere, datu totalak ikusirik 1009 aparkaleku gehiago daude. Hala
ere, azterketa sektoreka eginez gero hirigune historikoan eta zabalgunean 806
aparkalekuko defizita dagoela esan daiteke. Nahiz eta defizit hori egon, esan beharrekoa
da bi gune hauek oinezkoentzako gune direla eta bertakoek 5 minutu edo gutxiagora
aparkalekuak badauzkatela.

•

Aparkalekuak soberan izanagatik ere, herrian dagoen “pertzepzioa” aparkatzeko arazo
handia dagoela da (!).

•

Hirigunearen sarreran 250 leku izango dituen aldirietako aparkaleku bat egitea
proposatzen du Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bateginak eta Mugikortasun
Iraunkorrerako Plangintzak arazoaren inguruan egindako diagnostikoarekin eta
aurkeztutako planeamenduarekin bat dator. Aparkalekua Karabel inguruan egongo
litzake, Renferen geralekuaren inguruan eta igogailu batek lotuko luke erdigunearekin.

•

Aparkaleku publikoen lau instalazio ere aurreikusi ditu Testu Bateginak, hiru lurpeko
eta lurrazaleko bat. Aparkaleku hauek hirigune historikoari eta zabalguneari emango
diete zerbitzua. Izpizuan aurreikusten den aparkalekuak 120 leku izango ditu eta hirigune
historikoko eta zabalguneko biztanleei zuzenduta egongo da. Sandiusterrikoa (67 leku,
jada eraikita dago), Urbietakoa (100 leku) eta Arrigoiakoa (60 leku) ekipamendu
komunitarioko guneetatik eta erdialdeko merkataritza-gunetik gertu daudenez,
txandakako aparkalekurako erabiltzez komeni da eta aparkaldi laburrekoak izatea,
egunez behintzat.
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•

Industriaguneetan agertzen den arazo orokor bat aparkalekuen falta da, bai ibilgailu
arin baita astunetan ere. Hala ere, Mugikortasun Planak ez dio arazo honi erantzunik
ematen, izan ere, arazo honi konponbidea bertako enpresek eman beharko lioketela
azaltzen da. Soilik, eskaera handia dagoen kasuan parte hartu ahalko luke
Administrazioak, garraio publikoa jarriz, beti ere, kostua enpresekin partekatuz.

•

Lehen esan bezala, 2011.urtean zabalgunean (Biteri kalea, Nafar kalea, Izpizua eta
Atzieta) aparkalekuen sistema aldatu da. Biteri eta Nafar kaleetan bertakoentzako
mugatu dira aparkalekuak eta Izpizua eta Atzietan berriz, bi eremutan mugatu dira
aparkalekuak, bata bertakoentzako eta bestea egonaldi laburreko txandakako sistema
ezarriz.

•

Aparkatzeko arazoak izaten dira anbulatorioan nahiz eta aparkalekua eduki. Hala ere,
Udala anbulatorio inguruko aparkaleku batzuk egonaldi laburreko txandakako sistema
bidez erregulatzea aztertzen ari da (!).

Motorizazioa eta ibilgailuen atala
•

Herriko ibilgailu kopurua etengabe igotzen ari da, %12,5ean igo da 2005etaik 2010era.

•

Hernanin 630 ibilgailu daude 1.000 biztanleko (Udalmap 2010). Motorizazio tasa hau
Gipuzkoako batez bestekoaren oso antzeko da (620 ibilgailu 1.000 biztanleko) eta EAEko

a

datua baino zertxobait altuagoa da (590 ibilgailu/1.000 biztanle).

Iturria: Norberak sortua EUSTATeko datuetan oinarrituz

Istripuak
•

Hernanin zirkulazio istripuen kopuruak behera egin du azken urteetan. 2011an 12,59
istripu gertatu ziren 1.000 biztanleko eta 2003an 14,22 izan ziren. Hala ere, oraindik,
udalerriko istripu tasa Gipuzkoako batez bestekoa baino zertxobait altuagoa da (10,09
istripu 1.000 biztanleko) (Udalmap).

•

Ibilgailuek harrapatutako oinezkoen kopuruak ere joera berdina erakusten du eta
2011an 3,11 istripu 1.000 biztanleko izan dira. Kasu honetan ordea, Gipuzkoako batez
bestekoaren azpitik kokatzen da kopurua (Gipuzkoako batez bestekoa 5,05 istripu/1.000
biztanle).

☺a
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☺a

Salgaiak
•

Hernaniko udalerrian, lehen esan bezala, garraioa berrantolatu da eta honekin batera
salgaien zamalanak egiteko tokiak, orduak, epeak eta pisua zehaztu dira.

☺a

Bide hezkuntza
•

Bide hezkuntza programa lantzen da urtero Hernaniko ikastetxeekin baita hirugarren
adinekoekin ere, horretarako udalak bi udaltzain jartzen ditu ikastaro praktikoak
emateko. Horrez gain, udalerriak urtero parte hartzen du mugikortasun iraunkorrerako
astearen ospakizunean, hainbat ekimen eginez; bizikletak konpontzeko tailerrak, EEEk
(Energiaren Euskal Erakundea) antolatutako eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak,
Hernanin bizikletaz…

•

2008.urteko Ekobarometroko datuen arabera, garraio zerbitzua ez da identifikatu hobetu
beharreko lehentasunezko ingurumen aspektu bezala (aztertutako 14 ingurumen
aspektuetatik 8.postuan geratu da). Hala ere, Hernanin kotxe pribatua asko erabiltzen da
eta herritarrek (Ekobarometroko datua), auto pribatua kutsadura sortzen duen agente
garrantzitsu
moduan
identifikatu
dute,
industriguneen
ondoren.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

3. HIRI-MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRRITASUNA HOBETZEA

•

3.1 Desplazamendu moduaren inguruko ekintza eta garraio publikoa faboratzea

•

3.2 Garraio modu alternatiboak bultzatzea

•

3.3 Ingurune fisikorako irisgarritasuna hedatzea

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

Eremu honetan indarrean baina garatzeke dauden ekintzarik ez dira identifikatu.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Hernaniko Mugikortasun Iraunkorrerako Plana (2009)

•

Hernanin Irisgarritasuna sustatzeko bigarren lau urteko programa, 2010-2013 (2010)

Probintzia mailan
•

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (Hasierako onarpena 2009)

•

Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2007-2017 (2006)

EAE mailan
•

Donostiako (Donostialde-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala
(Hasierako Onarpena 2010)

•

Euskal Herriko Errepideen 2. Plan Orokorraren berrikuspena 2005-2016 (2010)

•

Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana 2007-2017 (2006)

•

EAEko Garraio Sare Intermodal eta Logistikoaren Lurraldearen Arloko Plana (Aurrerapena,
2003)

•

EAEko Garraio Iraunkorraren Plan Zuzentzailea (2002)

•

EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana (2001)

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Motorrik gabeko mugikortasuna bultzatzeko proiektuak aztertzea eta bideragarri izatekotan
martxan jartzea, adibidez “eskolako bide” seguruen edo “auto konpartituaren” proiektuak.

•

Hiri-autobusa erabiltzen duten bidaiaren kopuruaren jarraipena egiten jarraitzea eta garraio
modu honen eskaintza hobetzea eta sustatzea.

•

Irisgarritasun planeko jarduketak garatzea, ezinduentzako irisgarritasuna bermatuz, batez
ere, garraio publikoari dagozkienak.
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•

Mugikortasun Planean aurreikusita dauden lanak burutzea oinezkoentzako eremuak sortuz
eta beraiei lehentasuna emanez.

•

Bidegorrien sarea garatzea eta herritarrei bidegorrien erabilera egokian heztea.

•

Herri barruko bide sareen hierarkizazioa osatzea oinezkoei, bizikletei eta garraio publikoari
lehentasuna emanez.

•

Martindegi-Galarreta sarbidea hobetu

•

Herriko eta hirigune historikoko inguruko eremuetako aparkalekuen sistema aztertu
bertakoei erraztasunak eman ahal izateko eta herritarrei aparkalekuen errealitatearen
inguruko informazioa eman dagoen pertzepzio okerra zuzentzeko.

Udalaz gaindiko eskumena
•

GI-2132 errepidea herribarruko errepide bihurtzea eta abiadura mantsotzea.
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BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA
•

Aalborgeko konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Natura eta paisaia balioak
•

Hernaniko udalerriak natura eta paisaia balio ugari ditu eta udalerriaren mendebalde
eta hegoaldean kokatzen dira gehienbat. Gainera, herritarren iritziz, Hernanik
ingurune natural aberats eta potentzialtasun oso handikoa dauka, batez ere Santa
Barbara eta Aiako Harriak aipatzen direlarik.

•

Interes handiko habitaten artean haritz kandudunez (Quercus robur) osatutako
harizti azidofiloak, gehienbat haritz kandudunez baina baita lizarra (Fraxinus
excelsior), astigarrak (Acer campestre) eta gereziondoez (Prunus avium) osatutako
baso misto atlantiarrak, pagoz osatutako (Fagus sylvatica) pagadi azidofiloak eta
haltzadiak (Alnus glutinosa) aurki daitezke Hernanin.

•

Azken lau urteetan Hernaniko udalak lana egin du bertako baso autoktonoen azalera
handitzeko asmotan. Horrela, herri lurretan landatutako konifero basoak kentzen
joan dira eta horren ordez bertako espezieak landatu dira, batez ere, haritz
kandudunak (!).

•

Azken urteetan, lur sail pribatuetan, baita Aiako Harriko parke naturalean ere,
eukaliptoa (Eucalyptus globulus) landatzen ari da (!).

•

Nekazaritza-gaitasun handieneko lurzoruak udalerriko ipar-erdialdean daude.

•

Basoen zein nekazaritza eta abeltzaintzarako lurren azalera adierazten duten azken
datuak 2005eko EAEko Baso Inbentarioarenak dira. Datu hauek ez dira errealak,
arestian esan bezala, Hernaniko udala baso autoktonoak berreskuratzeko lanetan
baitabil, eta beraz, interesgarritzat jotzen da Hernaniko baso zein nekazaritza eta
abeltzaintzarako lurren inbentarioa egitea (!).

•

Urumea ibaiak eta bertara isurtzen duten Epele, Usoko eta Urruzuno errekak bisoi
europarra (Mustela lutreola) eta ur satorrarentzako (Galemys pyrenaicus) bizileku
aproposen moduan daude izendatuta, nahiz eta Hernaniko udalerrian ez diren
aurkitu. Bi espezie hauek Habitat Arteztaraueko II eta IV. Eranskinetan sarturik daude
eta EAEko espezie mehatxatuen zerrendan “Galzorian” moduan izendaturik eta
beraien kudeaketa plana dute. Gainera, Hernaniko ur-sareak ere garrantzia dute
izokinaren (Salmo salar) kontserbaziorako. Espezie hau Habitat Arteztaraueko II.
Eranskinean dago interes komunitarioko espezie moduan.

•

Nabarmentzekoa da, Epele eta Usoko erreketan udalak uholde lautada sortzeko
egindako lana. Udalaren lur zatietan eta lur zati pribatu batean haltza landatu da,
horrela bertako basoa berreskuratuz. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako
Diputazioak Urumea ibairen ertza berreskuratzeko ere haltzak landatu dituzte.

•

Aiako Harriko Parke Naturala garrantzitsua da kontserbazio aldetik, hainbat fauna
eta flora espezie bizi baitira bertan, baina baita aisialdi gune bezala. Parkeko eremu
osoan 16 aisialdi gune daude eta horietatik bi Hernaniko lurretan daude kokatuta:
Akola eta Aparrain. Gainera, parkearen barruan ibilbide markatuak eta homologatuak
ere badaude.

•

EAEko Espezie Mehatxatuen Katalogoan aurkitzen diren hainbat fauna espezie aurki
daitezke Hernanin, aurretik aipatutakoez gain, hala nola, “Kaltebera” moduan
izendatuak miru gorria (Milvus milvus) eta Uhalde enara (Riparia riparia), “Bakana”

☺a
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moduan Kolaka (Alosa alosa), okil beltza (Dryocopus martius) eta Hontza handia
(Bubo bubo) eta azkenik, “Interes berezia” moduan izendatuak martin arrantzalea
(Alcedo atthis) eta ur zozoa (Cinclus cinclus).
•

EAEko Espezie Mehatxatuen Katalogoan aurkitzen den flora berriz, ondorengo hau
da: “Kaltebera” moduan katalogatuak Hymenophyllum tunbringense, Soldanella
villosa eta Trichomanes speciosum (Vandenboschia speciosa), “Bakana” moduan
Ophioglossum vulgatum, Dryopteris aemula, Pinguicula lusitanica eta Stachy
palustris, “Galzoria” moduan katalogatuta Prunus lusitanica eta “Interes berezi”
moduan gorostia (Ilex aquifolium) eta Veratrum album.

•

Hezeguneak nahiz eta sistema ezegonkorrak izan garrantzi ekologiko handiko
inguruneak eta ekosistema dibertsoak dira, bertan hainbat landare eta animalia
espezie endemiko eta bakan aurki daitezke. Hernanin hezegunerik garrantzitsuena
Santa Barbarako putzu artifiziala da.

•

Paisai aldetik ikusgarritasunagatik bereziak diren landa-eremuak Hernanin hauek
dira: Oriamendi-Arizmediko eta Santa Barbarako gandorrak eta inguruak, izan ere,
landa eta hiri-eremuaren arteko topagune dira. Udalerriaren hegoaldean gutxiago
ikusten diren, baina paisai aldetik garrantzitsuak diren eremuak ere badaude, hala
nola, Urdaburutik eta isurtegiko harkaitzetik hegoalderantz mugan doazen gandorrak
eta Onddi mendiaren gaina eta inguruak.

•

Santa Barbara eta Buskando-Arizmendi inguruan espeleologi intereseko guneak aurki
daitezke, guztiak herri gunetik nahiko hurbil aurkitzen dira eta gainera, kultura eta
ingurumen hezkuntza potentzial handia daukate.

Iturria: Hernaniko udala

a

Sistema naturalen eta paisaien kontserbazio egoera
•

Nahiz eta lehen esan bezala, Hernaniko udalak lan handia egin basoen
berreskurapenean, Hernaniko paisaiak, oraindik ere, fragmentazio nabarmena
erakusten du. Baso autoktonoak batez ere intsignis pinuaren landaketekin izan dira
ordezkatuak eta gaur egun, eukaliptoez ere ordezkatzen ari dira.

•

Urumeako arroak ere eraldaketa nabarmenak pairatu ditu urteetan zehar gizakiaren
aldetik. Zentral hidroelektriko txikiak sortu izan dira, ibaian zehar hainbat presa
eraiki dira eta uholde-lautadak kolonizatu dira nekazaritza lur eta industria poligono
bihurtuz eta ibaiertzak kanalizatuz.

•

Urumea arroan zehar egindako aldaketa horiek guztiek, ibaiertzeko landaredi
potentziala, hau da, haltzadi kantabriarra, eraldatzea ekarri du. Egun Hernaniko
ibaiertzak osatu beharko lituzketen haltzadiak, platano (Platanus hispanica),
sasiarkazi (Robinia pseudoacacia) eta Lawson altzifrearen (Chamaecyparis
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lawsoniana) landaketak ordezkatu dituzte. Joera hau aldatu nahi da, eta horregatik,
Ur Agentzia ibai ertzetako kalitatea hobetzeko asmoarekin, 2012ko neguan zehar
Fagollaga auzoan Urumea ibaiaren eskuin aldean dauden platanero zuhaitzak kendu
eta bertako espezieak birlandatzeko ekimenarekin hasi da.
•

Pagoagatik Fagolla Gararte haltzadia nahiko egoera onean mantentzen da eta nahiz
eta gune batzuetan Urumea ertzeko lurrak nekazaritza eta abeltzaintzarako
erabiltzen diren, landaredi komunitateen jarraikortasuna badago. Fagollagatik
Hernaniko herri gune arte ordea, uholde-lautadak industrialdeez eta etxebizitzez
ordezkatu dira eta landaredia oso sinplifikatua edo guztiz desagertua agertzen da.

•

Ibaiko faunari dagokionez, historian zehar Urumea oso aberatsa izan da arrain
populazioetan, baina industrializazio garaian, urak asko kutsatu ziren eta espezie ia
guztiak desagertu ziren. Gaur egun, esan daiteke, ibaiaren ur kalitatea ona dela eta
espezie gehientsuenak errekuperatu direla, eta horren adierazle da Izokina,
Amuarraina eta Kolakaren presentzia.

•

Euskal Herri osoan bezala, Hernanin ere, nekazaritza eta abeltzaintzarako lurrak utzi
egin dira, baina azken urteetan, batez ere nekazaritza ekologikoa indarra hartzen
ari da, eta nekazaritzarako lurrak berriz erabiltzen ari dira. Hala ere, lehen aipatu
bezala, lur hauek hartzen duten azaleraren datua 2005ekoa da (EAEko Baso
Inbentarioa) eta ez da gaur egungo datu erreala (!).

•

Santa Barbarako putzua nahiko andeatua dago, izan ere, urteetan zehar harrobiaren
oinetan kokatua egoteak, bidearen gertutasunak, putzu ertzeko landarediaren
egoerak eta jendearen presentziak eragin zuzena izan du (!).

•

Santa Barbarak mendia, hirigunetik hurbil egonik, bere lurrak urteetan abeltzaintza
eta nekazaritzako erabili izan dira, eta honek bere itxura eraldatu egin du.

Jardueren eragina eta arriskuak nekazaritzan zein natur ingurunean
•

Hernaniko udalerrian basoen ustiapena garrantzitsua da eta baso azaleraren zati
handi bat konifero basoez edo landatutako hostozabalez dago osatua. Hala ere, herri
lurretan espezie autoktonoak landatzen joan da udala azken urteetan. Ustiapena egin
ahal izateko bailarak pistaz beterik daude eta ustiapenak basoen pobretzea ekartzen
du beti.

•

Baso autoktonoak kokatuta dauden lur-eremu asko jabego pribatua daukate eta
bertan ganaduaren presentzia agertzen da. Ganaduak basoen erregenerazioan ez du
laguntzen, izan ere, ganaduaren larraketek landarexka gazteak kaltetzen ditu
oihanpearen garapena murriztuz.

•

Herri inguruko ibai ertzetako erriberetan aisialdirako baratzeak daude kokatuta.
Baratzeetan produktuen hazkuntza azkartzeko erabiltzen diren ongarriek eta
barazkiei botatzen zaien pestizidek errekaren kutsadura eta eutrofizazioa ekar
dezakete (!).

•

Azpiegiturek eta batez ere industriaguneek Urumea ibaiaren arroan hainbat
aldaketa eragin dituzte, hala nola, ibaiertzeko landaredi potentziala asko murriztu
dute bertan eraiki baitira industriguneak eta ibaia zein erreka kanalizatu dira eta
enpresa askok hondakinen isuri-leku bezala erabili izan dute Urumea urteetan zehar
(nahiz eta orain ez den horrela), bertako fauna eta flora kaltetuz.

•

Uda garaian Urumea ibaian zehar hondartza moduan erabiltzen diren 3 puntu
lokalizatu dira; Ugaldetxo, Latxe eta Fagollaga. Puntu hauetan, zaborren pilaketa

a
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garrantzitsu bat egoten da. Udalaren eskumenekoak Fagollaga eta Ugaldetxoko tramu
bat dira.
•

Hernaniko udalerriko mendi, gune degradatu eta batez ere ibai eta erreken ertzetan
landare espezie inbaditzaile ugari agertzen dira batez ere; Buddleja davidii,
Reynoutria japónica eta Cortaderia selloana. 2012. urtean, landare inbaditzaile berri
bat aurkitu da Donostiarekin mugan dagoen lurraldean.

•

Animalia espezie inbaditzaileei dagokienez, karpina (Carassius auratus) eta floridako
dordokaren (Trachemys scripta elegans) presentzia ikusi da Santa Barbarako
putzuan.

•

Azken urtean liztor asiarraren (Vespa velutina) presentzia asko hazi da Euskal Herri
osoan. Hernaniko udalak, bere aldetik, espezie hau kontrolatzeko eta
desagerrarazteko jarduerak egin eta egitea aurreikusten du. 2012an SOS deien bidez
herritarrek espezie honen habien berri eman dute eta udaletik informazio hau jaso da
historiko bat egiteko eta ondoren kokapen mapa bat egiteko. Bestalde, 2013ko
martxoan Buruntzaldea eta Donostiako teknikoarekin kanpaina bat jarriko da martxan
espeziea kontrolatu eta desagerrarazteko proposamenak egin eta neurriak hartzeko
(!).

☺a

Babestutako naturguneak
•

Hernaniko udalerriaren azalera osoaren %23,6 babes bereziko lurzorua da (udalplan
2012). Hiru babesgune mota desberdin daude Hernanin; Garrantzi Komunitarioko
Lekuak (GKL), Parke Naturala eta Zuhaitz berezia.

•

Hernaniko udalerriaren ekialdean Aiako Harria Parke Naturalaren zati bat dago
kokatuta, hain zuzen ere parkeko lurrazal osoaren %9. Aiako Harria Parke Natural
izendatu zen 1995.urtean (ES 212007), bertan dagoen flora eta fauna aberatsagatik
eta geologiak duen garrantziagatik (interes geologikoko gunea da EAEn). Lehen
aipatutako Usoko eta Epele erreka Parkearen barruan aurkitzen dira, beraz, lehen
esan bezala, Parkea garrantzitsua da erkidegoan galzorian dauden bi espezieentzat
(bisoi europarra eta ur satorra) baita beste hainbat espezieentzat ere. Gainera
2004.urtean Natura 2000 Sarean sartu zen Garrantzi Komunitarioko Lekua (GKL)
izendapenarekin (ES 2120016), izan ere, EAEko Parke Natural guztiak GKL dira ere.

•

Aiako Harriekin batera Urumea ibaia Gipuzkoako lurretan sartzen denetik Hernaniko
hirigunerainoko tartea Natura 2000 Sarean dago sartuta 2004az geroztik, Garrantzi
Komunitarioko Leku bezala (ES2120015) eta datozen urteetan Kontserbazio Bereziko
Eremu (KBE) moduan izendatzea aurreikusten da.

•

Gainera Hernanin, bere ezaugarri nabarmenagatik (tamaina, historia, adina)
babestuta dagoen zuhaitz aparta bat dago. Zuhaitz hau Goiz-eguzki parkean dagoen
Gingko biloba da. Zuhaitz honez gain, “Nire Borda” udal parke botanikoan Pinus
radiata espezieko zuhaitz bat badago eta bere ezaugarriak direla eta, zuhaitz aparta
moduan izendatzea eskatu zuen Hernaniko udalak 2003.urtean. Bere ezaugarriak
hauek dira: 90 urte, 25 metroko altuera, enborraren diametroa 1,3 metrotakoa da eta
adaburuarena 17 metrotakoa.
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Natura-gune babestuak
3

1 Aiako Harriak Parke Naturala
3 Gingko biloba zuhaitz aparta
2

1

Natura 2000 Sarea
1 Aiako Harria GKL
2 Urumea KBE *
*Irudian azaltzen den mugaketa GKL izendatu zenekoa
da, gaur egun, KBEa Hernaniko herri guneraino iristen
da.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Geovisorean

•

Hezeguneen Lurralde Arloko Planaren (LAP) barruan “Babespen bereziko gune”
moduan dago izendatuta Santa Barbarako putzua (II.eranskinean). Plan honen
helburua gune hezeen balio ekologikoa, paisajistikoa, produktiboa eta zientifikokulturalak kontserbatzea da. II.multzon katalogatutako hezeguneei LAPeko araudia
aplikatzen zaie zuzenean, eta araudi hori loteslea da udaleko hirigintzaplangintzarentzat.

•

Hernaniko udalerriaren erdia baino gehiago EAEko korridore ekologikoa da. Aiako
Harria (konektatzekoa den nukleoetako bat) Hernanitik igarotzen den eskualde
mailako korridore ekologikoaz dago konektaturik Aralarrekin. Gainera, korridore
honekin lotuta, Urumea ibaiak eta Usoko eta Landarbaso errekak garrantzi handia
dute konektibitatean.

•

Hernaniko Hirigintza Plan Orokorrean landa eremuko bi parke proposatzen dira,
herri guneko espazio libreen sarea osatzeko. Bata, Santa Barbara harrobi zaharra eta
inguruak birgaitzen ari den gunea da, eta bestea Urumea Ibai Parkea da (!).

Antolamendua eta kudeaketa
•

Aiako Harriak 1995. urtean deklaratu zen Parke Naturala. Urte horretan bertan,
Natur Baliabideen Antolamendurako Plana onartu zen eta 2002an Erabilera eta
Kudeaketarako Plan Eraentzailea, azken hau bost urtetarako onartu zen, baina gaur
egun oraindik ere, indarrean dago (!).

•

Parkearen kudeaketa Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokio eta kontsulta eta lankidetza
organoa den Patronatuaren kide da Hernaniko Udala. Herri lurrak (Donostia, Hernani,
Irun, Oiartzun eta Errenteria) Parkearen azalera osoaren %83,2 dira. Hernaniri
dagokionez, Aiako-Harriak parkearen azalera osoaren %9 Hernaniko lurrak dira eta
horietatik %77,5 herri-onurako mendiak dira (Aparrain eta Usoko-Epelerreka).

a
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Gainera, Urdaburu-Txiki, Hernaniko lurretan aurkitzen den mendia eta Aiako Harriak
Parke Naturalean dagoena, Diputazioaren mendi-ondarea da.
•

Urumeak, epe laburrean onartzea aurreikusten den diagnostikoa eta kudeaketa plana
dauka, eta momentu horretan izendatuko da ofizialki Kontserbazio Bereziko Eremu.
Gainera, KBE izendatzeko momentuan GKLak zeukanaren mugaketa zabaltzea eskatu
da, Habitat arteztarauan agertzen diren espezieak babesteko asmoz, eta Hernaniko
herri guneraino iristen da KBE. Udalak ere, espezie mehatxatuen inguruko azterketa
burutu ostean eta horren ondorioz, GKLaren zabalera handitzeko eskaera luzatu zen
baina ez da onartua izan.

•

Aiako Harriak Garrantzi Komunitarioko Lekuak 2010ean idatzitako diagnostikoa eta
kudeaketa plana daukate. Behin kudeaketa plana onartu ondoren, eremu hau
Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izango da eta Hernaniko udalak bertan xedatzen
diren neurriak aplikatu beharko ditu.

•

2003.urtean Hernaniko Udalak “Nire Borda” udal parke botanikoan dagoen Pinus
Radiata espezieko zuhaitz bat Zuhaitz aparta moduan izendatzeko eskaera egin
zion Eusko Jaurlaritzari (!).

•

Hernaniko Hirigintza Plan Orokorra naturaren eta paisaiaren balioetara egokituta
dago. Udalaz gaindiko kudeaketa planak lotesle dira Hirigintzako Plan Orokorrerako
eta horrela biltzen da planean. Planaren helburuetako bat landa-lurzorua ahalik eta
gutxien txikitzea da eta bere irizpideen artean Urumearen harana eta ibarrak
zaintzea dago.

•

Hernanin herri-onurako 5 mendi daude: Usoko-Epelerreka (277 ha), Aparrain (116
ha), Kartola (105,5 ha), Santa Barbara (20,3 ha) eta Erreñozuburua (11,8 ha). Hauek
udalerriko azalera osoaren %13,3 osatzen dute.

•

Santa Barbarako putzuak jendearen presioa jasaten du lehen esan bezala.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak 2011-2012 ikasturtean zehar bertaratu
eta garbiketa lanak egin dituzte, udaletxeari panel informatiboak jartzeko eskaera
luzatuz ondoren (!).

•

Hernanin Erkaitz-Aprrain-Sarobe ehiza babeslekua dago (116 ha), Txantxangorri
elkarteak kudeatzen duena. Horrez gain, Hernanin espezie migratzaileak ehizatzeko,
Akolako Lepoan zozketatzen diren 40 postu daude. Bi gune hauek Aiako Parke
Naturalaren barruan daude kokatuta, baina bertako ehiza plana ez dago oraindik
onartuta (!).

•

Aiako Harrietarako Hernaniko sarbideetan ibilgailu motordunekin arazorik ez
izateko, Udalak, langak jarri zituen, ibilgailuen sarrera mugatzeko. Gaur egun
nahiko kontrolatuta dago sarrera eta bertara sartu nahi duenak Udalean eskatu behar
du baimena eta giltza.

•

2007.urtean Hernaniko Udalak herriko natur ondarearen azterketa egin zuen.
Azterketa honen helburua natura balio altuko eremuak identifikatzea eta hauen
egoerari buruzko hurbilketa bat egitea. Informazio hau herritarren artean zabaldu zen
hitzaldien bidez, eta gaur egun web-gunean edo udaletxean dago herritarren
eskuragarri.

•

Santa Barbarako harrobiak, leheneratzeko eta paisaia berreskuratzeko Plan Berezia
dauka eta planaren lehen fasea (betetze lanak) martxan dago. Bertan Landa eremuko
parke bat dago aurreikusita.

•

2011an Hernaniko erreka eta errekastoetan aurkitzen diren landare mehatxatuen
azterketa eta inbentario bat egin da. Ikerketa honen helburua, landaren hauen
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kokapena, ezaugarriak, kontserbazio egoera eta mehatxuak aztertzea izan da
ondoren, etorkizun batean, espezie hauen kontserbazioa eta biziraupena bermatzeko
diseinatuko den mikroerreserba-sarea sortzeko asmoz (!)
•

Hernaniko mendi ibilbideen triptikoak argitaratu ditu udalak sei ibilbide
desberdinekin, bai herritarrentzako baita bertara hurbiltzen den jendearentzako.

•

Erreñozuko zentral hidroelektrikoa natura interpretaziorako gune gisa erabiltzeko
asmoz, Hernaniko Udalak Errenteriako Udalarekin hitzarmen bat sinatu zuen duela
urte batzuk eta honen ondorioz, Hernaniko Udalak 30 urtetarako eskuratu du zentrala
(!).

•

20 bat urtetan zehar ingurumen hezkuntzako programa burutzen da Hernaniko
ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako lau, bost eta seigarren mailatan, hondakinen,
bioaniztasunaren eta uraren gaiak landuz hurrenez hurren.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

1. LURRALDEAREN ETA HIRIGUNEAREN ANTOLAMENDU IRAUNKORRA

•

1.1 Lurzoruaren erabilera iraunkorra

•

2. BIODIBERTSITATEAREN ETA NATURA-INGURUNEAREN ZAINTZA

•

2.1 Biodibertsitatea mantentzea

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

Eremu honetan indarrean baina garatzeke dauden ekintzarik ez dira identifikatu.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Hernaniko Hiri Antolamendurako arau subsidiarioen berrikuspenaren testu bategina
(2011)

•

Hernaniko landare mehatxatuen mikroerreserben sarea. 1.go fasea: populazioen
lokalizazioa eta kokapen kartografikoa (2010)

•

Hernaniko natur-ondarearen azterketa (2007)

•

Hernaniko Santa Barbara Harrobia eta Mendia Babesteko, Leheneratzeko eta Paisajea
Berreskuratzeko Plan Berezia (2000)

EAE mailan
•

EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (1997ko otsaila)

•

Donostiako (Donostialde-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala
(Hasierako Onarpena 2010)

•

EAEko Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Behin behineko
onarpena 2010)

•

EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana (2004)

•

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (1998)

•

“ES2120015-Urumea ibaia/Río Urumea” KBErako kontserbazio neurriak (Behin betiko
onarpenerako dokumentua 2012)

•

Aiako Harriko Natur Parkearen Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailea (EKPE)
(2002)

•

Aiako Harriko Natur Parkearen Natur Baliabideen Antolamendurako Plana (NBAP) (1995)
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Baso autoktonoen azalera handitzeko lanekin jarraitzea

•

Hernaniko baso eta nekazaritza eta abeltzaintzarako lurren inbentarioa egitea.

•

Aisialdirako baratza ekologiko komunalak sortzea eta antolatzea, eta paisaia,
kontserbazioa edo hidrologia irizpideekin bateragarriak ez diren baratzeak lekuz
aldatzea.

•

Natur ingurunearen eta biodibertsitatearen balioak herritarren artean ezagutzera
ematea eta balio horiek behar bezala mantentzeko jarraibideak dibulgatzea.

•

Hernanin dauden espezie inbaditzaileei (flora/fauna) buruzko inbentario zehatza egitea
eta bideak bilatzea hauek ezabatzeko.

•

Liztor asiarra kontrolatzeko eta desagerrarazteko jarduerak burutzea.

•

Hirigintza Plan Orokorrean proposatutako landa parkeen proiektuak garatzea

•

Ingurune naturalaren kudeaketa egokia burutzea eta azalera handiagoa babestea

•

Flora mehatxatua babesteko lanekin jarraitu eta Hernanin egon daiteken fauna
mehatxatua babesteko neurriak hartu

Udalaz gaindiko eskumena
•

Aiako Harrietako Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailearen berrikuspena egitea
eta onartzea

•

Kontserbazio Bereziko Eremuak behin betiko onartzea
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4.2 BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA
INGURUMENAREN KALITATEA

URA
•

Aalborgeko konpromisoa:

3. NATUR ONDASUN KOMUNAK

☺a

Ur horniketa
•

Hernaniko udala Añarbeko Uren mankomunitatearen parte da. Edateko uraren behehornikuntza eta banaketa Hernaniko udalak kudeatzen du, goi-hornikuntza aldiz
Añarbeko Urengatik dago kudeatuta – Añarbeko Urak, S.A. (AGASA), Añarbeko Uren
Mankomunitatearen kudeaketarako erakunde publikoa

•

Goi-hornikuntza Añarbetik atera eta Orkolagako biltegira iristen da; Biltegi honetatik
aurrera udalak kudeatzen du eta ia udalerri guztia hornitzen da, Ereñozu, Epele,
Fagollaga, Martindegi eta Pagoaga auzoak salbu. Auzo hauek Ereñozu, Fagollaga eta
Juanantonenea bilketetik hornitzen dira.

•

Banatutako uraren gehiengoa Añarbe urtegitik ateratzen da. Ura putzuetatik ateratzen
diren hornikuntzarako beste zona batzuk ere badaude (Aparrainetik ur bilketa) eta
putzuetako eta iturburuetako urak (Aitzpitartetik eta Epel-erreka ur bilketa).
Hornikuntzarako buruaskitasun maila egokia dela uste da.

Edateko ura banatzeko sarea
•

Urtegitik hartutako ura Kanal Baxuko 15 km-tan dabil, Edateko Uraren Araztegiara (EUA)
iritsi arte. Ozonizazio prozesuaren ondoren, Kanal Altura bonbatzearen bidez, udaleko
hornikuntza egiteko erabiltzen diren gordailuetaraino doa.

•

Ura, Astigarragan dagoen Petritegi Edateko Uraren Araztegian izaten da tratatua eta
Añarbeko Urak Mankomunitateak kudeatzen du.

•

Modu positiboan baloratzen da edateko uraren guztizko goi-banaketa %13 jaitsi dela 20062010 artean, 2010an 1.909.770 m3 izan delarik.

a

Iturria: Norberak sortua Hernaniko udalaren datuetan oinarrituz

•

Modu negatiboan nabarmentzen dira zenbatu gabeko ur kontsumoak. Hauek, uraren goibanaketaren %34 inguruan dira eta EAEko Ingurumeneko II.Esparru Programako
konpromisoaren gainetik kokatzen da, izan ere, konpromisoa zenbatu gabeko uraren

41

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

kontsumoa %25etik ez pasatzea da. Kontsumo hauek, kontagailurik gabeko kontsumo
puntuetarako banaketa eta sareko galerak barneratzen dituzte. (!)
•

Galerak kontrolatzeko urtero enpresa bat kontratatzen da soinu-emisoreen bidez urihesak detektatzeko. Dena dela, egoera hau hobetzeko, sarearen sektorizazioa egitea
guztiz beharrezkotzat jotzen da. Honela, kontsumoak hobeto kontrolatu ahal izango dira
eta ura modu eraginkorragoan erabili ahal izango da.

Iturria: Norberak sortua Hernaniko udalaren eta Añarbeko Uren datuetan oinarrituz

•

Sarearen eta edateko uraren hornikuntza azpiegituren estaldura maila nahikoa dela
aipatu daiteke.

•

Aldi berean, edateko uraren hornikuntza zerbitzuaren kudeaketa egokia dela esan
daiteke. Izan ere, azkeneko urteetan ez da hornikuntza zerbitzuaren gertakari
nabarmenik izan.

•

Bestalde, udalerrian banatutako uraren kalitatea onargarritzat hartzen da, dagokion
araudia betetzen du, kalitate maila egonkorra eutsiz.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko Zuzendaritza Nagusia. EAEko Edateko Uraren Informazio Sistema
(Ekuis): 3 Ona; 2 Onargarria; 1 Eskasa; 0 Zehaztu( gabea)
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a

Eskaera eta kontsumoa
•

Añarbeko Urak udalari udalerriaren goi-eskariaren eta kontsumoen datuak ematen
dizkio. Banatzen eta kontsumitzen den uraren sektorekako erregistro sistematiko bat
egotea positibotzat jotzen da.

•

Sektorekako sareko uraren kontsumoari dagokionez, etxeko kontsumoa industriaren eta
udal administrazioaren kontsumoen gainetik dagoela azpimarratu daiteke, kontsumo
osoaren ia hiru laurdena suposatzen duelarik. Hau kontuan edukita, sektore honi
zuzendutako ekimenak eta sentsibilizazio kanpainak indartu beharko liratekeela aipatu
daiteke.

Iturria: Norberak sortua Hernaniko udalaren datuetan oinarrituz

•

Etxeko ur kontsumoak 130 litro biztanleko eta eguneko inguru egonkortu dira. Modu
positiboan baloratzen da etxe kontsumoa Udalsarea 21eko batez bestekoaren azpitik
kokatzen dela, 2009rako 136 l/biz/egun (Iturria: EAEko 2010/11 Jasangarritasun
Txostena).

Iturria: Norberak sortua Hernaniko udalaren datuetan oinarrituz
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Uraren kudeaketa tokiko administrazioan:
•

Udaletxean eta udal ekipamendu guztietan kontagailua egotea positibotzat jotzen da.
Honela, ur-kontsumoen segimendua egin daiteke, uraren erabilera eraginkorragoa
ahalbidetuz.

•

Honetaz gain, udal ekipamenduetan perlizadoreak jarri dira ura aurreztu eta modu
eraginkorragoan kontsumitu ahal izateko.

•

Hala ere, udal ekipamenduetan ez da hartu ur kontsumoa murrizteko neurri
sistemikorik. (!)

•

Bestalde, aipatu beharrekoa da lorategiak ureztatzeko eta kale garbiketarako
erabiltzen den ura saretik hartzen dela. Ildo honetan, ur ez tratatua erabiltzera
aurrerapausoa ematea komenigarria izango litzateke. Gainera, kontuan hartu beharrekoa
da Karabel auzoan ur biltoki bat dagoela, beraz, aldaketa hau egiteak ez luke zailtasun
tekniko ezta ekonomiko handirik suposatuko. (!)

☺

a

Saneamendua eta arazketa
•

Behe saneamendu-sarea udalak kudeatzen du, eta goi saneamendu-sarea Aguas del
Añarbe - Añarbeko Urak, S.A. kudeatzen du.

•

Uren saneamendurako sare eta azpiegituren estaldura maila egokitzat jotzen da, %98
ekoa delarik (Iturria: Hernaniko Udala).

•

Auzo eta urbanizazio berrietan sarea banatuta dago, ez ordea kasko zaharrean ezta
auzo aitzinagoetan. Horien artean, Florida auzoa eremu larriena dela aipatu daiteke.
Bertan, kolektore zaharra trenbide ondoan doa eta honek berrikuntza obrak egiteko
zailtasun handiak sortarazten ditu.

•

Estolderia sistemaren egoera orokorra ona dela esan daiteke. Udazkenean saneamendusarearen prebentzio-garbiketak egiten dira, gerta litezkeen erasoak saihestu edo
murrizteko. Honetaz gain, sarea osoan zehar zerbait hondatzen denean, zuzenean
konpondu egiten da.

•

Bestalde, industria guneari dagokionez, udalak saneamendu sarearen azterketa bat
egingo du eta, informazio horretatik abiatuta, GIS bat sortzeko asmoa dauka.
Aurrerapauso hau ematea oso positibotzat jotzen da.

•

Udaleko goi saneamendu sarea Loiolako Hondakin Uren Araztegiarekin konektatuta
dago (HUA), Añarbeko Urak ere kudeatzen duena.

•

Bertan, lohien zentrifugazioa eta lehortze termikoa egiten da. Ur araztuak itsasora
isurtzen dira lur-hustubide baten bidez.

a

Uraren zikloaren araudia eta kudeaketa
•

Udalak uraren kudeaketaren udal Ordenantza erregulatzailea dauka. Bere helburua
udalaren eta harpidedunen arteko erlazioak arautzea, oinarrizko eskubideak eta
betebeharrak parteetako bakoitzarentzat seinalatuz.

•

Ordenantza fiskalaren arabera, edateko uraren hornidura tarifa 8 tipotan banatzen da,
erabiltzaile klasearen arabera: 1-Hiri lurreko eta landa lurreko etxebizitzetan. 2Komertzialak eta garajeak. 3-Ostalaritza, industria eta zerbitzuetako jarduerak. 4Eraikuntza, obra eta zundaketa jarduerak. 5-Suteen kontra. 6-Ureztatzea eta igerileku
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partikularrak. 7-Udala, bere Organismo Autonomoak eta Patronatuak. 8-Ikastetxeak,
osasun zerbitzuak, hirugarren adineko egoitzak, auzo elkarteak, DYA, Gurutze Gorria.
•

Tarifak kontsumo tarteka egitura izatea ura aurrezteko mekanismo bezala modu
positiboan baloratzen da. Erabiltzaile mota bakoitzeko tarifa bi edo hiru tarte
desberdinetan banatzen da. Etxe erabilerarako bi tarte ezartzen dira: lauhileko 65 m3-tik
azpitik eta gainetik. Kontsumoa murrizteko muga hau gehiago estutu daitekeela
kontsideratzen da. (!)

Sentsibilizazioa
•

Positibotzat jotzen da azken urteetan etxebizitza sektoreko ur-kontsumoa murrizteko
sentsibilizazio ekimenak burutu izatea. Dena dela, ekimen hauek indartzea
komenigarritzat jotzen da.

•

2007an ur-kontsumoa murrizteko kanpaina bat egin zen. Komunetan ura aurrezteko
poltsak banatu ziren etxe eta ikastetxeetan. Honetaz gain, liburuxka bat banatu zen
etxez etxe non ura murrizteko aholkuak azaltzen ziren.

•

2009/10 eta 2010/11 kurtsoetan ikastetxeek uraren inguruan lan egin zuten Eskolako
Agenda 21aren eremuan.

a

☺
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

4. URAREN ETA HONDAKINEN KUDEAKETA IRAUNKORRA

•

4.1 Ur-hornidurako sareen egokitzapena

•

4.2 Ura araztea

•

4.3 Bainatzeko guneetako uraren kalitatean eta saneamenduan aurreratzea

•

13. UDAL ZERBITZUEN KUDEAKETA EGOKI BATERANTZ

•

13.1 Iraunkortasunaren inguruan udal-jokabidearen diagnostikoa eta zuzenketa neurrien
ezarpena

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

4.2.2 Emari-erreduktoreen erabilera bultzatzea

•

4.2.3 Ur-kontsumoa gutxitzeko jardunbide egokiak zabaltzea

•

13.1.3 Komunetan ur-murriztaileak instalatzea

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Hernaniko udal terminoko uraren kudeaketako udal ordenantza erregulatzailea.

•

Zerbitzu publikoak emateagatik tasetako ordenantza fiskal erregulatzailea eta jarduera
administratiboko errealizazioa.

EAE mailan
•

1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urari buruzkoa.

•

Legegintzako Errege Dekretu 1/2001, uztailaren 20ko, Ur Legeko onartzen den testu
bategina.

Estatu mailan
•

Uraren esparru zuzentaraua 2000/60/EE

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Ur-sarearen sektorizazioa burutu.

•

Ureztatzeko eta kaleak garbitzeko ur ez tratatua erabili ahal izateko beharrezko pausoak
ematea.

•

Zenbatu gabeko kontsumoa kontrolatzea eta galerak murriztea.

•

Industria guneko saneamendu sarearen azterketa bat egin eta, informazio horretatik
abiatuta, GIS bat sortzea.
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•

Udal ekipamenduetako kontsumoa kontrolatzea, jarraipena egitea eta optimizatzea.

•

Edateko uraren tarifa egokitzea (tarteak estutuz), aurrezpena sustatzeko.

•

Sektore guztietara zuzendutako sentsibilizazio kanpainak eta ekimenak indartu.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Ez da udalaz gaindiko lehentasunezko jarduketa eremurik identifikatu.
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HONDAKINAK
•

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK

Aalborgeko konpromisoa:

10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

a
☺

Hiri hondakinak sortzea
•

Hondakinen sorrera 2011 urtean nabarmen jaitsi da (0,78 kg/biz/egun) 2008ko
datuarekin alderatuz. (Iturria: San Marko Mankomunitatearen web orriko datuekin
egindakoa). Bestalde, datu hau Udalsarea 21eko batez bestekoarekin alderatuz, Hernanin
hiri hondakinen sorrera askoz txikiagoa dela ikus daiteke (1,2 kg/biz/egun. Iturria: EAE-ko
Tokiko Jasangarritasun Txostena 2010/11), balore minimoa baino txikiagoa ere izanda
(1,0 kg/biz/egun).

HIRI HONDAKINEN SORRERAREN INDIZEAREN EBOLUZIOA

kg/biz/egun

1,5
1,3

1,20
1,11

1,1
0,86

0,9

0,78

0,7
0,5
2008

2009
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2011

Iturria: Norberak sortua Udalmap eta Hernaniko Udalaren datuetan oinarrituz
*Kalkulu honetan ezin izan dira garbiguneko datuak kontutan hartu.

HIRI HONDAKIN TOTALAREN SORRERAREN EBOLUZIOA
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Iturria: Hernaniko Udalaren web orriko datuetan oinarrituz
*Kalkulu honetan ezin izan dira garbiguneko datuak kontutan hartu.
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a

Gaikako bilketa
•

Hernaniko udalak, 2010 urtean atez ateko hondakinen kudeatze sistema ezarri zuen.
Hondakin atal bakoitza egun zehatzetan ateratzen da, arratsaldeko zortzietatik gaueko
hamaiketara bitartean, bilketa gauez egiten baita.

•

Atez ateko sistemarekin hiri hondakinak astean zehar honela jasotzen dira: ontzi arinak
astean bitan jasotzen dira (astelehen eta ostiraletan), papera eta kartoia astean behin
(asteartetan), organikoa astean hirutan (asteazken, ostirala eta igandetan) eta errefusa
astean behin (larunbatetan). Komertzioetan, ostegunetan errefusa ere jasotzen da.

•

Ordutegi
edo
egutegiarekin
arazoak
dituzten
bizilagunei hondakin atal guztiak jasoko dituen eremu
bat errazten zaie, txartel bidezko sarrera baten bidez.
Kokapenak hauek dira: Elizatxo auzoan, Jauregi auzoan,
Ereñotzun eta Osinaga auzoan. Guztira 5 bilketa puntu.
Puntu horiek bereziki dira landalurreko etxebizitzetakoek
bertara euren hondakinak eramateko. Landa lurrean ez
dira hondakinak atez ate biltzen.

•

Hondakinen berreskuratze eboluzioak goranzko joera du
atez ateko kudeaketa sistema ezarri zenetik.

•

Gaikako bilketan, Udalsarea 21eko batez besteko datua
(%29) askoz gainditzen da, Hernanin 2011. urtean %73
lortu baitzen. Beraz, errefusaren balorea %20koa izan.
Gainera, autokonpostaren balorea %7koa izatea lortu zen.

•

Hondakinei eta lur kutsatuei buruzko uztailaren 28ko
22/2011 Legearen arabera, 2020 urtea baino lehen,
etxeko eta komertzioetako hondakinen kopurua, hau da,
berrerabiltzeko eta birziklatzeko zuzendutako gaika
Iturria: Hernaniko Udala
biltzen diren papera, metalak, beira, plastikoa,
biohondakinak edo bestelako birziklatu daitezkeen gaika jasotzen diren hondakinak,
denak bateratuta, behintzat, pisuan %50a bete beharko luke. Hernanin 2010 urtean,
gaikako bilketa %55 izan zen eta 2011 urtean berriz, %73koa, legediak 2020 urterako
eskatutako balorea gaindituz.

☺

HIRI HONDAKINEN GAIKAKO BILKETAREN EBOLUZIOA
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Iturria: Norberak sortua Hernaniko Udalaren datuetan oinarrituz
*Kalkulu honetan ezin izan dira garbiguneko datuak kontutan hartu.
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Hiri hondakinen kudeaketa eta tratamendua
•

Garbitania Hernaniko hondakinen bilketa egiten duen enpresa publikoa da. Gainera,
Hernaniko atez ateko bulegoaren kudeaketa ere egiten du. Garbitaniak papera eta
kartoia, ontzi arinak, organikoa eta errefusa gaika biltzen ditu.

•

Bestalde, beira jasotzeko edukiontzi bereziak daude udalerrian eta Ecovidriok kudeatzen
ditu.

•

Oihalak eta ehunkiak edukiontzi berezietan ere biltzen dira. Hauek herriko bi puntu
ezberdinetan kokatuta daude eta Old Berri enpresak jasotzen ditu.

•

Pilak, hauek saltzen dituzten komertzioetan jasotzen dira eta horretarako edukiontzi
bereziak dauzkate. Edukiontzi horien bilketa San Markok egiten du.

•

Sukaldeko olioa Garbigunera eramateaz gain, 2012ko maiatzetik aurrera edukiontzi
berezietan ere jaso daiteke. Edukiontzi hauek Hernaniko 10 puntu ezberdinetan
kokatuta daude eta Eko3R enpresak jasotzen ditu.

•

Bestalde, hondakin elektriko eta elektronikoak, egurrak, etxean sortutako bestelako
hondakin arriskutsuak eta tamaina handiko hondakinak Garbigunera eramaten dira.
Garbigunearen kudeaketaz San Marko Mankomunitatea arduratzen da.

•

Hondakin errefusa San Marko Mankomunitateko Transferentzi Plantara eramaten da, eta
handik, San Marko Mankomunitateak hartzen duen eremuko beste Udalerrietan biltzen
denarekin batera, Sasieta, Lapatx edota Urteta zabortegietan isurtzen dute. 2002-2016
Gipuzkoako Hondakin Kudeaketaren Plana Integralean (PIGRUG) isurtegi hauek 2014
urtean itxiera ematea aurreikusten da.

•

Gainera, herritarren partaidetza saioan atez ateko sistema positiboki baloratu da, nahiez
eta herritar batzuen ustez kaleak zikinago ikusten dituztela adierazi.

•

Hernanin hiri hondakinak biltzeko eta tratatzeko aktibitateak arautzen dituen udal
ordenantza du.

•

Udalak autokonposta egiten dutenei, gai organiko hori jaso beharrik ez duenez, %40ko
hobaria lortzen dute hondakinen tasan.

•

Konpostajea bultzatzeko Udaletik kanpaina egin zen. Kanpainara apuntatu zirenentzat
ikastaro bat eman zen, eta konpostadorak ere banatu ziren.

•

Gainera, auzolanean aritzeko konpost komunitario kanpaina bat abian jarri du Udalak.
Kanpaina hori bereziki zuzendua dago, etxean baratza edo lorategirik ez duen
familiarentzat. Kanpaina 2012ko abenduan jarri zen martxan eta jada 110rretik gorako
familiak eman dute izena. Lehen esperientzi pilotua Kaskoko 24 familiekin jarri da
martxan. Udaberrian beste auzo batera zabalduko dela hausnartzen da.

•

2012 urte-arte Hernaniko herritarrek Donostian kokatuta dagoen Garberako garbigunera
eraman behar zituzten hondakin bereziak. 2012ko maiatzean Hernanin Garbigune bat
martxan jarri da Ibarluze poligonoan, arraun taldeak duen pabiloiaren aurrean. Bertan,
hiri hondakinak ez diren gainerako hondakinak biltzen dira, hau da, noizean behin etxean
sortzen diren hondakinak: etxetresna elektriko txikiak, aparatu elektronikoak, etxeko
tresna handiak… Garbigunea doanekoa da eta bertara etxean sortutako hondakinak
bakarrik onartzen dira, norberak eraman behar dituelarik.

•

Garbigunera emandako hondakinen bolumena, asteko eta erabiltzaileko, 2 m3 eta 250 kgra mugatuta dago. Gainera, baimendutako gehienezko pisua 3.500 kilo baino gutxiago
(GPB) duten ibilgailuei bakarrik uzten zaie deskargatzen.

a
☺
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Iturria: Hernaniko Udalako web gunea. Hernaniko Garbigunea

•

Garbigunean biltegi bat antolatu da non berrerabili daitezkeen hondakinak biltzen diren,
herritarrek, nahiez gero, berrerabili ahal izateko. (!)

•

Bigarren eskuko azoka hilean behin antolatzen da, hilabeteko azken larunbatetan. Ideia
horretatik sortu zen gaur Hernanin zabalik dagoen bigarren eskuko denda. Denda hau
partikular batek ireki zuen.

a

Sentsibilizazioa
•

Etxean autokonposta bultzatzeko udaletik kanpaina bat egin da, dohaineko ikastaro bat
emanez, non lur sail txiki bat duen edonor apuntatu daitezkeen. Bertan, udalak doan
ematen zituen konpostagailuak. Etxean konpostatzen hasi eta bigarren hilabetetik aurrera
Udaleko teknikariek bisita egiten die konpostagailuaren jarraipena egiteko eta
aholkularitza eskaintzeko.

•

Auzokonposta bultzatu ere egin da udaletik kanpaina batekin eta ikastaro baten bidez
ere. Konpostagailuak egokitu dira hainbat auzoetan eta itxarote zerrenda dago.

•

Atez ate bulegoa udaletxeko bigarren solairuan kokatuta dago, hiritarren zalantzak
azaltzeko.

•

Nahiz eta hondakinen inguruan kontzientziazio kanpainak egiten diren, hauetatik aparte
ez dira gehiago egin. (!)

a

Hondakin industrialak
•

San Marko Mankomunitateak egiten du industrialdeko hondakin ez arriskutsu batzuen
bilketa sailkatuta: papera-kartoia, plastikoak eta ontzi arinak, eta gainontzekoa.

•

Amiantoa duten instalazioen inbentario bat dago. Amiantoa duten instalazioetan,
edozein obren baimenen eskatzerakoan, Udaletik amiantoa kentzeko eta araudiaren
arabera kudeatzea eskatzen zaie.

•

2008an, 1.969,7 hondakin arriskutsu tona deklaratu ziren. Hemendik, %31 balioztatu zen.
Balore hau, II. Ingurumen Esparruko Programan 2010erako ezarritako helburua baino
baxuagoa da (%65). (!)
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KUTSAGARRI DIREN HONDAKINEN KUDEAKETAREN EBOLUZIOA
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Iturria: Norberak sortua Ihoberen datuetan oinarrituz

Eraikuntzako hondakinak
•

Eraikuntza hondakinak Hernaniko garbigunera eraman daitezke partikular moduan, baina
2 m3ko kopuruan gehienez. Partikularrentzat doako zerbitzua da.

•

Gremioek aldiz, eraikuntzako hondakinak Aizmendi zabortegira eraman behar dituzte.

•

Hala ere, maiz, Udalak landa lurrean obra hondakinen isurketa fokuak aurkitzen ditu.
Horrelakoetan, Udalak fokua bildu eta Aizmendira eramaten du. Izurtzailea
identifikatzerakoan zigor espedientea ireki eta isuna jartzen zaio. (!)

Kale garbiketa
•

a

Kale garbiketan biltzen diren paperontziak ez dute hondakina bereizita jasotzen. (!)

Hondakinen sorreraren prebentzioa
•

a

☺a

Udalak hondakinen prebentzioaren arloan honako sentsibilizazio kanpainak egin ditu:
o

2009 urtean: erosketak egiteko poltsa berrerabilgarriak banatu ziren herriko
komertzioen laguntzarekin 7.000 inguru poltsa banatuz.

o

2011 urtean: Hernaniko etxe guztietan tuperrak banatu ziren arrandegietara
tuperrarekin erostera joateko, Ekogune eta herriko arrandegi guztien laguntzarekin.

o

2011-12 urtea: haur jaio berriei bi pardel berrerabilgarriak oparitu zitzaien. 2011-12
urtean zehar jaio diren haurren artean kit bat banatu da.

o

2006 urtetik aurrera: 2. eskuko azoka sortu eta mantentzen ari da. eta hilero egiten
da.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

2. BIODIBERTSITATEAREN ETA NATURA-INGURUNEAREN ZAINTZA

•

2.1. Biodibertsitatea mantentzea

•

4. URAREN ETA HONDAKINEN KUDEAKETA IRAUNKORRA

•

4.4. Etxeko hondakinen gaikako bilketaren kudeaketan hobetzea

•

6. KUTSADURAREN AURKAKO BORROKA

•

6.1. Kutsadura eta zarata geldiaraziko dituzten neurriak ezartzea

•

7. EKINTZEN KONTROL-SISTEMA HOBETZEA

•

7.1. Arriskutsuak diren ekintzen kontrola

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

2.1.5. Urumeako ibaiertzean hondakinak isurtzea debekatua dagoela gogoraraziko duten
kartelak jartzea.

•

4.4.1. Herritarrentzat kontzientziazio kanpaina bat burutzea hiri hondakinen inguruan.

•

7.1.2. Udalerriko enpresetan sortzen diren hondakinen azterketa bat burutzea.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Hiri hondakinak bildu eta tratatzeko Udal Ordenantza.

EAE mailan
•

Hondakinei eta lur kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legea.

•

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra (2002-2016).

•

Eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpen eta kudeaketa erregimen juridikoa arautzen
duen 112/2012 Dekretua.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Herritarrentzat kontzientziazio kanpaina bat burutzea hiri hondakinen inguruan.

•

Udalerriko enpresetan sortzen diren hondakinen kontrola egin eta balioztatu ditzaten
bultzatu.

•

Behar diren neurriak hartu hondakin isurketa ez kontrolatuak saihesteko.

•

Kale paperontzietan jasotzen diren hondakinak bereizita kudeatzea.

•

Kale garbiketa sortzen diren hondakinen urteroko kuantifikazioa zehatza lortu, kontratatuta
dagoen enpresari eskatuz, hondakin hauen kontrola egiteko helburuarekin.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Garbiguneko berrerabili daitezkeen materialen biltegia ezagutarazi eta sustatu.
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ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
•

3. NATUR ONDASUN KOMUNAK
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK

Aalborgeko konpromisoak:

10. TOKIAN TOKIKOTIK MUNDU GLOBALERA

Energia egitura
•

a

Hernaniko iturrika banatutako azken energia kontsumoaren egitura hauek osatzen dute:
energia elektrikoa (Iberdrolak kudeatzen du), gas naturala (Naturgas Energía, S.A.k
kudeatzen du), garraio sektoreko erregai likidoak, eta banakako instalazioetan erabiltzen
diren C gasolioa eta petrolioaren gas likidotuak (PGL). Gehien erabiltzen den energia
iturria gas naturala da, jarduera industrialarekin dagoela sendoki lotuta. Egitura
energetiko honek erregai fosiletako erabilera handia ekartzen du, eta berotegi-efektu gas
isurietako ekarpen nabarmena suposatzen du, baita energia hornikuntzarako kanpoko
menpekotasun handia ere (!).

Iturria: Norberak sortua, Iberdrolaren, Naturgas Energiaren eta DGTren datuetan oinarrituz.

•

Hernaniren energia kontsumo ekarpen handiena industria sektorea da, kontsumo
osoaren %84, distantzia askora mugikortasunak jarraitzen dio (%11). Ondorioz, azken
kontsumoa aztertzen badugu sektoreka eta iturrika, ikus daiteke industria jarduera
altuagatik gas natural kontsumoa altua dela eta ibilgailuen sektoreagatik erregai likidoen
kontsumoa ere garrantzitsua dela.

Iturria: Norberak sortua, Iberdrolaren, Naturgas Energiaren eta DGTren datuetan oinarrituz
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Iturria: Norberak sortua, Iberdrolaren, Naturgas Energiaren eta DGTren datuetan oinarrituz.

•

Etxeko kontsumoa (elektrizitatea eta gas naturala) 2010ean, 2.899 kWh/bizt. izan zen.
Udalsarea 21eko udalerrien batezbestekoa baino pixka bat altuagoa da (2009an 2.209
kWh/biztanle, EAEko 2010/11 Jasangarritasun Txostena). 2.400 eta 2.900 kWh/bizt.
tartean oszilatzen duen joera ikusten da.

Iturria: Norberak sortua, Iberdrola eta Naturgas Energiaren datuetan oinarrituz.

•

2011an, Hernaniko elektrizitate eta gas naturalaren kontsumoa 159.933 PTBkoa izan zen
(Iturria: Iberdrola eta Naturgas Energía, S.A.). Kontsumo horren %24 energia elektrikoari
dagokio eta, %76 gas naturalari.

a

Energia berriztagarrien ekoizpena
•

Hernaniko energia berriztagarrien batez besteko tokiko ekoizpena 530 PBTkoa izan zen
2010ean, hau da, 0,03 PBT/bizt (Udalmap eta EEE datuak kontuan hartutako estimazioa).
Kopuru hori urte berean udalerrian kontsumitutako energia elektrikoaren %1,4 sortzearen
baliokidea da.
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•

Ez da udalerriko energia berriztagarrien ekoizpenerako potentzialtasuna ezagutzeko
azterketarik egin.

•

Gaur egun, Hernanin sortzen diren energia berreztigarriak gehien bat energia
hidraulikoari probetxua ateratzetik lortzen dira, Udalak Ereñozun duen instalazio minihidraulikotik hain zuzen ere.

•

Honetaz gain, eguzki energia termiko eta fotovoltaikoa sortzen duten instalazio txikiak
instalatu izan dira azkeneko urteetan. Kiroldegian eta Ongintza sailean ur beroa sortzen
duen instalazioa bat dago eta udal Euskaltegian plaka fotovoltaikoak ipini dira.

Potentzia
instalatua
(kW/10.000
bizt)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Eguzki
energia
fotovoltaikoa

17,1

27,3

37,7

37,6

46,2

46,1

71,0

Eolikoa

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Hidraulikoa

939,1

892,3

887,2

884,4

884,6

884,1

884,1

GUZTIRA

956,2

919,8

925,1

922,3

931,0

930,5

955,3

Iturria: Norberak sortua, Udalmaparen datuetan oinarrituz.

Azalera
instalatua
(m2/10.000
bizt)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Termikoa

245,0

29,8

29,6

31,6

31,6

36,3

39,4

Iturria: Norberak sortua, Udalmaparen datuetan oinarrituz.

•

Orokorrean eta datuak aztertu ondoren, udalerrian energia berriztagarrien ustiapenaren
ekarpena oso baxua dela aipatu daiteke, horregatik beharrezkoa ikusten da ildo honetan
sakontzen jarraitzea, bai maila publikoan bai pribatuan ere, horrela energia autonomia
maila handituz eta berotegi efektuko gas isurien murriztapenean lagunduz. (!)

Tokiko administrazioaren energia kontsumoa eta kudeaketa
•

Udalean ez dago energia kudeaketaren eta energiarekin zer ikusia duten ekintza guztien
koordinazioaren arduradunik. Ondorioz, Udalean ez da egiten energiaren kudeaketarekin
zerikusia duten ekintzen plangintza globalik eta zentralizaturik. (!)

•

Bestalde, kontsumoa kontrolatzeko software edo tresna informatikoa hobe daiteke, nahiz
eta kontsumoaren segimendua paper formatuan dauden fakturen bitartez ere egiten den.
(!)

Udal ekipamenduen kontsumoa
•

a

a

Udal instalazioetan energiaren azken kontsumoaren egitura iturrika, energia elektrikoa
eta gas naturalari dagokio. Energia elektrikoari dagokionez, 2010. urteko kontsumoa
1.271 MWhkoa izan zen; gas naturalaren kontsumoa, 4.523 MWhkoa (Iturria: Hernaniko
Udala, 2010).
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•

Erabileraren araberako kontsumo elektrikoaren banaketak erakusten digu udal
ekipamenduek udal kontsumo osoaren %77 irudikatzen duela, gainerako %23 argi
publikoari dagokio.

Iturria: Norberak sortua, Hernani udalaren BEG (2010) isuri inbentarioaren datuetan oinarrituz.

•

Iturri energetikoei dagokienez, kontsumo handiena ekipamenduetako gas naturalarekin
lotuta dago, eta argiteria publikoko eta ekipamenduetako elektrizitateak jarraitzen dio.

Iturria: Norberak sortua, Hernani udalaren BEG (2010) isuri inbentarioaren datuetan oinarrituz.

•

2012an, EEErekin elkarlanean, Udal lau ekipamenduetako auditoria energetikoak egin
ziren: udaletxea, Biteri kultur etxean eta Laubidieta eta Elizatxo ikastoletan. Azterketa
hauek egin izana positiboki baloratzen da. Auditoria hauen emaitzetan oinarrituta, eta
aurreikusitako inbertsioen arabera, epe motzean burutu beharreko jarduerak zehaztu eta
lehenetsi izan dira.

•

Bestalde, kiroldegiko energia kontsumoaren monitorizazioa egiten da. Etengabe lortzen
den informazioari esker hobekuntza txikiak egiten dira ekipamendu honetan, batez ere
erabilera egokiarekin erlazionatutako neurriak.

a

Argiteri publikoaren kontsumoa
•

2012. urtean argiteria publikoaren auditoretza egin zen, hau positibotzat jotzen delarik.
Auditoretzak informazio garrantzitsua eta beharrezkoa eman digu udal jarduerarako, eta
batez ere, garrantzitsua kontsideratzen da gaur egun dagoen argiteriaren argiztapen
mailarekin erlazionatutako informazioa.
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•

2011an, argiteriak 1.755.028,31 kWh kontsumitu ditu, eta erlazionatutako isuriak 516,15
tCO2e koak izan dira (Iturria: Hernaniko Udala, 2010).

•

Argiteria publikoaren sisteman, urtero eta orain dela urte batzuetatik hona, hobekuntzak
egiten ari dira. Nagusiki, fluxu erreduktoreak jarri dira ahal izan den tokietan eta
luminaria ez eraginkorrak kendu eta, egungo araua bete eta errendimendu hobeak
dituzten batzuengatik ordezkatuak izan dira.

•

Hala ere, jarritako fluxu erregulatzaileen funtzionamenduaren akatsak detektatzeko ez
dago inolako kontrol elementurik. Gaur egun, eta kontrol neurri moduan, bere
funtzionamendu egiaztatzeko aldioroko ikusketak egiten dira. Dena den, telematikoki
kontrolatzea baimentzen duen sistema bat ezartzea lehentasunezko jotzen da. (!)

a

Udal ibilgailuen kontsumoa
•

Udal flota 24 ibilgailuz osatuta dago, eta denek erregai fosilak (gasolina edo gasolioa)
kontsumitzen dituzte. Negatibotzat hartzen da, beharrezkoa denean, gaur egungo
ibilgailuak ibilgailu elektriko edo mistoengatik ordezkatzea baimenduko duen erosketa
berderako planifikatutako politika bat izatea udaleko ibilgailuen esparruan. (!)

•

Ez da antolatu udaleko langileei bereziki zuzendutako eraginkortasunez gidatzeko
ikastarorik. Soilik 2009. urteko Mugikortasun Astearen barruan, herritar guztiei
zuzendutako eraginkortasunez gidatzeko ikastaro bat antolatu zen. (!)

a

Energia kudeatzeko araudia
•

Ez dago energiaren aurrezpena, eraginkortasuna eta/edo energia berriztagarrien
ekoizpena bultzatzen duen udal araudirik. (!)

a

Sentsibilizazioa
•

Ez da energiaren aurrezpena eta eraginkortasuna bultzatzeko kanpaina edo ekimenik
egin. Arlo honek azkeneko urteetan hartzen ari duen garrantzia aintzat hartuz, egokia
izango litzateke herritarren sentsibilizaziorako aurrerapausoak ematen hastea. (!)

a

Eraikuntza
•

Udaleko Hirigintza Antolatzeko Plan Orokor berriak, 2011an onartutakoa, energia
eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien alorrean, Eraikuntzako Kode Teknikoak
(CTE) eraikuntza berrietarako ezartzen dituen zehaztapenak biltzen ditu.

•

Udaletik ez da aurreikusten eraikuntzan energia eraginkortasuna eta
berriztagarrien erabilera bultzatuko duten beste inolako jarduera osagarririk.

energia

Klima aldaketari egiten zaion ekarpena
•

a

Hernani 2010ean hasi zen udalerriko eta udaleko berotegi efektuko gasen (BEG)
isurketen inbentarioak kalkulatzen, EAEko Tokiko Agenda 21en ebaluazio eta jarraipen
Seigarren Programaren baitan. Hau positibotzat jotzen da, izan ere, modu honetan
udalerriak klima aldaketari egiten dion ekarpenaren neurketa eta jarraipen sistematikoa
ezartzeko lehenengo pausuak ematen hasi dela aipatu daiteke.
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•

Inbentario hauen kalkuluari jarraipena ematea komenigarria izango litzateke, honela
martxan jarritako ekintza berriak klima aldaketaren murrizketan duten eragina zein den
ezagutu ahal izango delarik.

•

Ez enpresetako ez eta ekimenen antolakuntza edo politika publikoen diseinuan ez da
ezagutzen BEG isurien edo karbono arrastoaren kontabilitaterako sisteman aplikaziorik.
(!)

•

Udalerriko BEG isuriak biztanleko (industria barneratu gabe) antzeko tamaina duten
Udalsarea 21eko udalerriena baina baxuagoa da (5,3 tCO2b/biz/urte 2009.urtean, EAEko
2010/11 Jasangarritasun Txostena), eta beraz, positibotzat hartzen da.

GUZTIRA
Bizitegiak (tCO2b)

18.031

Zerbitzuak (tCO2b)

10.968

Industria (tCO2b)

353.450

Garraioa (tCO2b)

60.095
4.452

Hondakinak (tCO2b)
Energia berriztagarriak (tCO2b)

-1.679

Guztira (industriarik gabe) (tCO2b)

92.647

Guztira (industriarekin) (tCO2b)
Biztanleko
isuriak
(industriarik
gabe) (tCO2b/biz)
Biztanleko isuriak (industriarekin)
(tCO2b/biz)

446.098
4,8
23,2

Iturria: Hernani. Udalaren BEG (2010) isuri inbentarioak

•

Sektoreka, Udalsarea 21eko batez besteko modura, industria sektoreko isuriak dira
nagusi. Mugikortasunarekin lotura duten isuriak jarraitzen diote baina urrutitik.

•

Industria alde batera utziz, udalerriko berotegi efektuko gasen banaketan garraioak duen
pisua nabarmena da, %62. Bizitegiak eta zerbitzuak, %19 eta %11-rekin garraioak ondoren
pisu erlatibo altuagoa duten sektoreak dira.

Iturria: Hernani.Udalaren BEG 2010 Isuri inbentarioa

•

Momentuz, udalak ez du energiaren plangintzarako egun martxan dauden maila
ezberdinetako ekimenetan (Alkateen Ituna edo Alkateen Itunerantz zuzenduz, besteak
beste) parte hartzeko asmorik.
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•

Udal mailan BEG isuriak 0,09 tCO2b biztanleko dira, antzeko tamaina duten Udalsarea
21eko udalerriena baina baxuagoa (0,16 tCO2b/biz/urte 2009.urtean, EAEko 2010/11
Jasangarritasun Txostena ), eta beraz, positibotzat hartzen da.

GUZTIRA
Udal flota (tCO2b)
Eraikuntzak (tCO2b)
Argi publikoa (tCO2b)
Energi berriztagarriak (tCO2b)
Guztira (tCO2b)
Biztanleko isuriak (tCO2b/bizt)

1.288
516
0
1.804
0,09

Iturria: Hernani. Udaleren BEG (2010) isuri inbentarioak

Klima aldaketaren aurkako ekimen espezifikoak
•

Tokiko administrazioak ez du ekimen espezifikorik aurrera eraman klima aldaketaren
aurka eta ez du eremu honetarako inolako planifikazio espezifikorik. (!)

•

Maila partikularrean ere, udalerriko giza eta ekonomi eragileen aldetik, ez da klima
aldaketaren aurkako tresna espezifikorik ezarri edo garatu. (!)

Hustubideen kudeaketari isurpen konpentsazioei lotutako ekimen espezifikoak
•

a

a

Udalerrian orain arte ez da sortutako isuriak konpentsatzeko ekimenik aurrera eraman
(!)

Klima aldaketari egokitzea
•

Udal administrazioak ez du egin klima aldaketak udalerrian izan ditzakeen ondorioen
ebaluaziorik. Fenomeno horren ondorioetara egokitzeko ekintza programa egituraturik
ere ez du Udalak.

•

Hernanin uholde arriskua handia da, Urumea ibaia balizko uraldien ondorioz. Klima
aldaketarekin lotutako prezipitazio erregimenaren balizko aldaketak arriskua areagotu
lezake. (!)

•

Udalerriko Larrialdi Plana urtero eguneratzen da udalerrian gerta daitezkeen larrialdi
egoerei erantzun egokia emateko helburuarekin, horien artean uholdeak aurkitzen
direlarik.

•

Baina, ikuspegi orokor batekin, klima aldaketak ekar ditzakeen ondorioen aurrean
udalerriaren arrisku eta urrakortasunari buruzko ebaluaziorik ez da egin. Ez dago ezta
ere fenomeno honen ondorioetara egokitzea planifikatzeko egituratutako ekintza
programarik. Esparru honetan, kudeaketa tresnen ezarpena hobetu daitekeela
kontsideratzen da. (!)

a
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a

Klima aldaketaren gaia lantzeko sentsibilizazioa
•

Ez da klima aldaketan espezifikoak diren ekimenak ezta sentsibilizazio kanpainarik
egin. (!)

•

Klima aldaketaren aurkako borrokan erakundeek eta/edo enpresek parte hartzeko eta
inplikatzeko ekimenik ere ez da burutu. (!).
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

5. AURREZTE, EFIZIENTZIA ENERGETIKOA ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIAK SUSTATZEA

•

5.1 Energia aurreztea eta efizientzia energetikoa hobetzea.

•

5.2 Energia berriztagarriei bultzada

•

13. UDAL ZERBITZUEN KUDEAKETA EGOKI BATERANTZ

•

13.1 Iraunkortasunaren inguruan udal-jokabidearen diagnostikoa eta zuzenketa neurrien
ezarpena

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

5.1.1 Udal instalazioetan galera gutxiko erreaktantziak jartzea.

•

5.1.6 Argiteria publikorako kudeaketa eta kontrol zentralizatua duten sistemak aztertu eta
ezartzea.

•

5.2.1 Partikularren eraikinetan (norberaren energia hornidurarako) eta udal eraikuntzetan
energia berriztagarrien ezarpena bultzatzea.

•

13.1.4 Udal-instalazioetan energia berriztagarrien erabilera sustatzea.

•

13.1.5. Udaleko bero-instalazioak urrunetik Laburra Ertaina kudeatzeko sistema bat
instalatzea.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutakoa udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

Euskadi 2010 Energia Estrategia. Energia garapen iraunkorrerantz (EEE, 2005)

•

Euskadi 2020 Energia Estrategia

•

Klima Aldaketarako Udal Ordenantzaren eredua (“Udalerria eta Klima II” Ekitaldearen
esparruan egina)

•

Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana (2008-2012)

•

Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana (2011-2020) (egiten)

•

Klima Aldaketaren Euskal legea (egiten)

Estatu mailan
•

47/2007 Errege Dekretua, urtarrilaren 19koa, eraikuntza berriko eraikinen energia
eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena.

•

1890/2008 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, kanpoko argiztapen-instalazioen energiaeraginkotasunari buruzko arautegia eta horretarako jarraibide tekniko osagarriak onartzen
dituena.
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Energiaren udal arduraduna izendatzea, kudeaketa zentralizatu ahal izateko.

•

Kudeaketaren plangintza egitea, gauzatu beharreko jarduerei ikuspegi orokorretik begiratuz.

•

Udal ekipamenduetako eta argiteria publikoko kontsumoaren kontrola eta jarraipena
sistematizatzea.

•

Energia berriztagarrien ekoizpena sustatzea.

•

Argiteri publikoaren eraginkortasun energetikoaren hobekuntzan sakontzea.

•

Instalatuta dauden fluxu erreduktoreen funtzionamenduan akatsak detektatzen ahalbidetuko
duten kontrol-elementuak ezartzea.

•

Udal ekipamenduetako eraginkortasun energetikoaren hobekuntzan sakontzea, burututako
auditoretzetan identifikatutako jarduerei lehentasuna emanez (itzulera-tasa 10 urte baino
baxuagoa dutenak).

•

Energiaren aurrezpena
sentsibilizazioaren bidez.

•

Eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak antolatu, udaleko langileei bereziki zuzenduak.

•

Berotegi Efektuko Gasen inbentarioa kalkulatzen jarraitzea eta igorpenak murrizteko
helburuak ezartzea.

•

Klima aldaketarekin erlazionatutako arriskuak identifikatzea, eta udalerrian eta
identifikatutako arriskuek gehien eragingo dieten sektore ekonomikoetan eta sistema
naturaletan zer eragin izan dezaketen aztertzea.

•

Klima aldaketara egokitzeko programa egitea eta ezartzea, klima aldaketaren balizko
eraginak murrizteko neurriak bilduko dituena.

•

Klima aldaketari
herritarrentzat.

eta

buruzko

arrazoizko

sentsibilizazio

erabilera

eta

sustatzea

erantzunkidetasun

sektore

guztietan,

ekintzak

egitea,

Udalaz gaindiko eskumena
•

Mendekotasun energetikoa, erregai fosilen erabilera, eta berotegi efektuko gasen igorpena
murriztuko dituen hornidura eredua ezartzea.
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INGURUMEN KALITATEA, ATMOSFERA, AKUSTIKA ETA
LURZORUAK
Aalborgeko konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

a

Atmosferara egindako isuriak
•

Airearen kalitatean eragina izan dezaketen isurien foku nagusiak ondorengo hauek dira:
o

Ibilgailuen zirkulazioa; errepide guztiak kutsadura atmosferikoaren foku bat izan
arren, honako hauek dira trafikoaren eguneroko batez besteko intentsitate (EBBI)
gehien dutenak, ibilgailu astunen trafiko gehien dutenak eta trafikoaren abiadura
gehien jasaten dutenak:
A-15 Urumeako autobiak, Hernani eta Donostia lotzen dituenak hegoaldetik
Urumea ibairen harana jarraituz. Hau udalerrirako sarbide nagusia da, bai
iparraldetik baita hegoaldetik ere. Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2011ko
datuetan oinarrituz, Hernanin izan zuen eguneko batez besteko intentsitatea
23.374 ibilgailu/egunekoa izan zen.
A-8 Kantabriako autobideak ekialdetik mendebaldera zeharkatzen du udalerria
iparraldetik. Astigarraga-Lasarte tarte-unean, 2011 urtean erregistratutako
eguneko batez besteko intentsitatea 25.090 ibilgailu/egunekoa izan zen.

o

Industria:
Izaera industriala duten isuri foku nabarmengarrienen identifikazioa PRTP Isuri
eta Iturri Kutsatzaileen Estatuko Erregistroan (2009 urtea) dagoen informazioan
oinarritu da. Inbentario honetan 1996/61/CE Zuzendaritzarengatik eraginpean
dauden isuri foku guztiak barneratzen dira. Zuzendaritza hau ordenamendu
juridikoan txertatzen da 16/2002 Kutsaduraren, Prebentzio eta Kontrol
Integratuaren (IPPC) legearen bidez.
Izena

Jarduera

AMR Refractarios , S.A.

Produktu zeramikoen fabrikazioa.

KEM ONE Hernani, S.A.

Emultsio-binil polikloruroaren fabrikazioa.

Cintas Adhesivas UBIS, S.A.

Zinta itsasgarrien fabrikazioa.

Papelera Guipuzcoana de
Zikuñaga, S.A.

Paper-orea eta papera, karea eta kloro
dioxidoaren fabrikazioa.

Izendatutako enpresa hauez gain, Hernanin ere badaude beste hainbat
instalazioen jarduerak atmosfera potentzialki kutsatzen dutenak, baina, ez
dago jarduera hauen xehatutako inbentario bat. (!)
o

Etxebizitza eta zerbitzuen sektorea:
Erregaien kontsumoak (berokuntza sistema, etxeko ur beroa eta sukaldea)
eragindako isuriak.
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o

Obrak:
Abiadura Handiko Trenaren trazadurak biaduktu eta tunela izango du
Hernanitik igarotzean eta udalerriaren ekialdetik igaroko da iparraldetik
hegoalderanzko norabidean.
Galarretako industrigune berria egiteko obrak.

☺a

Airearen kalitatea
•

2007. urtean Buruntzaldea Eskualdeko udalerrien ekimen moduan, airearen kalitateari
buruzko azterketa bat hasi zen. Azterketa honen esparruan, gaur egun arte laginketa
kanpainak egin dira 2008, 2009, 2010 eta 2011 urtetarako. Hernanik parte hartu zuen
azkeneko kanpaina 2008-2009an izan zen, hobekuntzarako neurriak planifikatzeko datu
nahikoak zeudela hausnartu zelako.

•

Kanpaina hau 2008ko azarotik 2009ko otsaila arte egin zen. Kanpaina honen emaitzek
adierazten dute neurtutako parametro gehienek hiri-inguruneko ohiko baloreak
erakusten dituztela. Gainera, hiri-ingurunean ohikoak ez diren konposatu organiko
lurrunkor (KOL) batzuen presentzia antzeman zen, zehazki, isuri industrialen
gehigarriekin erlazionatuta daudenak.

•

Hernanin airearen kalitatea kontrolerako estazio finko bat dago (Osasun Zentroaren
teilatuan, Aristizabal Kalea, 2) eta Eusko Jaurlaritzaren Airearen Kalitatea Zaintzeko
Sarearen estazioetako bat da. Estazio honetan kutsatzaile fisiko-kimikoak neurtzen dira.

•

Eusko Jaurlaritzaren web gunearen txostenen arabera, udalerriak aztertutako parametro
bakoitzerako ondorioak ondorengo hauek dira:
o

Esekidura partikulak (PM10): ez dira azken urte hauetan giza babeserako
kontzentrazio onargarriak gainditu.

PM10 urteko batez bestekoa
45
Urteko muga
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren web orriko datuetan oinarrituz.
Gorriz urteko muga eta urdinez batez bestekoaren datua.

o

2011 urtean, 4 egunetan gainditu zen aire kalitateari buruzko PM10
partikulentzako legediak ezarritako muga (eguneko batez bestekoa 50 µg/m3).
Datu hau aurreko urteetako datuen baino pixka bat baxuagoa da, non 2009 urtean
urteko muga 10 aldiz gainditu zen eta 2010ean 6 aldiz. Gainera, nabarmentzekoa
da, lortutako baloreak araudiak ezarritakoa (35 aldiz/urte) baino askoz
gutxiagoan gainditu izan dela.
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NO2 urteko batez bestekoa
46
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren web orriko datuetan oinarrituz.
Gorriz urteko muga eta urdinez batez bestekoaren datua.

•

o

Nitrogeno dioxidoari buruz (NO2), ez dira azken urte hauetan giza babeserako
kontzentrazio onargarriak gainditu.

o

Ozonoari buruz (O3), araudiak (Errege Dekretua 102/2011) jarritako giza osasuna
babesteko helburuaren balioa bitan gainditu zen azken 3 urteetan (2009-2011).
Araudiaren arabera, 3 urteko epean, ezin da 120 µg/m3/urte zibileko balorea 25
egun baino gehiagotan gainditu.

o

Sufre dioxidoari buruz (SO2), ez dira azken urte hauetan giza babeserako
kontzentrazio onargarriak gainditu.

2011n zehar Kalkulatutako Airearen Kalitatearen Indizeak (AKI), 365 egunetan
kalkulatzen denak, 364 egunetan (%99,7) airearen kalitatea “ona” edo “onargarria”
dela adierazten du. Gainera, azken urteetan indize hau hobetu dela ikusten da.
KALITATE ONA EDO ONARGARRIA DUTEN EGUNEN
EHUNEKOA 100
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Iturria: Norberak sortua Eustat web orriko datuetan oinarrituz.

•

Lastaola industrialdean zentratua dagoen “Hernaniko industri atmosferako konposatu
organikoen azterketa” 2002-2004 urteen artean egin zen, bertan hainbat industria kimiko
kokatzen zirelako, eta bereziki, aire kalitatea aztertzeko ingurune egokia zela kontsideratu
zelako. Azterketaren ondorio bezala, disolbatzaileak erabiltzen dituzten enpresek isuri ahal
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dituzten konposatu berezi batzuk detektatu ziren. Konposatu hauek, ez zuten legediak
ezarritako muga gainditzen. Orokorrean, hiri-inguruneko ohiko kutsatzaileak aurkitu ziren.
Ez da industria guneko honelako azterketa bat errepikatu.
•

Azken 5 urteetan udalak aire kalitatearen inguruan jasotako kexak eta salaketak
papergintza industrietako zarata eta usainengatik izan dira batez ere.

•

Gainera, herritarren partaidetza saioan, paper fabrikak usain txarrak eta zaratak sortzen
dituela adierazi zuten herritarrek.

•

Herritarrek airearen kutsaduraren inguruko salaketak egiterakoan, Udalak Eusko
Jaurlaritzara bideratzen ditu.

•

Nahiz eta Udalerriaren mugikortasuna hobetzeko hainbat ekintza egin diren (kale
peatonalizazioa, trafikoaren bideratzea…), hauek ez dira airearen kalitatearen
prebentziorako helburuarekin burutu. Egindako ekintzak baliteke erdigunearen airearen
kalitatea hobetu izana, baina ez dago hau ziurtatzen duen azterketarik. (!)

a

Kalitate akustikoa
•

Udalerriko ingurumen zarataren mapa egin zen 2003 urtean. Handik gaur egunera
hainbat errepide berri egin dira udalerritik pasatzen direnak. (!)

•

Kalitate akustikoan eragina izan dezaketen zarata isurien foku nagusiak ondorengo hauek
dira:
o

Ibilgailuen zirkulazioa: (2008. urteko Gipuzkoako Foru Aldundiko zarata maparen
arabera) eta batez besteko intentsitate (IMD) gehien dituztenen oinarrituz:
A-15: Florida, Oialume, Karabel, Elizatxo eta Portu auzoak dira zarata
maila altuen jasaten dituztenak.
AP-8: Astigarraga-Lasarte tarteunean.
Azken urteetan trafikoarengatik kexa puntualak jaso izan dira.

Zarata Maila dB(A)

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia 2008.

o

Trenbideari dagokionez, 2008 urtean Adif enpresak egindako trenbideen zarata mapa
estrategikoa katutan hartuta, Elizatxo, Portu, Karabel (Olaeta Plazan) eta Florida
auzoak dira trenbidearengatik zarata gehien jasaten dituzten guneak. Auzo hauek
afekzio gehien (55-65 dB(A) klasifikazioa Errege Dekretuaren 1367/2007 arabera)
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jasaten dituzten tartean kokatuta daude. Etorkizunean AHT ere kontuan hartu beharko
da zarata mapa egiterakoan. Hernanin bi geltoki daude: Hernaniko erdialdean eta
Florida auzoan. Hernaniko zarata mapan, trenbideak duen eragina aurkezten du.
o

Industria: (2003. urteko Hernaniko zarata maparen arabera)
Inguruko industrialde desberdinetan dauden industriak ere zarata
igorleak dira. Batez ere papergintza jarduerek egiten duten zaraten kexak
jaso dira. Zikuñaga eta Osigana auzoak eta Atzieta kalea dira zarata
industriala gehien jasaten dituzten auzoak. Azken urteetan izan diren
zarata salaketak papergintza industriengatik eta fundizioarengatik izan
dira.

•

o

Aisialdia: Txotx garaian eta asteburuetan zarata gehitu egiten da. Gainera, Udaletik
Txotx denboraldian zehar, larunbatetan, urtarrilaren bukaeratik apirilaren
bukaeraraino, tabernen ordutegien luzapena aurreikusi du. Hernaniko zarata maparen
arabera, Kardaberaz kalea eta Kale Nagusia dira aisialdiko zarata gehien jasaten
dituztenak. 2010 eta 2012 urteen artean Kardaberaz kalean, bereziki, zaratarekin
erlazionatutako kexak jaso ziren.

o

Obrak: AHT eta industria gune berriaren (Galarretan) obren zaratak ere kontuan
hartzekoak dira.
Salaketak Eusko Jaurlaritzaren bidez iristen dira Udalera eta bertatik Udaltzaingora
bideratzen da, zein zarataren jatorrira hurbiltzen da eta bertan zarataren neurketa
egiten du. Neurtutako zaratak ezarritako limitea gainditzean, zehapen-espedientea
tramitatzen da.

Kalitate akustikoaren kudeaketa
•

Hernaniko zarata mapa 2003 urtean egin zen. Zarataren lege berrian dioena kontuan
harturik eta errepide berrien informazioa eguneratzeko zarata mapa berrikusteko
beharra dago.

•

Hernanin badago ostalaritzan eta tabernetan arautzeko helburua duen udal ordenantza
bat. Baina ez dago zaratarekin orokorrean erlazionatutako araudirik, ezta kanpoan
egindako jarduerek sortzen duten zarata mugatzeko ordenantzarik. Jardueren zarata
mugak lizentzia eskatzerakoan zehazten dira. (!)

•

Zaratari buruzko jasotako kexak zarataren emisioa kontrolatzeko edo inpaktu akustikoa
zuzentzeko bideratzen dira.

•

Ez dago zarataren salaketa inguruko inolako prozedurarik hauek ahalbideratu izateko.
(!)

Lurzoruen kutsadura
•

a

a

Gaur egun lan egiten den Kutsatuta egon daitezkeen Lurzoruen Inbentarioa
2008.urtekoa da. Hurrengo taulan udalerrian kutsatuta egon daitezken lurzoruen datuak
azaltzen dira:
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Kutsatuta
egon daiteken
azalera (Ha)

Hernani

Gipuzkoa

EAE

103,7 Ha
(udalerriko
azalera
osoaren %3,4)

3.541,7 ha
(Gipuzkoako
azalera
osoaren %1,9)

8.259,8 (EAEko
azalera osoaren %1,2
eta EAEn erabilgarri
den azalera osoaren
%17,3%)

Iturria: Gipuzkoako eta EAEko datuak 2008ko Ihoberen kutsatutako lurzoruaren inbentarioatik hartutakoak.
Hernaniko datuak Ihoberen kutsatutako lurzoruaren eguneratzea (zirriborroa 2013ko urtarrila)

•

Hernanin kutsatuta egon daitekeen lurzoruaren azaleraren proportzioa Gipuzkoakoa eta
EAEkoa baino handiagoa da.

•

Kutsatuta egon daitezken kokalekuen banaketa geografikoa adierazi da ondorengo
irudian:

Iturria: Geoeuskadi. EAEko potentzialki politutako lurzoruen inbentarioa (IHOBE, 2008)

•

Kutsatuta egon daitekeen azaleraren zati handiena aktibo dauden jarduerei dagokie.

•

Hernanin potentzialki kutsatuta dauden 193 lurzoruak daude zerrendatuta. Hauetatik,
bostetan lurzoruen deklarazio ebazpenak eman dira: 4 behin betikoak eta 1 tramitean
dagoelarik. Ebazpenetik, 3 lurzoru aldakaritutaren irizpena eman da eta beste biak ez
dute klasifikaziorik.

Azalera
2

(m )
%

Industriala

Isurtegiak

Guztira

876.331,03

161.057,34

1.037.388,37

84

16

100

Iturria: Ihoberen kutsatutako lurzoruaren eguneratzearen (zirriborroa 2013ko urtarrila) datuetan oinarrituz
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Lurzoruen kalitatearen kudeaketa
•

Lurzoruaren kalitatearen inguruan, udalak 1/2005 legearen eta 9/2005 dekretuaren
betekizunen artean, jardueren lizentziaren tramitatzearen prozesuetan soilik eskatzen du
Lurzoruaren Kalitatearen Deklarazioa betetzea. (!)

•

Bestalde, kutsatu litzatekeen lurzoruaren kutsaduraren prebentzioaren inguruan,
potentzialki kutsagarriak diren jarduerei jarduera lizentzia ematerakoan, gai honetan
eskumena duen erakundeak idatzitako txostenean adierazitako beharrezkoak diren neurri
zuzentzaileak ezartzen zaizkie. (!)

•

Hiri antolamendu, kudeaketa eta diziplinan edo udalak esku hartuko duen beste
ekintzetan ez dira “lurzoruaren kalitatearen” gaineko irizpideak sartu. (!)

•

Ez dira lurzoruen kutsadura saihesteko, deskontaminazio eta berreskurapenerako kontrol
tresnarik ezarri, adibidez, lurzorua berreskuratzeko, udalerriz gaindiko instituzioekiko
lankidetza hitzarmen batean parte hartzea bezala (!).

•

Bestalde, Epele, Lastaola, Ibarluze, Eziago, Zikuñaga, Akarregi, Ibaiondo, Florida eta
Zubiondo industrialdeak kokatuta dauden tarteunean Karabel akuiferoa ere kokatuta
dago. Ez dira akuifero kuaternarioaren balizko kutsadurarentzat babeserako neurriak
ezarri. (!) Lurzorua potentzialki poluitu dezaketen jarduera ekonomikoak akuiferoaren
lurpeko urak ere kutsatu ditzakete infiltrazioaren bidez.

Komunikazioa, prestakuntza eta sentsibilizazioa
•

Udal mailan, formazioa jaso da lurzoruen kutsaduraren, airearen kalitatearen eta
kalitate akustikoaren arloetan orokorrean. (!)

•

Ez dira Lurzoruaren kutsadura saihestu eta kutsatutako lurzoruak berreskuratzearekin,
airearen kalitatearekin eta kalitate akustikoarekin lotutako komunikazio kanpainarik egin.

a

a
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

6. KUTSADURAREN AURKAKO BORROKA

•

6.1. Kutsadura eta zarata geldiaraziko dituzten neurriak ezartzea

•

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak

•

6.1.4. Ostalaritza-guneetan zarata-maila kontrolatzea.

•

6.1.5. Potentzialki kutsatutako lur publikoak aztertu eta hala badagokie, berreskuratu.

•

6.1.6. Lurjabeak behartu lurraren deskontaminazioa burutu dezaten.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Baimen eskaera duten ekipamenduen barrenean zarata kontrolatzeko udal ordenantza.

EAE mailan
•

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, EAEko ingurumena babesteko lege orokorra

•

1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko legea

•

165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak
izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa

•

199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren
kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena

•

EAEko Lurzoru Kutsatuen 2007-2012ko Plana

•

213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, EAEko hots-kutsadurari buruzkoa.

Estatukoak
•

34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta atmosferaren babesari buruzkoa

•

833/1975 Dekretua, atmosfera ingurumena babesteko 1972ko 38/1972 Legea garatzen duena

•

102/2011 Errege Dekretua, aire kalitatearen hobekuntzari buruzkoa

•

1038/2012 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei
eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen
duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretua aldatzen duena.
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EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Atmosfera potentzialki kutsatzen dituzten jardueren zerrenda bat egin eta eguneratuta
mantendu.

•

Airearen kalitatearen prebentziorako ekintzak burutu airearen kalitatea
helburuarekin.

•

Udal zarata mapa eguneratu.

•

Udal ordenantza bat burutu zaratarekin erlazionatutako jarduera guztiak orokorrean
arautzeko.

•

Zarataren salaketak ahalbideratzeko prozedura bat burutu.

•

Lurzoruak politu ez dezaten inguruko prozedura bat burutu lurzoruen kontrola egiteko
erreminta bezala eta 1/2005 legean eta 9/2005 dekretuan ezartzen diren betekizunekin
betetzeko: Ihoberekin harremanetan jarri Lurzoru Kalitatearen Informazio Sisteman dituzten
potentzialki polituta dauden lurzoruen inbentarioaren ezaugarrien datuak lortzeko, datuen
erregistro bat egin eta eguneratuta mantendu.

•

Lurzoruaren kutsaduraren prebentzioaren inguruan ekintzak burutu lurzoruen kalitatea
hobetzeko helburuarekin.

•

Hiri antolamendu, kudeaketa eta diziplinan edo udalak esku hartuko duen beste ekintzetan
“lurzoruaren kalitatearen” gaineko irizpideak sartu.

•

Lurzoruen kutsadura saihesteko, deskontaminazio eta berreskurapenerako kontrol tresnarik
ezarri, adibidez, lurzorua berreskuratzeko, udalerriz gaindiko instituzioekiko lankidetza
hitzarmen batean parte hartu.

•

Industriguneetan jardunbide egokiak eta lurzoruen kutsaduraren prebentziorako neurriak
sustatu.

•

Hernanin aplikagarri den lurzoruen kutsaduraren, airearen kalitatearen eta kalitate
akustikoaren arloetan formazioa jaso, batez ere, ingurumen eta hirigintza saileko teknikariei
bideratuta. Formazioa Hernaniren ezaugarrien aplikagarria izatea beharrezkoa da eta
eguneroko arazoei erantzuna emateko helburua izan behar du.

hobetzeko

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu.
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ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOEN
KUDEAKETA
Aalborgeko konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Arrisku naturalak eta teknologikoak
•

•

a

Udalerrian intzidentzia gehien daukaten arrisku naturalak hauek dira:
o

Uholdeak

o

Mendi-hegalen irristatzearen arriskua

o

Eguraldi-arriskua (elurteak eta izozteak)

o

Bestelako eguraldi-arriskuak (haize boladak, euriak, lehortea)

o

Arrisku sismikoak

Arrisku naturalen artean garrantzi handiena duena uholdea da, udalerrian gertatzen
diren maiztasunarengatik eta eraginarengatik.
o

Urumea ibaiak Hernanitik pasatzean uholde arriskua sortzen du. Hernanin uholdearrisku handiko eremu bat dago (ARPSI): ES018-GIP17-1.

Iturria: Ur Agentziaren web orria. ARPSIa arrosa kolorean

o

Udal Larrialdi Planean uholde arriskuekin erlazionatuta dauden lehentasunezko
zonalde hauek aipatzen dira:
Fagollaga (kanalaren irteera)
Epele (Epelerreka)
Eziago industrialdea (industrialdearen ondoan dauden enpresak).
Karabel auzoa (Uria)
Portu auzoa
Rugby zelaia (Landare), futbol zelaia(Zubipe) eta zonaldeko enpresak.
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Iturria: Hernaniko Udaleko web orria. Karabel auzoa alerta gorrian (2013-01-15)

o
•

Gainera, herritarren partaidetza saioan, Udalerrian uholde arriskua handia dela
adierazi zuten herritarrek.

Hurrengo hauek dira Udalerrian intzidentzia gehien daukaten arrisku teknologikoak:
o

Arriskutsuak diren gaien garraioa: Udalerrian trafiko gehien duten errepideak
AP-8 eta A-15 dira, baina GI-2132, GI-2401 eta GI-3410 bigarren mailako
errepideetatik ere produktu arriskutsuak garraiatzen dituen trafiko astuna ugari
pasatzen da. (!)

o

Eragin handien duen arrisku teknologikoa
erlazionatuta dauden jarduerak dira: Seveso III
sustantzia arriskutsuek eragiten dituzten istripu
arautzen du. Hernanin badaude bi enpresa Seveso III

industria arriskutsuekin
(2012/18/UE Zuzendaritza)
larrien arriskuen kontrola
araudia aplikatzen zaiena:

Electroquímica de Hernani, S.A.
KEM ONE Hernani, S.A.

•

•

o

Gainera, herritarren partaidetza saioan, Udalerrian arrisku handiko enpresak
daudela identifikatu zuten herritarrek, enpresa elektrokimikoak, batez ere.

o

Udalerriko gasolindegiak: hauen arriskua potentziala erregai deposituenetan
dago. Hernanin 2 gasolindegi daude, bata Jauregi auzoan eta bestea Zikuñaga
auzoan (Zikuñaga eta Akarregi industrialdeen artean).

Arrisku antropikoei buruz, honako hauek identifikatu dira:
o

Suteak: baso suteak eta hiri guneko suteak. Batez ere, kontutan hartu behar da
Hernaniko Alde Zaharrak sua hedatzeko duen arriskua, bertako etxebizitzen
estrukturarengatik, bertan bizi den jendearen adinarengatik eta garrantzitsu diren
bestelako ezaugarriengatik. (!)

o

Funtsezko zerbitzuaren gabeziarekin erlazionatutakoak: ura, gasa eta argi indarra.
Izan daiteke arazo epidemiologiko edota kutsaduraren batengatik funtsezko
zerbitzuren bat eten egitea.

Aipatutako arriskuen gain, kontutan izan behar da Hernani Karabel akuifero kuaternarioan
kokalekuan lokalizatuta dagoela. Horregatik, kontutan izan behar da akuiferoen
urrakortasun altua arrisku adierazgarri bezala.
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a

Arrisku naturala eta teknologikoa kudeatzea
•

Indarrean dagoen Udalerriko Larrialdi Plana 2009an egin zen eta azkeneko aldiz 2012an
errebisatu zen. Plana urtean behin berrikusten da.

•

Planaren helburua udalerrian gerta daitezkeen larrialdi egoerei erantzun egokia ematea
da. Hernaniren Larrialdi Planaren oinarrizko helburuak hauek dira:

•

o

Antolatze eta prozeduren
interbentziorako.

estrukturaren

konfigurazioa

udal

o

Udalerrian auto-babesa sustatu eta abiarazi: oraindik ez da helburu hau garatu (!)

o

Udalerriko arrisku eta elementu zaurgarriak identifikatu eta aztertu.

o

Prebentziorako neurriak zehaztu detektatutako arriskuak saihesteko edo
murrizteko.

o

Arriskuei eta prebentziorako eta babeserako neurriei buruz herritarrei informatu
eta kontzientziatu: oraindik ez da helburu hau garatu. (!)

o

Euskadiko Herri Babeseko Lurralde Planarekin artikulazio sistemak ezarri eta
lotura sistemak ezarri goi mailako planen zuzendaritza eta koordinazio
zentroekin: Eusko Jaurlaritzatik alertak eta gomendioak jasotzen dira eta
udaletik, hauek aztertuz gero, prentsa eta web orriaren bidez zabaltzen dira.

☺

larrialdiko

Uholde arriskuekin lotuta, 2008. urtean Ur Agentziak Urumea ibaian uholde arriskuak
murrizteko helburuarekin Hernaniko Altzueta auzotik Donostiraino doan azterlan
hidraulikoa burutu zuen. Bertan, Hernanin bi neurri proposatzen ditu uholdeen eraginak
murrizteko eta aurreikusita daudenak: (!)
o

Karabel auzoan gaur egun dagoen zubia ordezkatuko da altuago izango den eta
zutabe gabeko zubi berri batekin. Neurri honekin Urumea ibaiaren ahalmen
hidraulikoa hobetzea hausnartzen da.

o

Karabel auzoaren inguruak lezoiak eraiki babes bezala Urumea ibaiak gainezka
egiterakoan auzora sartzea oztopatuko duena. Neurri honekin batera,
beharrezkoa izango da auzoko euri urak bilduko dituen depositu bat eraikitzea.

•

Bestalde eta arrisku teknologikoen kudeaketarekin lotuta, Eusko Jaurlaritzaren
Larrialdien Arreta Zuzendaritzak, Hernanin biztanleriari eragin diezaioketen istripuak
saihesteko, Kanpoko Larrialdi Plan bereziak garatu ditu, Seveso araudiaren arabera,
arrisku kimikoa duten enpresekin batera: Kem One Hernani, S.A. eta Electroquímica de
Hernani, S.A.

•

Kanpoko Larrialdi Plan hauetan, larrialdi egoerei aurre egiteko behar den antolaketa eta
baliabideak eratzen dira, Larrialdi zerbitzuen jokabidearen instrukzio zehatzak
barneratzen ditu, baita larrialdia gertatzen den momentuan zerbitzu horien
formulatutako kontsignak ere.

•

Udalerrian arrisku kimikoa kudeatzeko hainbat jarduerak burutu dira:
o

1997 urtetik aurrera egiten dira arrisku kimikoarekin erlazionatuta dauden
komunikazio kanpainak, eta azkena 2009 urtean egin zen. Kanpaina hauetan,
larrialdi kimiko egoeretan egin beharreko zereginak eta aholkuak gutunontzien
bidez banatu zitzaien herritarrei, baita kartelak ere zintzilikatu ziren hainbat
udalerriko puntuetan.(!)

o

2009an arrisku kimikoen berri ematen dituzten sirenak instalatu ziren eta
lehenengo simulakroa egin zen. Azkena berriz, 2012 urtean egin zen.
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o

•

2012an informatzeko panel bat instalatu da Ereñozu auzoko semaforo batean,
arrisku kimikoa larrialdi egoeretan trafikoa gelditzeko, errepideak mozteko eta
arrisku kimiko baten larrialdi bat sortu dela informatzeko. Panela eta
semaforoaren froga oraindik ez da egin, baina 2013 urtean egitea aurreikusita
dago, Eusko Jaurlaritzako Larrialdirako Zuzendaritzarekin batera.

Bukatzeko, adierazi behar da Hernanin indarrean dagoen Errepide eta Trenbidetatik
Merkantzia Arriskutsu Garraioen Ekintza Plana Berezia 2010ean errebisatu zela. (!)
Bertan, honelako garraioen larrialdi egoeretan nola antolatu, informatu eta aurrera hartu
zehazten da, baita ekintza hauek martxan jartzeko baliabideak ere.

Jarduera ekonomikoen ingurumen eraginaren arriskua
•

Hernanin pisu gehien daukan sektorea hirugarren sektorea da, establezimendu
kopuruaren dagokionez. 2011 urtean Hernaniko hirugarren sektoreak %67,76a okupatzen
zuen, eraikuntza (%18,6) eta industria (%13,6) sektoreak jarraituz. Sektore hauetatik
kutsatzeko arrisku gehien duten jarduerak industrialak dira.

•

2011 urtean 232 jarduera industrialak zeuden, %11,5aren lurzorua okupatuz. Jarduera
industrialetatik manufaktura industria da nagusiena, establezimendu industrial guztien
%94 inguru osatuz. Jarduera nagusiak ingeniaritza mekanikoa, aroztegi metalikoko
fabrikazioa eta sagardo eta frutatik eratorriko beste edari hartzitu batzuk egitea dira.

•

Hurrengo irudian ikusten denez, Hernaniko ia industrialde guztiak ibai ertzean kokatuta
daude. Galarreta industrialdea, ibai ertzetik urrun geratzen den bakarra, oraindik ez
dago guztiz garatuta, baina bere garapena indarrean dagoen arau subsidiarioetan
aurreikusita dago.

a

Ibaiondo

Galarreta
Lastaola
Epele
Florida

Akarregi
Zikuñaga

Ibarluze

Iturria: Udalmap. Urdinez industrialdeak.
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•

Ingurumenaren inpaktuaren arrisku handien aurkezten duten jarduera industrialak,
kutsaduraren, prebentzio eta kontrola integratuaren 16/2002 legea aplikatzen zaiena da.
Hernanin, lege hau aplikatzen zaien jarduerak hauek dira:

Izena

Kokapena

Garatu dezaketen ingurumen inpaktua

AMR Refractarios , S.A.

Florida, 60

Isuriak

KEM ONE Hernani, S.A.

Epele, 26

Produktu kimiko arriskutsuen bilketa

Cintas Adhesivas UBIS, S.A.

Lastala, 5

Electroquímica de Hernani, S.A.

Epele, 29

Industrias SEUR, S.A.

Eciago, 7. lursaila

Orona, S.Coop.

Lastaola, z/g

Papelera
Guipuzcoana
Zikuñaga, S.A.

de

Perfiles Especiales Selak, S.L.

Zikuñaga

Florida, 60

Isuriak
Produktu kimiko arriskutsuen bilketa
Produktu kimiko arriskutsuen bilketa
Isuriak
Produktu kimiko arriskutsuen bilketa
Produktu kimiko arriskutsuen bilketa
Isuriak
Produktu kimiko arriskutsuen bilketa
Isuriak
Produktu kimiko arriskutsuen bilketa

Iturria: EPER Euskadi eta aldizkari ofizialak.

•

Enpresa guzti hauek Ingurumeneko Baimen Bateratua (AAI) indarrean dute 2008 urtetik.
Honen bidez, jarduera hauek duten aktibitatea egoera zehatz batzuetan garatzen dute,
dituzten ingurumen inpaktuak kontrolatuz.

•

Gainerako jarduera ekonomikoak, kasu puntual batzuen salbuespenarekin (gasolindegi
eta erregaien horniduretan adibidez), kutsadura-potentziala baxua dute, bai jarduera
motarengatik, bai jardueren tamaina txikiarengatik. Hala ere, kontutan izan behar da,
hauek jarduera industriala garrantzizko kopurua osatzen dutela eta horregatik, guzti
hauen baterako inpaktua garrantzitsua izan daitekeela. (!)

•

•

Azken 5 urteetan udalak aire kalitatearen buruzko jasotako kexak papergintza
industrietako zarata eta usainengatik izan dira batez ere. Zaratari buruzko jasotako kexak
zarataren emisioa kontrolatzeko edo inpaktu akustikoa zuzentzeko bideratzen dira.
Azpimarratu behar da Hernanin 14 jarduerek ekonomikoek dutela ingurumenaren
kudeaketa sistema bat ziurtatuta. Honek esan nahi du, enpresa hauek aplikatzen zaien
ingurumen legediaren eskakizunak betetzen dituztela, ingurumenean inpaktua sortzen
dituzten eragiketak kontrolatzeko neurriak ezarriz, baita ekintza plana bat jarriz, istripu
bat gertatzen den kasuetan ingurumenean inpaktua izan daitekeenean.
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Ziurtagiria
ISO 14001

Jardueraren Izena
Arcelor Mittal Distribución Norte, S.L.
Kem One Hernani, S.A.
Cauchoma, S.A.
Excavaciones Zapirain, S.L.
FCC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Gráficas Lankorpe, S.L.
AMR Refrectarios, S.A.
Mutauto, S.L.
Papelera Zikuñaga, S.A.
Urbycolan, S.L.

EMAS

Gráficas Lankorpe, S.L.

Ekodiseinua

Orona Corporación

Ekoscan

Buruntzaldeko Industrialdea, S.A.

Ekoscan Plus

Perfiles Especiales Selak, S.L.
Iturria: Ihobe 2013.

a

Jarduera ekonomikoen kudeaketa
•

Jarduera lizentziak Hirigintza sailetik kudeatzen dira, Ingurumen sailarekin batera. Udala
sailkatuta diren jardueren jakinaren gainean dago eta ezagutzen ditu zein den jarduera
hauen espedienteen egoera. Azkeneko aldiz, 2011 urtean egin zen jardueren egoeren
analisia. (!)

•

Lizentzia kudeatzerakoan autobabesa plana eskatzen zaie jarduerei.

•

Udal eraikinen artean, Zaharren Egoitzak, Biteri Kultur Etxeak eta Kiroldegiak dute
autobabesa plana. Bestalde, okupazioaren eta eraikinaren erabileraren arabera
(277/2010 Dekretuaren I. eranskinara), Udaletxeak, Musika Eskolak, Euskaltegiak,
Lanbide Heziketarako Ikastetxeak, Ariztizabal Gazte Txokoak eta Zaharren Etxeak ez
dute autobabesa plana izateko obligazioa. Hala eta guztiz ere, eraikin bakoitz hauentzat
larrialdietako neurrien plana egin zen. Udaltzaingoaren eraikinean eta Zerbitzu
Publikoetako pabiloian larrialdietarako neurrien plana egitea falta da. (!)
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

7. Ekintzen kontrol-sistema hobetzea

•

7.1. Arriskutsuak diren ekintzen kontrola

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

7.1.1. Ekintzen inguruko datu-base bat garatzea.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Hernaniko Alde Zaharrak sua hedatzeko duen arrisku Plana

•

Udal Larrialdi Plana

•

Hernaniko Errepide eta Trenbidetatik Merkantzia Arriskutsu Garraioen Ekintza Plana Berezia

EAE mailan
•

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra.

•

1/1996 Legea, apirilaren 3koa, larrialdien kudeaketari buruzkoa.

•

153/1997 DEKRETUA, 1997ko ekainaren 24koa, «Larrialdiei aurre egiteko bidea-LABI»
deritzan Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre egiteko euskal
sistemak dituen integrazio- bideak arautzen dituena.

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Arrisku Sismikorako Larrialdi Plana (EHAA - 2007ko abenduak
10).

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Ziozko Larrialdiko Plan Berezia (EHAA - 2000ko
otsailak 19).

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Baso-suteetarako Larrialdi Plana (EHAA - 1998ko martxoak 23).

Estatu mailan
•

Babes zibileko oinarrizko araua.

•

1254/1999 Errege Dekretua, uztailaren 16koa, substantzia arriskutsuek eragindako istripu
larriek berezkoak dituzten arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen dituena. BOE 264,
1999/11/4, uztailaren 16koa, 1254/1999 Errege Dekretuaren lehen zuzenketa. 119/2005
Errege Dekretua, 1254/1999 Errege Dekretuaren bigarren zuzenketa.

•

948/2005 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, 1254/1999 Errege Dekretua aldatzen duena.

•

EAEko 20/2005 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, EAEn NPBren laguntza zuzenekin
erlazionatutako baldintzapekotasunari buruzkoa. Apirilaren 82/2006 Dekretuak aldatua.

•

1196/2003 Errege Dekretua, irailaren 19koa, substantzia arriskutsuek eragindako istripu
larrien arriskua kontrolatzeko eta planifikatzeko babes zibileko oinarrizko araua onartzen
duena.

•

393/2007 Errege Dekretua, martxoaren 23koa, larrialdi egoerak eragin ditzaketen
jardueretarako guneen, egoitzen eta sailen Autobabeserako Oinarrizko Araua, eta horren
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aldaketa, 1468/2008 Errege Dekretua, irailaren 5ekoa.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Arriskuak txikiagotzeko aurreikusita dauden ekintzak burutu:
Industrigunetara egunero bigarren mailako errepidetatik pasatzen diren
produktu arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuak, errepide
berrietatik bideratu, Hernaniko hiri-gunetik ahalik eta gehien
aldentzeko.
Urbanizazio berri bat egiterakoan auzoaren itxitura eraiki uholdeetan
uraren sarrera saihesteko.
Arriskuei eta prebentziorako eta babeserako neurriei buruz herritarrei
informatu eta kontzientziatu, batez ere, Alde Zaharreko herritarrei
suteei buruz. Udal auto-babesa sustatu eta abiarazi, lehendabizi udal
mailan zabalduz, bereziki, udaltzainen artean formazioa emanez.

•

Aurreikusita dauden arriskuen kudeaketari buruzko ekintzak burutu:
Udaltzaingoaren eraikinean eta Zerbitzu
larrialdietarako neurrien plana egin.

Publikoetako

pabiloian

Hernaniko Errepide eta Trenbidetatik Merkantzia Arriskutsu Garraioen
Ekintza Plana Berezia errebisatu eta eguneratu.
•

Industriguneetan jardunbide egokiak eta kutsaduraren prebentziorako neurriak sustatu
ingurumen kutsadura saihesteko.

•

Sailkatuta dauden jarduerak arautzeko ekintza proaktiboak burutu (inbentarioa, lizentzia
eskaerak, etabar).

•

Jardueren egoeraren jarraipena egiteko datu base bat garatu.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Uholdeen eraginen babeserako Karabel auzoan proposatutako ekintzak burutu: gaur egun
dagoen zubia altuago izango den eta zutabe gabeko zubi berri batekin ordezkatu; eta
auzoaren inguruan babes bat eraiki Urumea ibaiak gainezka egiterakoan auzora sartzea
oztopatuko duena.
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UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA
INGURUMEN KUDEAKETA
•
Aalborgeko konpromisoa:

2. IRAUNKORTASUNERA BIDERATUTAKO UDAL
KUDEAKETA

a

Erosketa eta kontratazio publiko berdea
•

Hernanin erosketa eta kontratazio publiko berdearen arloaren (aurrerantzean EKPB)
balorazioa egiteko, Ihobek 2008an argitaratutako Erosketa eta Kontratazio Publiko
Berdearen Gida Praktikoa lanean jasotzen diren eta ondoren azaltzen diren irizpideen
arabera egin da.

•

Udalerrian iraunkortasunarekiko konpromisoa hartu dela identifikatu arren, EKPBren
ezarpen maila hasiberriena da oraindik. (!)
EZARPEN
MAILA
(0–3)

IRIZPIDEA
Iraunkortasunarekiko
konpromisoa
Erosketa eta kontratazioa
antolatzeko modua

Erosketa eta kontratazio
publiko berdearen politika
EKPBren Ekintza Plana /
Estrategia
Erosketez eta
kontratazioez arduratzen
diren langileen
prestakuntza
Langileei emaniko
informazioa (ohiturak
aldatzeko)

Produktuetarako eta/edo
zerbitzuentzat ingurumen
irizpideak

Badago iraunkortasunaren aldeko oinarrizko
konpromiso bat, baina apenas dago baliabide
ekonomikorik.
Ez dago kontratazio prozedura estandarizaturik.
Kontu Hartzailetza Sailak elementu komunen
erosketa (esaterako, bulegoko kontsumo gaiak)
eta
zerbitzu
komunen
kontratazioa
zentralizatzen du. Gainerako Sailek bakoitzari
dagozkion
kontratazioen
plegu
tekniko
prestatzen dituzte.
Erosketa publiko berdearekiko konpromisorik ez
dago.
Ez dago inolako EKPB buruzko ekintza planik.

1. maila:
Oinarrizkoa

EKPBri buruzko prestakuntza jaso duen udal
langilerik ez dago.

0 maila

Langileentzako EKPBri buruzko sentsibilizazio
edota informazio kanpainarik ez dira egin. Hala
ere, ingurumenarekin zerikusi duten kanpaina
orokorrak egin dira:
o Paper birziklatuaren erabilera.
o Paper kontsumoaren murrizketaren
buruzko sentsibilizazioa, papera bi
aldetik erabiltzeko.
o Hondakinen buruzko sentsibilizazioa.
o Inprimagailu/kopiagailu zentralizatuak.
o Aire girotua: termostatoaren erabilera.
Ingurumen irizpideak sartu dira hurrengo
erosketetan edota kontratazioetan:
o Inprimatzeko kartutxoetan: bere garaian
birziklatuak erosi ziren baina gaur ez
dira erosten inprimagailuetan ematen
zituzten arazoengatik.
o Bulego papera: nahiz eta paper
birziklatua erosten hasi zen, gaur

1. maila

0 maila

0 maila
0 maila

0 maila eta 1
mailaren
artean
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Emaitzak zein adierazleak
neurtzea eta berrikustea
Hornitzaileen katea
kudeatzeko modua

Beste administrazio publiko
eta erakunde batzuekin lan
egitea eta lankidetzaren
aritzea, sarean bitartez
EKPB sustatzeko

erabilitako paper gehiena ez da
birziklatua, baina FSC ziurtagiria dauka.
o Tokiko
Ekintza
Planaren
berrikuspenaren kontratazioan.
Ez dira EKPB buruzko ekintzekin lortu
daitezkeen emaitzak neurtu eta ez daude
neurtzeko adierazlerik ezarrita.
Hornitzaileekin
harreman
informalak
eta
noizbehinkoak egon dira. Bertan beren
produktuen
edota
zerbitzuen
ingurumen
irizpideei buruzko gaiak tratatu ziren.
Beste udalekin batera jarri izan dira paper
birziklatuen ezaugarriak.

0 maila

1 maila:
Oinarrizkoa

1 maila:
Oinarrizkoa

a

Udal administrazioaren ingurumen kudeaketa
•

Ingurumena kudeatzeko sistema:
o

•

•

Energia:
o

Kale-argien hornidura, herriko argiteria eta energia eraginkortasuna
hobetzeko, Hernanin energia eraginkortasunerako auditoria burutu zen 2011-12
urtean. Proiektuaren helburua kaleko argiak aldatuz gero energia aurreztu,
egungo araudira egokitu eta argi kutsadura jaitsi zitekeen aztertzea zen.

o

Garatutako proiektuaren bidez, 2012ra arrte jarrita zeuden zenbait instalazioen
errendimendua eskasa zela eta potentzia gehiegi gastatzen zutela aztertu zen.
Beraz, espazio irekietan zeuden zenbait instalazio aldatu ziren. Neurri honen
bidez, egokitu ziren kale argiteri instalazioen kalifikazio energetikoa A izatea
lortu da, eta hauetan gainera, urtean kontsumitzen den energiaren %38a
aurreztea lortu da.

o

Energiaren Euskal Erakundearen laguntzarekin eguzki plakak jarri ziren:
-

2010 urtean: Biterin, Udal Euskaltegian eta Zaharren Egoitzan.

-

2011 urtean: kiroldegian.

-

Udal eraikin guztietan instalatzea zen asmoa baina guztietan aztertuz gero,
oztopo fisikoengatik momentuz ez da bideragarria ikusten gehiago
instalatzea.

Ura:
o

•

Ingurumen kudeaketa sistema ziurtatuta duen udal sail edo zerbitzurik ez
dago. Udaletxean Ekoscan arauaren arabera ingurumen kudeaketa sistema bat
ezartzeko asmoarekin diagnostikoa egiteko informazioa bildu zen, baina ez zen
aurrera eraman. Bestelako udal eraikinetan ere ez da oraindik ezarri ingurumena
kudeatzeko sistemarik. (!)

Zenbait udal eraikineko kaniletan presio-murriztaileak eta komunetan urmurriztaileak instalatu dira, baina, ez da elementu hauen kontrola egiten. (!)

Udal bulegoetan kontsumitzen diren materialak:
o

Bulegoetan erosten den paperak FSC agiria dauka eta paper birziklatu pakete
bat erosi da aldaketa aztertzeko.

o

Inpresio tinta kartutxo birziklatuak erosi izan dira baina gaur ez dira erosten
inprimagailuetan arazoak ematen zituztelako.
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o
•

•

Erosketen arduradura idazkaria da.

Hondakinak:
o

Udal-bulego guztietan hondakinak sailkatuak biltzeko edukiontziak jarri dira.
Papera-kartoia, plastikoa, organikoa, errefusa, pilak eta CDak sailkatzen dira.

o

Udal eraikinetan sortzen diren hondakinak herriko beste hondakinekin batera
kuantifikatzen dira.

Hala ere, ez dira Udal eraikinetako ura, argi indarra eta gasa kontsumoaren datuak
aztertzen, kontsumoaren gora beherak konparatu ahal izateko.

Trebakuntza, sentsibilizazioa eta komunikazioa
•

a

Udaleko langileentzako sentsibilizazio kanpainak burutu ziren:
o

Paper birziklatuaren erabilera.

o

Paper kontsumoaren murrizketaren buruzko sentsibilizazioa, papera bi aldetik
erabiltzeko.

o

Hondakinen buruzko sentsibilizazioa.

o

Inprimagailu/kopiagailu zentralizatuak.

o

Aire girotua: termostatoaren erabilera.

•

Ez dira sentsibilizazio kanpaina gehiago egin eta azkena orain dela 5 edo 6 urte egin
zen. (!)

•

Ez dago inor EKPB buruz formatuta, hau da, Udalean inork ez du trebakuntzarik jaso
gai honetan. (!)
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

13. UDAL ZERBITZUEN KUDEAKETA EGOKI BATERANTZ

•

13.1. Iraunkortasunaren inguruan udal-jokabidearen diagnostikoa eta zuzenketa neurrien
ezarpena

•

13.2. Udal-zerbitzuen funtzionamendu iraunkorragoa ahalbidetuko duten mekanismoak
ezartzea

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

13.1.1. Zentzuzko erosketa sustatzea.

•

13.1.2. Kaniletan presio-murriztaileak instalatzea.

•

13.1.5. Udaleko bero-instalazioak urrunetik kudeatzeko sistema bat instalatzea.

•

13.2.1. Udal-bulegoetan ingurumenaren kudeaketa-sistema bat ezartzea.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutakoa udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

Gobernu Kontseiluaren akordioa, Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren eta sektore
publikoaren kontratazioan gizarte eta ingurumen irizpideak eta beste politika publiko
batzuk txertatzeari buruzkoa (2008ko apirilaren 29a).

•

Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana 2008-2012.

•

EAEko Hondakin Ez-arriskutsuen Prebentzio eta Kudeaketa Plana 2009-2012.

•

III Ingurumen Esparru Programa 2011-2014.

•

Ingurumen Kontsumo Iraunkorraren Euskal Plana 2006-2010.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Zentzuzko erosketa sustatzea udal eraikinetan.

•

Kaniletan jarrita dauden presio-murriztaileei mantentze lanak egin eta aldatu
beharrezkoa denean.

•

Udalaren instalazio eta zerbitzuetan ingurumen kudeaketarako sistemak ezar daitezen
sustatzea.

•

Udal eraikinetako ura, argi indarra eta gasa kontsumoaren datuak kuantifikatu
kontsumoaren gora beherak aztertzeko.

•

EKPB buruzko sentsibilizazio kanpainak burutu udal langileentzat.

•

EKPBan udal langileak trebatu kurtso baten bidez zentzuzko udal erosketa eta
kontratazioa sustatu dezaten.
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Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu.
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4.3 SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN
PARTAIDETZA ETA BARNE KOORDINAZIOA

KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN
PARTE-HARTZEA
•

1. GOBERNATZEKO MODUAK

Aalborgeko konpromisoak:

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK

a

Komunikazioa
•

Hernanin ez dago Tokiko Agenda 21arekin zerikusia duten gaiak ezagutarazteko plan
zehatzik, jakinarazi beharreko helburuak, kanalak eta edukiak zehazten dituena. (!)

•

Dena dela, udalak Tokiko Agenda 21ari lotutako gaiak webgunearen bidez zabaltzen
ditu. ingurumen atalean bertan. Atal honetan, Ekintza Planaren ebaluazioa eta
iraunkortasun adierazleen azken emaitzak zintzilikaturik daude. Zentzu honetan,
positibotzat jotzen da azken urteetan iraunkortasunaren arloko komunikazioa indartu
izatea. Izan ere, herritarrentzako informazio interesgarria zabaltzeaz gain, honek
administrazio publikoaren gardentasuna sustatzen laguntzen du.

•

Honekin lotuta eta herritarrekiko komunikazioa erraztu eta tramiteak eta espedienteen
kudeaketa arintzeko asmoarekin, udalak leihatila bakarra irekitzeari bultzada eman
nahi dio. Honen bitartez, herritarrenganako arreta hobetu eta administrazioaren
kudeaketa eraginkorrerako aurrerapauso nabaria emango litzateke. (!)

•

Udal webgunea herritarrekin komunikatzeko tresna oso egokia dela ikus daiteke, izan
ere, 100 mila bisita baino gehiago egiten dira urtero. Bide honetatik jasotako kexa eta
iruzkinen kopurua 2011tik honantz bikoiztu egin dira. Gainera, aipatu beharrekoa da
2012an hauetatik %94ak euskaraz jaso izan zirela.
UDAL WEB ORRIKO BISITA KOPURUA ETA JASOTAKO
KEXAK/IRUZKINAK
120

109.974

112.000

99

110.000

100

108.000

80

106.000
60
104.000

40
40

102.255

20

102.000
100.000

0

98.000
2011

Iruzkinak/kexak

2012

Bisitak* (2012ko datuak azarora arte)

Iturria: Norberak sortua Hernaniko udaleko datuetan oinarrituz

•

Ohiko komunikabideei dagokionez, Udal aldizkaria eta Hernaniko Kronika daude. Azken
hau egunero zabaltzen da herritar guztiei, paperean zein modu digitalean. Bertan ere,
Tokiko Agenda 21eko eta, batez ere, Eskolako Agenda 21arekin lotuta dauden gaiak
helarazten dira.

•

Bestalde, bakarrik herritarren %27ak Tokiko Agenda 21ari buruz zerbait entzun duela
aitortzen du. Kopuru honen profila aztertuz, emakume eta gizonezkoen artean ez da
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ezberdintasunik azaltzen, bai ordea galdetutakoen ikasketa-mailan, %50a goi-mailako
ikasketak dituztelarik (Ekobarometroa, 2008).
•

Gainera, herritarren %77ari Tokiko Agenda 21ari buruzko informazioa jasotzea gustatuko
litzaioke (Ekobarometroa, 2008).

•

Beraz, nahiz eta ahaleginak egiten ari diren, gero eta herritar gehiagori iritsi ahal izateko
arlo honetan aurrerapausoak eman beharko liratekeela aipatu daiteke (!).

a

Sentsibilizazioa
•

Iraunkortasunaren inguruko sentsibilizazio ekimenei dagokionez, azken urte hauetan
eremu ezberdinen inguruan jarduerak antolatu izan dira. Esate baterako, Zuhaitz
Eguna, Mugikortasun Astea edo Aste Berdearen inguruan urtero ekimenak ospatu dira,
herritar guztiei zuzenduta.

•

Honetaz gain, ura eta hondakinen inguruan herritarren sentsibilizaziorako ekimen
zehatzak egin dira. Uraren kasuan,komunetan ura aurrezteko poltsak eta ur
perlizadoreak banatu dira eta ur-kontsumoa gutxitzeko jardunbide egokiak zabaldu dira
herritar guztiei.

•

Hondakinen kasuan, zenbait jarduera ospatu dira, alde batetik hondakinen sorrera
murrizteko eta, bestalde, hondakinen kudeaketa egokia egiteko jardunbideak emateko
helburuekin. Kanpaina ezberdinak ospatu izan dira, “Hernani garbia” edo poltsa
berrerabilgarrien banaketa, besteak beste. Honetaz gain, jaiotako haurrei pixoihal
berrerabilgarriak oparitu zaizkie eta arrandegietan erosketak egiteko tupperak ere banatu
dira herritarren artean.

•

Bestalde, Hernaniko 5 ikastetxeetan Eskolako Agenda 21 ezarrita dago. Eremu honetan
20 bat jarduera antolatu izan dira azkeneko urtean, aurrekoetan bezala. Partehartzaileen kopurua berriz, %7,6an gehitu egin da, 458tik 493tara.

•

Nahiz eta datu hauek positiboak izan, Eskolako Agenda 21 bakarrik lehen hezkuntzan dago
ezarrita. Hau dela eta, beharrezkotzat jotzen da ekimen hau derrigorrezko bigarren
hezkuntzara ere zabaltzea (!).

a

Partaidetza
•

Hernanin Tokiko Agenda 21ari lotutako parte-hartze mekanismo bat sortu zen, Topagune
berdea. Foro hau 2008an sortu eta 2008tik 2010ra ia hilero biltzen zen. Guztira, 40-50
lagun bildu ziren ospatutako bileretan.

•

Topagune Berdea hondakin eta mugikortasunaren inguruan landu eta eztabaidatzeko
eremu bat zen. Hau dela eta, nahiz eta foroaren funtzionamendua eta dinamikak
egokiak izan, hondakinen kudeaketa sistema eta mugikortasun plana adostu zirenean,
parte-hartze mekanismo hau bertan behera gelditu zen.

•

Bestalde, herritarren parte-hartzea sustatzeko asmoarekin, beste ekimen sektorialak
ospatu izan dira. Horien artean, HernaniPolis ekimena aipatu dezakegu. 2010an
Hernaniko udal ekipamenduak lehenesteko herri kontsulta bat izan zen.

•

2012ko urtarrilean herriko auzoak berpizteko asmoarekin, auzoz auzoko parte-hartze
bilerak egiten hasi ziren, guztira 15 ospatu direlarik. Nahiz eta batez ere kexak eta
iradokizunak jasotzeko eremu bat izan den, ekimen hau oso postibotzat jotzen da, izan
ere, etorkizunera begira mekanismo sendoago baten hazia izan daiteke.
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•

Orokorrean, herritarren %19ari parte-hartze saioetan parte hartzea gustatuko
litzaioke (Ekobarometroa, 2008). Hauen artean emakumeek gizonek baino interes gehiago
dute baita goi-mailako ikasketak dutenek ere.

•

Guzti hau kontuan edukita, parte-hartzea sustatzeko beharraren inguruko adostasun osoa
dago, bai maila politikoan bai udal teknikarien artean. Argi dago, beraz, herritarren
parte-hartzearen inguruko hausnarketa bat egiteko beharra dagoela, martxan dauden
ekimenen sinergiak aprobetxatuz, TA21eko Ekintza Plan berriaren ezarpen fasera begira,
mekanismo egonkor bat edukitzeko helburuarekin (!).
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

L12 INGURUMEN HEZIKETA SUSTATZEA

•

2.1 Ingurumen heziketan dagoen eskaintza hobetzea

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

Eremu honetan indarrean baina garatzeke dauden ekintzarik ez dira identifikatu.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

Ez da eremu honi lotutako plan ezta araudirik identifikatu.

Estatu mailan
•

11/2007 Legea, Herritarrek zerbitzu publikoetara sarbide elektronikoa izateari buruzkoa

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

TA21arekin lotuta dauden gaien komunikazioa indartu, Ekintza Planaren kudeaketa
zikloarekin bat.

•

Leihatila bakarra martxan jarri udala eta herritarren arteko komunikazioa erraztuz.

•

TA21ari lotutako parte-hartzea sustatu, horretarako martxan dauden mekanismoen inguruko
hausnarketa sakon bat eginez.

•

TA21eko Ekintza Planaren kudeaketarako barne koordinazio mekanismo eta parte-hartze
mekanismoaren arteko lotura puntuak zehaztu.

•

Eskolako Agenda 21 derrigorrezko bigarren hezkuntzara zabaltzeko pausuak eman.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu.
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BARNE KOORDINAZIOA ETA TRANSBERTSALITATEA
•

Aalborgeko konpromisoak:

1. GOBERNATZEKO MODUAK

a

Barneko koordinazioa eta komunikazioa
•

Hernaniko udalean Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren koordinaziorako barne
mekanismo teknikorik ez dago.

•

Dena dela, udalak beste mekanismo sektorialak baditu, non Tokiko Agenda 21ari
lotutako gaiak lantzen diren, hala nola, hirigintza eta ingurumena, euskara edo kultura
eta turismo batzordeak, besteak beste.

•

Hau ikusita eta Ekintza Plan berriak izango duen izaera estrategikoa kontuan edukita,
komenigarria izango litzateke parte hartuko duten sail bakoitzaren kide batez osaturiko
mekanismo egonkor bat sortzea. Honela, Ekintza Planaren urteroko kudeaketa modu
errazago eta eraginkor batean egin ahal izango dela aurreikus daiteke.(!)

a

Tokiko Agenda 21 kudeatzeko eredua ezartzea
•

Indarrean dagoen Ekintza Planak ingurumena zein arlo soziala eta ekonomikoa jorratzen
ditu modu nahiko orekatu batean. Hau dela eta, Ekintza Planaren transbertsalitatea
nahiko altua da eta ekintzen ezarpen eta jarraipenaren ardura eragile guztien artean
banatzen da, Tokiko Agenda 21eko arduraduna prozesuaren koordinatzaile lanak egiten
dituelarik.

•

TA21eko Ekintza Planaren urteroko kudeaketa eredua (ebaluazioa eta adierazleen
kalkulua) guztiz ezarrita dago udalan. Dena dela, kudeaketa oso eta integral bat
burutzeko, urteroko jardueren programazioa egitera aurrerapausoa ematea falta da
(!).

•

Azpimarratu beharrekoa da ere, kudeaketa prozesu hau urtero zerbitzu edo sail
bakoitzeko teknikarien laguntzarekin egiten dela, beraien ardurapean dauden ekintzen
inguruko informazioa ematen dutelarik.

•

Honekin lotuta, positibotzat jotzen da ere, Ekintza Planaren ebaluazioaren emaitzak
urtero politikari eta teknikariei aurkezten zaiela.

•

Bestalde, tokiko iraunkortasun adierazleen kalkuluari begira, azkeneko urteetan 35 bat
adierazle kalkulatu izan dira. Honekin, egun Hernanik informazio baliagarria eta
objektiboa du udalerriko iraunkortasunaren eremuko joerak aztertzeko. Dena dela, eta
Ekintza Plan berriari begira, egokia izango litzateke Planak jorratuko dituen eremu
berrien joerak neurtzeko dagozkien adierazleak ere kalkulatzea (!).

•

MUGI 21 tresna informatikoa Ekintza Planaren ebaluazioa eta tokiko iraunkortasun
adierazleen kalkulua egiteko erabiltzen da. Modu honetan prozesuaren informazioa
zentralizatuta eta eguneratuta izaten laguntzen du eta edozein teknikari, politikari
edota herritarren eskaerari irisgarria egon daiteke modu oso errazean.
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☺

Baliabide teknikoak
•

Udalan Tokiko Agenda 21eko koordinazio eta kudeaketa lanak egiten dituen
arduradun bat dago. Hau positibotzat jotzen da, izan ere, Ekintza Planaren zabaltze
eraginkorra egin ahal izateko erreferentzizko pertson egonkor bat egotea beharrezkoa da.

•

Gainera, nahiz eta fisikoki pertsona hau ingurumen sailean kokatuta egon, lanpostu hau
udal organigraman alkatearen ardurapean dagoela kontuan edukita, udalak Tokiko
Agenda 21ari izaera zeharkakoa eta estrategikoa eman diola uler daiteke.

☺a

Buruzagitza politikoa
•

Hernaniko Tokiko Agenda 21 bere alkateak lideratzen du eta gainontzeko politikariek
ere beraien onespena eman diote prozesuari.

•

Honetaz gain, “Hernani parte-hartzea” izena duen batzorde politiko bat dago, non
herriko auzoen gaiak eta hauen suspertze aukerak aztertzen diren.

•

Beraz, nahiz eta Tokiko Agenda 21aren inguruko batzorde politiko zehatzik ez egon,
eremu hau egotea egokitzat jotzen da. Izan ere, Ekintza Planaren ezarpenera begira,
“Hernani parte-hartzea” batzordea aprobetxatu ahal izango litzateke Planaren
jarraipen eta sustapen lanak egiteko. Honela ez litzateke batzorde berririk sortu behar,
bakarrik moldatu beharko litzateke arduradun teknikoak ere bertan parte hartu ahal
izateko (!).
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a

AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

13. UDAL-ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDU IRAUNKORRAGOA AHALBIDETUKO DUTEN MEKANISMOAK
EZARTZEA

•

13.2 Udal-zerbitzuen funtzionamendu iraunkorragoa ahalbidetuko duten mekanismoak ezartzea

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

13.2.2 Udaletxeak eskaintzen dituen zerbitzuen artean zeharkakotasuna eta sailen arteko lotura
sustatzea.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutakoa udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

Ez da eremu honi lotutakoa plan ezta araudirik identifikatu.

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Ekintza Planaren kudeaketa osoa eta integrala burutzea, horretarako ebaluaketa eta adierazleak
kalkulatzeaz gain, urteroko programazio aktiboa eginez.

•

Politikari eta teknikariez osatutako barne mekanismo edo Tokiko Iraunkortasun Batzorde bat
sortzea, horretarako “Hernani parte-hartzea” mekanismoaren izaera eta funtzionamendua
egokituz.

•

Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren ebaluazio eta jarraipeneko emaitzak interpretatzeko barne
saioak ospatu.

•

Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren urteroko kudeaketarako barne eta parte-hartze
mekanismoen arteko lotura sustatu.

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu.
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4.4 GARAPEN SOZIAL ETA EKONOMIKOA

BIZTANLERIA
•

Aalborgeko konpromisoak:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

a

Lurralde kokapena eta testuingurua
•

Hernani Donostialdea eskualdean dagoen udalerria da, Gipuzkoako ipar ekialdean
kokatuta dagoena, Donostiatik 9 km ingurura.

•

Hernaniko biztanleriaren pisua eskualdean esanguratsua da, Donostialdea eskualde osoko
biztanleriaren %6,02 inguru osatzen du eta Buruntzaldekoaren %28 inguru, Lasarte-Oria
eta Andoainekin batera eskualde honetako herririk populutsuena delarik. 2011 urtean
guztira 19.444 bizilagun ziren eta biztanleriaren dentsitatea 483,50 biztanle km2ko,
Gipuzkoakoa baino askoz altuago (353 km2).

a
☺

Biztanleriaren bilakaera
•

Hernanik 80. hamarkadan biztanleriaren galera nabarmena jasan zuen (1.300 biztanle
baino gehiago galdu zituen 1981-1991 aldian, biztanleria osoaren %6,7), 90. hamarkadaren
erdialdean zertxobait errekuperatu ondoren berriz ere beherantz egin zuen 2001 arte,
18.287 biztanletan geratuz. Azken hamarkadan biztanleria errekuperatzen ari da
berriro ere Hernanin eta 19.444 biztanlera iritsi da dagoeneko.

•

Honela, azken hamarkadan Hernaniko biztanleriak %0,6ko urteko batez besteko
hazkundea izan du (2001-2011 urteen artean %6,3), 80ko hamarkadaz geroztik galdutako
biztanleria, batez beste, ia errekuperatuz.

•

Hernaniko biztanleriaren hazkundea gorakorra eta gainera Gipuzkoakoa baino
altuagoa den arren (%0,4), eskualdeko beste hainbat udalerrietakoa-Astigarraga (%2,8),
Urnieta (%1,0) eta Andoain (%0,7)- baino hazkunde apalagoa da.
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•

Biztanleriaren aldaketa hau, oro har, barne mugimendu naturalari eta migrazio
mugimenduari zor zaio.
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a
☺

Mugimendu naturala
•

Zentzu honetan, Hernaniko jaiotze tasa gordina ‰11,20koa da 2010 urtean, Gipuzkoako
tasa baino zertxobait altuagoa (‰10,18). Azken urteetako joera gainera, gora behera
batzuk izan dituen arren, goranzkoa da.
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•

Azterturiko aldi osoan zehar(2005-2010) jaiotze-tasa gordina heriotza-tasa gordinaren
gainetik mantendu denez (hau da, haur gehiago jaio da herrian hil diren pertsonak baino),
Hernaniko biztanleriaren hazkunde-tasa begetatiboa, edota barne hazkundea,
positiboa izan da.

•

Hazkunde-tasa begetatibo honen bilakaerari dagokionez, kasu honetan ere antzeko gora
beherekin, baina joera, apala izanik ere, goranzkoa da. Gainera Gipuzkoak agertzen duen
tasa baino zertxobait altuagoa da 2010 urtean (Hernanin ‰2,90 eta Gipuzkoan ‰1,53).

a

Migrazio mugimendua
•

Mugimendu naturalarekin gertatzen den antzera, Hernanin migrazio mugimendua ere
positiboa izan da aldi osoan zehar. Hala ere, azken urteotan, krisia dela medio beste
herrietatik (EAEkoak zein kanpokoak) Hernanira datorren biztanleen kopuruak zertxobait
behera egin du.

•

Horrela, krisiaren aurretik, 2006 eta 2007 urteetan, batez beste 170 pertsonako saldo
positiboa izaten zen Hernanin (hau da 170 pertsona gehiago etortzen zen Hernanira
joaten zena baino), egun saldo hau 32 pertsonaraino jaitsi da.

•

Balio positibo hau, EAEz kanpokoa den biztanleriari zor zaio batez ere, azken 4 urteetan
negatiboa edo oso baxua izan baita barne saldoa, hau da EAEko biztanleriari dagokiona.
Era honetan, 2011 urtean EAEko beste herrietatik Hernanira etortzen den pertsona
kopurua Hernanitik EAEko beste herrietara joaten dena baino txikiagoa da (saldoa 63
pertsona gutxiago), EAEz kanpoko herrietatik datorren pertsonen saldoa aldiz positiboa
izan da (95 pertsona gehiago).
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BARNE ZEIN KANPO MIGRAZIO MUGIMENDUEN BILAKAERA (PERTSONA KOPURUA)
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•

Kanpo migrazioaren (hau da EAEtik kanpokoa) azterketa sakonago batek ondokoa
erakusten du; Hernaniko kanpo migrazio mugimendua haziz joan zen 2008 urtera arte.
Krisiarekin batera ordea, honek oso beherakada nabarmena jasan zuen (2008an ‰9,09
izatetik 2009an ‰2,23 izatera pasatuz) nahiz eta2010ean zertxobait gora egin duen berriz
ere (‰3,58), Gipuzkoakomailaren parean kokatuz (G ‰3,75).

•

Atzerritar biztanleriaren bilakaerari dagokionez berriz, honek 2003 urteaz geroztik joera
gorakorra izan du, azken urtean egonkortze aldera egin badu ere. Horrela, 2003 urtean
atzerritarrek Hernaniko biztanleria osoaren %1,8 baino ez zuten osatzen, 2010 urtean
portzentaje hau %4,66raino igo da. Dena den maila hau Gipuzkoakoa baino baxuagoa da
oraindik ere (Gipuzkoakoa %6,00 eta Hernanikoa %4,66).
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1

EAEko beste herrietatik Hernanira etortzen den pertsona kopurua ken Hernanitik EAEko beste herrietara joaten den
pertsona kopurua
2
EAEz kanpoko beste herrietatik Hernanira etortzen den pertsona kopurua ken Hernanitik EAEz kanpoko beste herrietara
joaten den pertsona kopurua
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•

Adierazgarria da atzerritar biztanle talde honen erdia baino gehiago, %63 inguru, Europar
Batasunetik kanpokoak direla.

ATZERRITAR BIZTANLERIA JATORRIAREN ARABERA
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Iturria:Udalmap

a

Egitura demografikoa
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•

Hernaniko egitura demografikoa Gipuzkoakoaren oso antzekoa da, non biztanleria helduak
(35-54 urte) duen pisurik handiena, baina hirugarren adinak ere (65 urtetik gorakoak)
kopuru esanguratsua osatzen duen. Dena den, indize demografikoak alderatzen baditugu,
ondokoa ikus dezakegu…
-

Hernanin zahartze zein gain-zahartze indizeak Gipuzkoan baino zertxobait baxuagoak
dira (ehuneko puntu bat inguru), hau da 65 eta 75 urtetik gorako biztanleriak, arinki
bada ere, Hernanin Gipuzkoan baino presentzia txikiagoa du.

-

Hernanin 14 urtetik beherako gazteen portzentajea, hau da, haur-indizea, Gipuzkoan
baino apur bat altuagoa da (15,12 Hernanin eta 14,31 Gipuzkoan).
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•

Indize hauek azken urteetan izan duten bilakaerari erreparatzen badiogu, bai haurindizeak eta bai gain-zahartze indizeak joera gorakorra dutela ikus daiteke. Bi kasuetan
hazkundea nahiko motela izan bada ere, badirudi gain-zahartze indizearen kasuan apur
bat handiagoa izan dela.
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a

Biztanleriaren lurralde banaketa
•

Hernanin 21 auzo daude guztira. Hauetako batzuk herriaren erdigunetik urrun kokatzen
dira. Eskuratu ahal izan diren datuen arabera, biztanleriaren %15 inguru (2.942 biztanle)
barreiaturiko ingurunetan bizi da.

106

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

Eremu honetan aurreko ekintza planarekin lotutako lerro edo programarik ez dira
identifikatu

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

Eremu honetan indarrean baina garatzeke dauden ekintzarik ez dira identifikatu

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

EAE mailan
•

Ez da eremu honi lotutako plan ezta araudirik identifikatu

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Eremu honetan ez da udalaren eskumeneko lehentasunezko eremurik identifikatu

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu
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GARAPEN EKONOMIKOA
8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA

Aalborgeko konpromisoak:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

a

Ekonomiaren egitura eta jarduera mailaren bilakaera
•

Udalerriko enpresa sareak azken urte hauetan krisia dela medio bilakaera negatiboa
izan du, 2008az geroztik establezimendu kopuruaren beherakada %11,7koa izan delarik
(225 establezimendu gutxiago 2008 eta 2011 urteen artean). Gipuzkoa mailan izan den
beherakadaren oso antzekoa (-%11,6).

•

Enpleguaren bilakaera ere beherakorra izan da, nahiz eta ez duen establezimendu
kopuruak adinako intentsitatea izan beherakada horrek; 2008-2011 aldian %5,9an gutxitu
da Hernaniko enpresetako enplegua (539 enplegu gutxiago). Gipuzkoan izandako
beherakada baino apur bat arinagoa da gainera (-%6,6).

ESTABLEZIMENDUEN ETA ENPLEGUEN BILAKAERA 2005-2011
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Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen bilakaera

•

Era honetan, establezimendu berrien sorrera tasak (hau da, 1000 biztanleko urtean
sortzen den establezimendu berri kopuruak) eta beraz, baita establezimenduen saldo
garbiak ere (hau da, urtebetean 1000 biztanleko sortutako establezimenduak ken
itxitako establezimenduak) etengabeko beherakada jasan dute azken urteetan zehar.

•

Establezimendu berrien sorrera tasak 2006an lortu zuen baliorik altuena ‰10,04
establezimendurekin. Urte horretatik aurrera tasa honek behera egiten du 2009an
‰4,93 establezimendu soilik sortzera iritsi zelarik. 2010-2011 aldian badirudi berriro ere
zertxobait errekuperatu dela tasa hau, nahiz eta ez den krisiaren aurreko urteetan
lortutako balioetara heltzen (‰6,43).
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ESTABLEZIMENDU BERRIEN SORRERA TASA (‰ BIZTANLEKO)
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•

Establezimenduen saldo garbiaren bilakaerak ere antzeko joera izan du, 2006-2007
aldian lortzen du bere puntu gorena ‰4 establezimenduko batez bestekoarekin. 2008
urtetik aurrera ordea saldoa negatiboa izaten hasten da eta horrela mantendu da azken
urteetan (-‰2,85). Datu hauek erakusten dutenez, azken 2 urte hauetan
establezimenduen sorrerak gora egin badu ere, itxiera kopurua altuago izan da eta
beraz
establezimenduen
saldo
garbia
balio
negatiboetan
mantendu
da
(establezimenduen errotazio altua).
ESTABLEZIMENDUEN SALDO GARBIAREN BILAKAERA
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Iturria: UDALMAP

•

Datu hauek Gipuzkoan oro har izan den bilakaerarekin alderatzen baditugu ordea,
Hernaniko datuak lurralde mailakoak baino apur bat hobeak direla ikus daiteke. Era
honetan, eta 2011 urtea erreferentziatzat harturik, Gipuzkoako establezimendu berrien
sorrera tasa Hernanikoa baino 0,6 puntu baxuagoa da (‰6,43 Hernanin eta ‰5,87
Gipuzkoan). Era berean establezimenduen saldo garbia ere Gipuzkoan Hernanin baino
negatiboagoa da (-‰4,07 Gipuzkoan eta –‰2,85).

•

Enpleguaren bilakaerari erreparatzen badiogu, kasu honetan ere hazkunderik handiena
2005-2006 aldian gertatzen da, %8,78ko urte arteko hazkundearekin. Hurrengo
ekitaldietan hazkunde erritmoak nabarmen egiten du behera (%3,29 2006-2007
ekitaldian), eta 2007-2008 ekitaldian, krisiaren hasierarekin batera, hazkundea
negatiboa izatera heltzen da (-%0,23). 2010-2011 urteen artean jada -1,56
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ENPLEGU ZIFRAREN URTE ARTEKO ALDAKUNTZA (%)
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a

Eredu ekonomikoa eta sektore egitura
•

Hirugarren sektoreak pisu handia du Hernanin, establezimendu kopuruari dagokionez.
Era honetan, 2011 urtean Hernaniko ia hamar establezimendutik zazpi (%67,76)
zerbitzu sektorekoak dira. Eraikuntzak eta industriak jarraitzen diote, hurrenez
hurren, establezimenduen %18,6 eta %13,6 ingururekin.

ESTABLEZIMENDUAK SEKTOREKA (%) 2011

13,62
Industria
18,61

Eraikuntza
Zerbitzuak

67,76

Iturria: UDALMAP

•

Enpleguari dagokionez ere, eta 2006ko datuak oinarri harturik, zerbitzu sektorea zen
nagusi Hernanin, lanean ari zen biztanleriaren %64,9rekin. Industriak, establezimendu
kopuruaren kasuan baino pisu handiagoa hartzen du, lanean ari den biztanleriaren %24a
metatuz.

•

Sektore egituraren bilakaerari erreparatzen badiogu, argi ikus daiteke zerbitzu
sektoreak, 2000-2003 aldian beherakada bat jasan ostean, bilakaera gorakorra izan
duela azken urteotan, 2003an establezimenduen %65 osatzen baitzuen eta 2011rako ia
ehuneko 3 puntu gehiago (%67,76), berriro ere 2000 urteko zifretara itzuliz.

•

Industria sektoreak aldiz, 2000-2007 aldian beherakada nabarmena izan ostean (3 p.p.
baino gehiago galdu zituen aldi horretan), zertxobait berreskuratu du azken urteotan,
2011 urtean establezimenduen %13,6 izatera heldu delarik.
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•

Eraikuntza sektorea izan da bilakaerarik gorabeheratsuena izan duena. 2000-2007 aldian
5 p.p. baino gehiago irabazi ostean (%16,82ti %21,97ra), krisiaren etorrerarekin berriro
ere pisua galtzen hasi da eta 2011 urtean establezimenduen %18,6 baino ez da sektore
honetakoa.
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•

Era honetan, krisiak izan duen eragin zehatzari erreparatzen badiogu, joera orokorrari
jarraituz, eraginik handiena jasan duen sektorea eraikuntza dela antzeman daiteke, non
establezimendu kopurua %29an murriztu den (Gipuzkoako batez bestekoa baino
handiagoa). Zerbitzu sektorearen kasuan gutxitzea askoz txikiagoa izan den arren,
eragina nabarmena izan da (%6,5), industria izanda ostera gutxitzerik txikiena jasan
duena.
ESTABLEZIMENDU KOPURUAREN BILAKAERA SEKTOREKA 2008-2011
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Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen bilakaera

•

Hernaniko enpresen tamaina oso txikia da oro har, hamar establezimendutik bederatzik
10 langile baino gutxiago dituzte eta hamarretik zazpi ez dira 3 langilera iristen.
Gipuzkoako zifren oso antzekoak dira dena den.
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•

Establezimenduen forma juridikoari dagokionez berriz, aurrez esandakoarekin bat
etorriz, pertsona fisiko edota autonomoak nagusitzen dira Hernanin, non erdia baino
zertxobait gehiago diren (%51,9), Baltzu Mugatuek aldiz establezimenduen %28 inguru
osatzen dute. Egitura hau Gipuzkoako enpresa sareak oro har duen egituraren oso
antzekoa da.
ESTABLEZIMENDUAK FORMA JURIDIKOAREN ARABERA (%) 2011
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Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen bilakaera

Jarduera ekonomiko orokorraren maila
•

a
☺

2008 urtean Hernaniko Barne Produktu Gordina (BPG) biztanle bakoitzeko 38.732€-koa
zen (Gipuzkoako batez bestekoa baino ia 6.800€ gehiago). Aurreko urteekin alderatzen
bada ia %18ko hazkundea izan zuen 3 urtean. Krisiaren aurreko datuak dira hauek ordea
eta beraz, krisiaren ondorioz izandako joera beherakorrak kontuan hartu beharko
lirateke orain.
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•

Aurrez esan bezala establezimendu kopuruari dagokionez zerbitzu sektorea nagusi den
arren, Balio Erantsi Gordinari (BEG) dagokionez, industria eta zerbitzu sektorearen
ekarpena ia berdindu egiten da. Era honetan, industria sektoreak (eskuragarri dagoen
azken datua) BEGaren ia %47a osatzen zuen 2008 urtean eta zerbitzu sektoreak aldiz
%45. Gainerako sektoreek oso pisu txikia daukate Hernaniko ekonomian.

BALIO ERANTSI GORDINA JARDUERA SEKTOREKA (2008)
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Iturria: UDALMAP

•

BEG-ak 2000-2008 aldian izan duen bilakaerari erreparatuz ordea bigarren sektoreak
izan duen beherakada argi ikusten da, bi sektore hauen arteko aldea gutxituz joan
delarik.
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a

Ongizate ekonomiko eta familiarraren maila
•

Hernaniko biztanleriaren errenta mailari dagokionez, hau Gipuzkoako mailaz azpitik
kokatzen da: Hernaniko biztanle bakoitzak batez beste 18.301€-ko errenta zuen 2009
urtean, gipuzkoarren bbkoa baino ia 2.000€ gutxiago (20.270€). Famili errentari
dagokionez, hau 39.556€-raino igotzen zen.

•

Dena den, azken urteetako bilakaerari erreparatuz, jada antzematen zen errenten
igoerak gero eta motelagoak zirela (2003-2006 aldian Hernaniko biztanleen errenta
pertsonala %25ean hazi zen, 2006-2009 aldian jada %16 baino ez), krisia dela eta azken
urteetan joera hau areagotu egin da.
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AZTERKETA SEKTOREZ SEKTORE

a

Lehen sektorea
Sektorearen egitura
•

Lehen sektoreak azken urte hauetan izan duen bilakaera negatiboa izan da oro har eta
Hernanin ere nekazaritza ustiategi kopuruak nabarmen egin du behera. 1999 urtean
egindako erroldaren arabera, 273 ustiategi zeuden Hernanin, 2009 urterako kopuru hau
erdira jaitsia zen jada (127 ustiategi). Ustiategi hauek guztira 1.131,86 Ha-ko azalera
betetzen dute eta azalera erabilgarria 710,90 Ha-koa da.
USTIATEGI KOPURUA ETA AZALERA LABORE MOTAREN ARABERA
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Iturria: INE

•

Labore motari dagokionez, ustiategien gehiengoan bere azaleraren zati handi bat
larreak dira (118 ustiategik larreak dituzte eta azalera osoaren erdia baino gehiago
betetzen dute larre hauek, 628,69 Ha). Hernanin, sagardoa eta sagardotegien jardunak
duen garrantzia dela medio, fruitu zuhaitzak dituzten ustiategiak ere ugariak dira, 95
ustiategi guztira (ustiategi guztien %75 inguru).

•

Abeltzaintzari dagokionez, ustiategien gehiengoak hegaztiak, abelgorriak eta ardiaziendak dituzte, ustiategien %43,3, %39,4 eta %34,6 hurrenez hurren. Abere kopuruari
dagokionez ere hegaztiak eta ardi-azienda dira ugarienak bakoitza 2.800-2.900 abere
ingururekin, abelgorrien kasuan kopuru hau 720ra jaisten da.
USTIATEGI KOPURUA ABERE MOTAREN ARABERA
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Iturria: INE
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Jarduera mailaren bilakaera
•

Oro har gertatzen ari den bilakaerari jarraiki, lehen sektorean lanean diharduen
biztanleriak gutxika behera egin du azken urte hauetan; horrela 2001 urtean lanean ari
zen biztanleriak okupatutako biztanleria osoaren %1,13 osatzen zuen, 2010 urterako
portzentaje hau %0,62ra jaitsi zen jada.

•

Kopuruari dagokionez ere zifra oso baxuez ari gara, 2006 urtean guztira 57 langile baino
ez ziren ari nekazaritza arloan.

•

Nekazaritzako Lan Unitateei-NLU1 erreparatzen badiegu, non nekazaritza arloko langile
okupatuez gain, nekazal ustiategietan lan egiten duten gainerako pertsonen lan jarduna
ere kontuan hartzen den (familia laguntza, nekazal jardunaz gain beste lan jarduera bat
burutzen duten ustiategietako titularrak…), zifra hauek nabarmen egiten dute gora.
Horrela 2009 urtean ia 123 NLU kontabilizatu ziren Hernanin (lanaldi osoan 123 lagun
lanean aritzearen baliokidea), eta hauen artean soldatapekoak %2,9 soilik ziren. Zifra
hauek argi uzten dute beraz, nekazaritza jardun hutsean diharduten langile okupatuak
eta soldatapeko langileak oso gutxi direla eta nekazal jarduna batez ere familiarteko
lanean oinarritzen dela.

LEHEN SEKTOREAN OKUPATUTAKO
BIZTANLERIAREN PISUAREN BILAKAERA
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Iturria: EUSTAT

1

•

Langabetu kopuruari dagokionez ere, zifrak oso baxuak diren arren, goranzko joera
hartu du, batez ere krisia hasi denetik. 2008an 3 langabetu baino ez zegoen sektore
honetan eta 2012 urtean 16 lagun dira jada.

•

Sektoreko kontratazio maila oso baxua izan da azken urteotan, 2009tik hona urtero
kontratu bakar bat sinatuz (guztira 3 kontratu).

•

Era honetan, Nekazaritza arloarekin erlazionaturiko BEG-ak ere behera egin du azken
urteetan, 2008an sektore honek %0,5eko ekarpena baino ez zuen egin. Zifra hauek oro
har Gipuzkoako mailaren parekoak dira (%0,6).

Pertsona batek nekazal jardunean lanordu osoan lanean ariko balitz egingo lukeen lanaren baliokidea
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Dinamismoa eta ondorengotza
•

•

Nekazal arloan ondorengotza arazo orokorra da eta baita Hernanin ere (!). Hernaniko
nekazal ustiategietako titularren %57ak 55 urtetik gora dituzte eta egun gazteek ez dute
arlo honetan lanean jarraitzeko interes handirik erakusten. Ustiategien %2,4tan baino ez
ditu titularrak 35 urtez azpitik.
Azken urteotan administrazioak eta nekazal arloko beste hainbat erakundek ekimen
ezberdinak jarri dituzte martxan gazteak nekazal mundura gerturatzeko.
Itsasmendikoiren bidez Sagar ekoizleentzako prestakuntza ikastaro batzuk jarri ziren
martxan Hernanin eta Behemendik Donostialdeako nekazaritza eremua ezagutzeko
hainbat ekimen jarri dira martxan, eskualdeko hainbat baserri bisitatzeko aukera
eskainiz, horien artean baita Hernaniko baserriak ere.

a

Industria eta eraikuntza
Sektorearen egitura
•

•

Hernaniko industria arloko konglomeratua 232 enpresek osatzen dute 2011 urtean,
2008an baino 6 establezimendu gutxiago, eta Hernaniko establezimendu guztien %13,6
osatzen dute.
Manufaktura industria nagusitzen da, establezimendu industrial guztien %94 inguru
osatzen dute hauek. Jarduera nagusiak ingeniaritza mekanikoa (26 establezimendu),
aroztegi metalikoko fabrikazioa (15 establezimendu) eta sagardoa eta frutatik
eratorritako beste edari hartzitu batzuk egitea (11 establezimendu) dira.
HERNANIKO INDUSTRIA EGITURAREN BILAKAERA 2008-2011
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Iturria: EUSTAT

•

Enpresa hauetako asko herriko industrialde ezberdinetan biltzen dira; Zubiondo,
Akarregi, Zikuñaga, Ibarluze, Eziago eta Lastaola. 2011 urtean gainera, Donostiako
Teknologia Parkea Galarretara zabaltzeko proiektua jarri zen martxan. Proiektu hau
estrategikoa da Gipuzkoako lurralde historikoarentzat eta eraikitzen ari den
azpiegiturak I+G+b eta berrikuntza arloko proiektu ezberdinak jasoko ditu, Oronaren
Berrikuntza Poloarekin batera.
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•

Eraikuntzari dagokionez, honek Hernaniko enpresa guztien %18,6 kontzentratzen du,
317 establezimendurekin.

Ekonomiaren bizitasuna eta errendimendua (Jarduera mailaren bilakaera)
•

Industria sektoreak Hernaniko ekonomian beheranzko joera izan du azken urte
hauetan, bai establezimendu kopuruari, bai enpleguari dagokionez (!). Era honetan
industria arloko konglomeratua 232 enpresek osatzen dute 2011 urtean, 2008an baino 6
establezimendu gutxiago (-%2,5), eta Hernaniko establezimendu guztien %13,6 osatzen
dute.

•

Lan merkatuan sakonduz, industrian lanean diharduen biztanleriak ere behera egin du
azken urteetan. Langabetu kopurua gero eta altuago izan da azken 4 urteotan eta 20082012 aldian %33an hazi da (169 langabetutik 225era pasatuz).

•

Eraikuntzaren kasuan are nabarmenagoa izan da jasan duen beherakada (!),
higiezinen sektoreari eragin dion krisiaren ondorioz. Establezimendu kopuruari
dagokionez, 2008-2011 aldian ia %30ean gutxitu da establezimendu kopurua.

HERNANIKO ERAIKUNTZA SEKTOREAREN BILAKAERA:
ESTABLEZIMENDU KOPURUA 2008-2011
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•

Eraikuntza sektoreko langabeziari dagokionez, honen hazkundea ere oso esanguratsua
izan da 2008-2012 aldian %74,5ean hazi delarik (164 langabetu dira egun sektore
honetakoak 2008an baino 70 gehiago).

a

Zerbitzuak
Sektorearen egitura
•

Arestian aipatu bezala, hirugarren sektorea da Hernanin establezimendu gehien
kontzentratzen duen sektorea. 2011 urtean 1.154 establezimendu zeuden udalerrian
(establezimendu guztien %67,7).

•

Hernaniko zerbitzu sektorea zehaztasun handiagoz aztertuz…
o

Merkataritza, garraioa eta ostalaritza jarduerak dira nagusi, establezimendu
guztien %37,4rekin

119

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

o

Jarduera profesionalek jarraitzen diote establezimenduen %11,4rekin

o

Gainerako jarduerak, bakarka hartuta, ez dira establezimenduen %10a osatzera
iristen

ENPRESA JARDUERAREN BANAKETA 2011(%)

Industria energia

7,7

Eraikun tza

13,6

5,8
Me rkataritza, garraio eta
o stalaritza

11,4
Informazio e ta komunikabideak

18,6
2,4

Finantzak eta aseguruak

1,8
1,2

Higiezinen enpresa

Jarduera profesionalak

37,4

Administrazio
publikoa, hezkuntza eta osasuna
Bestelako ze rbitzuak

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen bilakaera

Ekonomiaren bizitasuna eta errendimendua (Jarduera mailaren bilakaera)
•

Sektore honetako establezimenduen bilakaerak ere gainontzeko sektoreen joera bera
izan du, hau da, 2008az geroztik establezimenduak ixten joan dira, 2011 arte 80
establezimendu hain zuzen ere (%6,5eko gutxitzea Gipuzkoan baino apur bat baxuagoa).

•

Jardueraren arabera Informazio eta komunikabideekin erlazionatutako enpresek
gutxitze nabarmena jasan dute (-%22,2). Murrizketa hau gainera Gipuzkoa mailan izan
diena baino nabarmen altuagoa izan da Hernanin.

•

Merkataritza, garraio eta ostalaritza arloak eta higiezinen enpresek jasan duten
gutxitzea aldiz Hernanin (-%7 eta -%2,4 hurrenez hurren) Gipuzkoa mailan baino
txikiagoa izan da (-%10,4 bi kasuetan).
ESTABLEZIMENDU KOPURUAREN BILAKAERA SEKTOREKA 2008-2011
Hernani

Merkataritza, garraio eta ostalaritza

2008

2011

685

637

∆%
2008-2011
-7,0

Gipuzkoa
∆%
2008-2011
-10,4

Informazioa eta komunikabideak

27

21

-22,2

-6,2

Finantzak eta seguruak

29

31

6,9

-2,6

Higiezinen enpresa

42

41

-2,4

-10,4

120

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

Jarduera profesionalak

204

194

-4,9

-6,4

Administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna

90

99

10,0

4,3

Bestelako zerbitzuak

157

131

-16,6

-11,4

1.234

1.154

-6,5

-8,0

Guztira

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen bilakaera

•

Langabeziak ere etengabe egin du gora sektore honetan, 2008tik 2012ra 254 langabetu
gehiagok izen eman zuten Lanbiden; egun 791 langabetu daude Hernaniko zerbitzu
sektorean.

•

Hala ere, zerbitzuetan lan egiten duen Hernaniko biztanleriaren pisua gorantz doa, ez
langile kopurua gehitu delako (sektore guztietan egin baitu behera), baizik eta beste
sektore batzuetan (eraikuntzan bereziki) galera handiagoa izan delako. 2010 urtean
Hernaniko 16 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren %69 inguruk zerbitzuetan egiten du
lan.

Merkataritza
•

Udalerrian duen pisu espezifikoa kontuan hartuta, jarraian txikizkako merkataritzaren
azterketa sakonago bat egin nahi da. Azpisektore honen bilakaera eta egitura udalerrian
honakoa izan da:
-

2008 urtean merkataritzako 236 establezimendu zeuden udalerrian eta 2011
urte arte 26 establezimendu itxi egin dira (!), guztira 210 establezimendu
daudelarik.

-

Establezimendu gehienak janaria, edaria eta tabakoa saltzen dutenak dira
2011n 80 baitziren (%38). Establezimendu guztiek, farmazia eta drogeriak izan
ezik beherakada nabaritu dute eta batez ere, ekipamendu pertsonalaren
kasuan itxierak nabariagoak izan dira, 2008an establezimendu guztien %34
baziren 2011an berriz %17 izatera murriztu ziren.
MERKATARITZA ESTABLEZIMENDUAK JARDUERAREN ARABERA 2011

Jarduera
Janariak, edariak eta tabakoa
Ekipamendu pertsonala
Teknologia eta komunikazioak
Etxeko ekipamenduak
Aisialdia eta kultura
Farmazia eta drogeria
Bestelako merkataritza
Guztira

Kopurua
80
37
3
48
8
8
26
210

Iturria: Eustat

•

Arlo honetan, Berriak Hernaniko Ostalari eta Merkatarien Elkarteak, 90 bazkide inguru
ditu (denda eta tabernak batez ere). Kopuru esanguratsua da, baina hobe daitekeena
kontuan hartzen bada Hernanin 200 denda eta 100 ostalari inguru daudela (%30 inguru).
Arlo honetan gainera, sarean lan egitea oso onuragarria izan daiteke bakarka egin ezin
diren hainbat ekimen aurrera eramateko (!).
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

9. ENPLEGU SUSTAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO

•

9.1. Ekimen ekonomiko berrien ezarpena faboratzea

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

9.1.3. Turismo-bulego bat irekitzea

•

9.1.5. “Hernani” izeneko marka turistiko baten sorrera

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Merkataritza Jardueraren Legearen bigarren aldaketarena.

•

AGINDUA, 2010eko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, familia
eta lana bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan aurreikusitako
laguntzen zenbatekoak eta eskaerak egiteko eskabide normalizatuak onartzen dituena.

•

AGINDUA, 2009ko abenduaren 10ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, langile
autonomoentzako ezohiko laguntzak iragartzen dituena

•

AGINDUA, 2009ko azaroaren 25ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskal
Autonomia Erkidegoan langabezian dauden eta/edo diru-sarrerak bermatzeko errenta
jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko ezohiko laguntzak iragartzen dituena.

•

Merkataritza ekipamenduetako Lurraldeko Sektore Plana

•

Landa-Garapen Jasangarriaren Plana EAE 2007-2013

•

Euskal Autonomi Erkidegoaren Laneko Segurtasun eta Osasun Estrategia 2007-2010

•

Euskal Autonomi Erkidegoaren Enplegu Plana 2007-2010

•

Enpresa Lehiakortasun eta Gizarte Berrikuntza Plana 2006-2009

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

•

Herriko eta eskualdeko enpresen artean lankidetza eta sareak sortzea bultzatu merkatuan
lehiakorrago izateko bide bezala
-

Merkataritzan elkarteen bidez

-

Industrian elkarlana eta proiektu partekatuak bultzatuz

-

…

Sektore

ezberdinen arteko

elkarlana

bultzatu,

Hernanin

eta

eskualdean aisialdia

eta
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turismoarekin lotutako eskaintza integral bat eratzeko (establezimendu eta baliabide turistikoak,
merkataritza arloa, sagardo ekoizle eta sagardotegiak, nekazal mundua…). Turismo sailarekin
elkarlanean
•

Industrialdeetan lanean ari diren beste udalerrietako langileek Hernanin bertan kontsumi dezaten
(erosketak, aisia, …) estimulatzeko neurri ezberdinak aztertu eta abiarazi herriko merkatari eta
ostalariekin elkarlanean

•

Merkataritza eta ostalaritza arloan izaten ari den establezimendu galera moteldu edota
geldiarazteko bide bezala, ondorengotza prozesuetan laguntzeko prozesua diseinatu eta garatu

•

Hernaniko enpresetan, eta batez ere industria arlokoetan, ingurumena kudeatzeko sistemen
ezartze-maila areagotzeko neurriak bultzatu (sentsibilizazioa, informazioa…)

•

Ekintzailetza bultzatu enpresa eta enplegu berriak sortu eta galtzen ari direnak mantentzeko
(ondorengotza arazoak dituztenetan) aukera bezala

Ikus Lan Merkatuaren inguruko ekintzak
Udalaz gaindiko eskumena
•

Eskualdeko Enplegu Plana garatu eta garapen ekonomikoarekin lotuta bertan jasotzen diren lan
ildoak jarraituz ekintza ezberdinak burutu
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LAN-MERKATUA
8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Aalborgeko konpromisoak:

a

Biztanleria aktiboa
•

Hernaniko biztanleriaren jarduera tasa %48,6koa zen 2010 urtean, Gipuzkoako tasaren
oso antzekoa (%47,94).

•

Jarduera tasa honek, generoaren arabera aztertzen bada, Gipuzkoako joerarekin bat
egiten du, hau da, emakumezkoen jarduera tasak apalki bada ere gora egiten du eta
gizonezkoenak beheranzko joera hartu du. Hau krisi ekonomikoari egotzi dakioke,
emakume asko izan baita krisia dela medio, orain arte “ez aktiboa” izanik (etxeko
lanak), aktiboki lan bila hasi dena. Hala ere, emakumezkoen jarduera tasa beti
gizonezkoen tasaren azpitik mantentzen da (emakumezkoena %43,35 eta gizonezkoena
%53,98).

•

Esan beharra dago datu hauek ere Gipuzkoako tasen antzekoak direla (Gipuzkoako
emakumezkoen tasa %42,62 eta gizonezkoena %53,46).

JARDUERA TASA GENEROAREN ARABERA
70
60
50

58,5

56,16

49,71
41,11

53,98

48,78

48,59
43,35

41,57

40

Emakumezkoak

30

Gizonezkoak

20

Jarduera guztira

10
0
2001

2006

2010

Iturria: Udalmap

Lanean ari den biztanleria
•

Hernaniko okupazio koefizientea1, %66,8koa zen 2006 urtean, 2001 urtean baino ia 4,5
puntu baxuagoa eta Gipuzkoako koefizientearen parekoa.

•

Aurrerago ikusiko den bezala ordea, langabezia tasak gora egin ahala, okupazio mailak
nabarmen egin du behera krisiaren etorrerarekin.

a

1

16 eta 64 urtebitarteko biztanleria osoaren artean lanean ari den biztanleriaren portzentajea. Ez nahastu Okupazio
tasarekin, hau da, biztanleria aktiboaren artean lanean ari den biztanleriaren portzentajearekin.
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16-64 URTE ARTEKO BIZTANLERIAREN OKUPAZIO
KOEFIZIENTEA (%) HERNANIN ETA GIPUZKOA MAILAN
80

62,36

66,8

61,64

65,91

60
Hernani

40

Gipuzkoa

20
0
2001

2006
Iturria: Udalmap

•

Sexuaren araberako azterketak argi uzten du berriro ere, ezberdintasunak
nabarmenak direla, nahiz eta denboran zehar sexuen arteko aldea murriztuz joan den.
Horrela 2001 urtean, gizonezko eta emakumezkoen okupazio koefizienteen artean 22,45
puntuko aldea zegoen, 2006an aldiz 18,15 puntura jaitsi zen.

•

Berriro ere krisiak izan duen eraginari dagokionez, eta datu zehatzik eskuratu ezin izan
bada ere, badirudi bi talde hauen arteko diferentziak murrizteko joera hau mantendu
egin dela, hurrengo atalean ikusi ahal izango den bezala krisiak gizonezkoei neurri
handiagoan eragin baitie (langabeziak gehiago egin du gora azken urteetan gizonezkoen
artean emakumezkoen artean baino).

•

Jarduera sektoreari dagokionez, 2010 urtean ia hamar biztanletik zazpi, zerbitzu
sektorean ari zen lanean, %16a industrian eta %10a eraikuntzan. Lehen sektoreak ez zuen
okupatutako biztanleen %1,4a baino jasotzen.

LANEAN ARI DEN 16 URTETIK GORAKO BIZTANLERIAREN
BANAKETA JARDUERAREN ARABERA (2010)
80

68,96

70
60
50
40
30

20,63

20
10

9,8
0,62

0
Nekazaritza

Industria

Eraikuntza

Zerbitzuak

Iturria: Udalmap
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a

Langabezia eta bere bilakaera
•

Hernanin 2012ko irailean 1.345 langabetu daude erregistratuta guztira, 2011. urtean
baino 140 gehiago (%11,6ko hazkundea) eta 2008an krisia hasi zenean baino 554 gehiago
(%70,8ko hazkundea).

•

Hernaniko langabezia tasari erreparatzen badiogu, erraz antzematen zaio joera honi;
krisi ekonomikoa hasi aurretik, langabezia tasa, azken urteetan izandako beheranzko
joerari esker, %7,8 inguruan zegoen, 2008az geroztik ordea nabarmen egiten du gora tasa
honek, egun %12,6an kokatuz (2008an baino ehuneko 4,8 puntu gehiago).

•

Krisiaren aurretik Hernaniko langabezia maila Gipuzkoakoaren gainetik mantentzen
bazen ere (2002-2007 aldi osoan zehar Hernaniko langabezia tasa Gipuzkoakoa baino ia 2
e.p. handiagoa da), 2009. urtetik aurrera, bi tasak ia berdindu egiten dira eta ondorengo
urteetan langabezia tasak Hernanin izandako bilakaera, Gipuzkoar lurralde osoan
izandakoaren antzekoa da. Egun, 0,2 e.p.eko aldea baino ez dago Hernani (%12,6) eta
Gipuzkoako (%12,4) tasen artean.

LANGABEZIA TASAREN BILAKAERA
14
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8
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9,2
6,7

8,5
6,2

8,1
6,1

8,4
6,9

10,7
10,0 10,5
8,3

7,8

6,9

6,6

11,9 12,6
11,6 12,4

7,8
7,3

Hernani
Gipuzkoa

4
2
0
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Iturria: Lanbide

•

Jarraian aurkezten diren grafikoetan, langabeziaren profila eta honek krisia hasi zenetik
hona izan duen bilakaera irudikatzen da:

•

SEXUA: Gaur egun Lanbiden erregistraturik dauden langabetuen erdia baino apur bat
gehiago emakumezkoak dira (%51,3). Talde honek izan duen bilakaerari erreparatuz
ordea ikus dezakegu krisiaren hasieran zutena baino nabarmen baxuagoa dela egun euren
pisua, 2008an langabetu guztien %60a baino gehiago baitziren emakumezkoak.

•

Badirudi beraz krisiak gogorrago eragin diola gizonezkoen taldeari, 2008tik hona
%99,7an hazi baita langabezian erregistraturiko gizonezkoen kopurua. Emakumezkoen
artean aldiz hazkunde hau %36,7koa baino ez da izan.

•

Gipuzkoako datuarekin alderatzen baditugu, non egun langabetuan %52,7 emakumezkoak
diren, ez da diferentzia esanguratsurik antzematen.

127

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK
SEXUAREN ARABERA 2008-2012
70
60
50
40
30
20
10
0

60,6
48,7

51,3

39,4
Gizonezkoak
Emakumezkoak

2008

2012

SEXUA
Gizonezkoak
Emakumezkoak

2008

2012

%Δ
2008-2012

312
479

623
655

+ %99,7
+ %36,7

Iturria: Lanbide

•

ADINA: adinari dagokionez, langabeziaren gehiengoa 25-45 adin tartean kokatzen da,
hauek erregistraturiko langabetu guztien ia erdia osatzen dutelarik. 45 urtetik gorako
taldeak jarraitzen dio, langabetuen ia %40arekin eta azkenik 25 urtez azpiko gazteak
ditugu erregistraturiko langabeziaren %10,8rekin.

•

Talde hauetan langabeziak izan duen bilakaerari erreparatzen badiogu ordea, argi
ikusten da gazteen talde hau izan dela hain zuzen ere krisiaren eragina gehien
pairatu duena (!). Nahiz eta oraindik ere kopuru aldetik talderik txikiena izaten
jarraitzen duen, 2008az geroztik izan duen hazkundea adin talde guztien artean handiena
izan da, %84ko igoera batekin. 24tik 45erako adin taldeak jarraitzen dio, honek ere oso
igoera garrantzitsuarekin, %72,6. 45 urtetik gorakoak izan dira aldiz krisiaren eragina
gutxien nozitu dutenak (%45ean hazi dira).

•

Gipuzkoako datuekin alderatzen baditugu, gazteen taldeak Hernanin pisu txikiagoa duela
ikus dezakegu (25 urtetik beherakoak %11,2 Gipuzkoan), helduenek ordea Gipuzkoan
baino pisu handiagoa dute Hernanin (45 urtetik gorakoak %37,6 Gipuzkoan). Datu
kezkagarria, kontuan hartzen bada talde hau dela berriro merkaturatzen gehien kosta ohi
dena.

ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK ADINAREN ARABERA
2008-2012
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ADINA
< 25urte
25-45 urte
> 45 urte

2008

2012

%Δ
2008-2012

75
369
347

138
637
503

+ %84,0
+ %72,6
+ %45,0

Iturria: Lanbide

•

IKASKETA MAILA: Derrigorrezko bigarren hezkuntza edota baxuagoko ikasketak dituzten
langabetuak dira nagusi (azken talde honetan sartzen dira ikasketarik ez dutenak, lehen
mailako ikasketak dituztenak eta eskola graduatua dutenak), langabetu guztien %56,4
osatzen dutelarik. Talde honetan ere krisiak langabetu kopurua igotzea ekarri duen
arren, hazkundea beste taldeetan baino txikiago izan da (%50,5) eta beraz 2008-2012
aldian pisua galdu du (langabetuen %60,6 izatetik %56,4 izatera pasatuz).

•

Horrela, krisiak eragin handiagoa izan du ikasketa maila altuagoa duten taldeetan (!):
Lanbide Heziketa zuten langabetuak 2008. urtean %19,8 ziren, 2012.urtean aldiz %24a
izatera heldu dira, langabetu kopuruak talde honetan %96ko igoera izan du aldi horretan.
Unibertsitateko ikasketak dituzten langabetuek talde txikiagoa osatzen dute (langabetu
guztien %10 inguru), baina hauek ere igoera oso nabarmena izan dute 2008az geroztik
%87,5 hazi direlarik.

•

Gipuzkoako datuekin alderatuz ez da ezberdintasun nabarmenik atzematen, lanbide
heziketak pisu handixeagoa duela (21,6% Gipuzkoan eta 24,1 Hernanin) eta ikasketarik
baxuenak eta altuenak dituztenek pisu txikixeagoa (%57,6 eta %11,8 hurrenez hurren
Gipuzkoan).

ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK IKASKETA MAILAREN ARABERA
2008-2012
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•

JARDUERA SEKTOREA: jarduerari dagokionez, hirugarren sektoreak oro har ekonomian
duen pisua kontuan hartuta normala den bezala, zerbitzu sektoreko langabetuak dira
nagusi Hernanin (%62). Industria da garrantzian jarraitzen dion sektorea eta bertan
biltzen da langabetuen %17,6 inguru. Talde hauek ordea krisia hasi zenetik pisua galduz
joan dira (2008an zerbitzuek langabetuen %64a osatzen zuten eta industriak %20a).

•

Gainerako sektoreetan krisiaren eragina nabarmenagoa izan da. Horien artean aurretiko
lan esperientziarik ez duen taldea izan da bereziki krisia pairatu duena (!), 2,7 aldiz
biderkatu da talde honen kopurua 2008 eta 2012 urteen artean, eta krisia hasi aurretik
langabetu guztien %1,1 izatetik gaur egun %6,4 izatera pasatu da.

•

Eraikuntza izan da, jakina denez, krisiak gogorren eragin dion sektorea (!), %74,5ean
hazi da sektore honetako langabetu kopurua 2008az geroztik (2008an langabetu guztien
%11,2 osatzen zuten, 2012an aldiz %12,8 dira jada).

•

Nekazaritzaren kasuan igoera esanguratsua izan bada ere (+ %77,8), zifra absolutuak
kontuan hartzen baditugu, igoera 7 pertsonakoa baino ez da izan.

JARDUERA SEKTOREA
Nekazaritza
Industria
Eraikuntza
Zerbitzuak
Aurrekolanikgabeak

2008

2012

%Δ
2008-2012

9
169
94
537
30

16
225
164
791
82

+ %77,8
+ %33,1
+ %74,5
+ %47,3
+ %173,3

Iturria: Lanbide

•

Krisiak izan duen eragina dela medio, epe luzeko langabetuen portzentajeak gora
egin du nabarmen (!), honek berekin dakartzan arriskuak areagotuz (zenbait taldetan
langabezia kroniko bihurtzeko arriskua, langabeziagatiko prestazio ekonomikoen
agortzea…). 2010. urterako luzaroan erregistraturiko langabetuek (urte bete baino
gehiago daramatenak),16 eta 64 urte bitarteko biztanleria osoaren %3,68a osatzen zuten.
Zifra hauGipuzkoako datuarekin alderatuz (%3,34), ikus daiteke ordea ez dela
batezbestekotik asko urruntzen.
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ERREGISTRATUTAKO LUZAROKO LANGABETUAK (1664 URTE ARTEKO BIZTANLEEN %)
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•

Laburbilduz esan daiteke beraz:
Langabetu kopuruari dagokionez, talderik esanguratsu edo ugarienak emakumezkoenak,
25-45 urte bitartekoenak, derrigorrezko bigarren hezkuntza edota baxuagoko ikasketak
dituztenenak eta zerbitzu sektorekoak dira.
Krisiak gehien eragin dien taldeak ordea (2008-2012 urteen artean igoerarik handiena izan
dutenak), gizonezkoak, 25 urtetik beherakoak, ikasketa maila altua dutenak, eraikuntza
sektorekoak eta aurretiko lan esperientziarik ez dutenak dira.

a

Kontratazioa
•

Hernanin 2011 urtean zehar, 271,55 kontratu erregistratu ziren 1000 biztanleko, datu
hau Gipuzkoako batez bestekoarekin alderatzen badugu, ia 24 kontratu gutxiago dira
1000 biztanleko (295,0‰ Gipuzkoan).

•

Kontratatutako pertsona kopurua kontuan hartzen badugu ordea, Hernani eta Gipuzkoako
datuak parekatu egiten dira (107,13 kontratatutako pertsona 1000 biztanleko Hernanin
eta 105,2 Gipuzkoan).

•

Denboran izandako bilakaerari dagokionez, kontratu kopuruak oso beherakada
nabarmena izan zuen krisiaren lehen zatian (310‰ kontratutik 230‰ra pasatuz), baina
badirudi berriro pixka bat errekuperatzen hasi dela 2009tik aurrera. Kontratatutako
pertsona kopurua aldiz egonkorrago mantendu da aldi osoan zehar.
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•

Datu honek adierazten diguna da, Gipuzkoan kontratu errotazioa Hernanin baino
handiagoa dela, hots, pertsona bakoitzak kontratu kopuru handiagoa sinatzen duela
urtean zehar eta beraz bere egonkortasuna txikiagoa dela. Horrela, Hernanin pertsona
bakoitzeko 2,7 kontratu sinatzen dira urtean eta Gipuzkoan aldiz 3.

•

Kontratu errotazio indize honen bilakaerari erreparatzen badiogu, argi ikusten da
krisiaren hasierak inflexio puntu bat ezartzen duela eta 2009tik aurrera igotzen hasten
dela errotazio indizea, 2,37tik 2,73ra pasatuz.

•

Sexuaren araberako konparaketak argi uzten du gizonezko eta emakumezkoen arteko
diferentzia. Emakumezkoen egonkortasun maila gizonezkoenaren aldean murritza da
(!), edo beste era batean esanda, errotazio maila handiagoa dute (3,5 kontratu
pertsonako emakumezkoen artean eta 2,3 gizonezkoen artean.
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•

Errealitate honen erakusgarri da, hain zuzen ere, kontratu mugagabeen urritasuna,2010.
urtean sinatu ziren kontratu guztien %92,3 aldi baterako kontratuak baitziren. Aurreko
urteetan kontratu mugagabeen kopurua zertxobait altuagoa zen (%8,84 2009an eta %9,04
2010ean), baina krisiaren hasierak ezegonkortasuna areagotzea ekarri du.

•

Dena den, erregistratutako kontratu mugagabeen bilakaera ez da gehiegi aldatu azken
urteetan, eta krisi ekonomikoaren aurretik ere nahiko egonkorra izan da era honetako
kontratuen kopurua, sinaturiko kontratatu guztien %10etik behera izan direlarik
azterturiko aldi osoan.
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•

Kontratu mugagabe hauen sexuaren araberako banaketak adierazten duenez,
kontratu mugagabe gehienak gizonezkoei egiten zaizkie. Krisiaren aurretik, 2005
eta 2009 urteen artean etengabe haziz joan zen emakumeei egindako kontratu
mugagabeen pisua (%30,15etik %46,56ra), urte horretatik aurrera ordea,
emakumezkoen artean egonkortasunak behera egiten du berriro ere (kontratu
mugagabeen kopuru txikiagoa).
URTEAN ERREGISTRATUTAKO KONTRATU MUGAGABEAK:
EMAKUMEZKOAK( KONTRATU MUGAGABE GUZTIEN %)
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•

Adinaren araberako banaketak ostera zera adierazten du; Hernanin kontratu
mugagabe gehienak 30 urtetik beherako gazteei egiten zitzaizkiela orain arte
(%45,98 2005ean, %39,7 2007an…), baina krisia hasi zenetik, bai 30 urtetik
beherako gazteei eta baita 45 urtetik gorako helduei egindako kontratu
mugagabeek behera egiten dute (!). Horrela 2010. urtean, era honetako
kontratuen %30 baino ez zaie egiten gazteei eta %15,9 45 urtetik gorakoei.
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•

Kontratuen dinamika kontutan hartzen bada, zerbitzu sektorean dagoen
bizitasuna da nabarmenena, erregistratutako kontratuen %88 bertan izan baitira
2012 urtean. Industria sektoreak jarraitzen dio kontratuen laurdenarekin. Datu
hauek bat datoz aurrez langabeziaren kasuan aipatu ditugunekin; azken urte
hauetan izan diren kontratu gehienak bi arlo hauetan izan dira eta beraz
langabeziak erritmo mantsoagoan egin du gora bi sektore hauetan (nahiz eta
oraindik ere langabetu gehien bi sektore hauetan biltzen den).
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ERREGISTRATUTAKO KONTRATUAK JARDUERA
SEKTOREAREN ARABERA (2012)
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a

Lan mugikortasuna, bertako laneratzea eta autosufizientzia
•

Ezin izan da datu eguneraturik lortu, baina 2001eko datuen arabera, biztanleriaren %60
inguruk herritik kanpo egiten zuen lan. Donostiatik hain gertu egoteak ere eragin dezake
Hernaniar askok herritik kanpora lan egitea.

•

Hernaniko industrialdeek, ordea langile ugari erakartzen dute inguruko herrietatik
Udaletxeko Garapen ekonomiko eta enplegu sailak adierazten duenaren arabera.

a

Enplegu eta prestakuntza politikak
•

Hernaniko Garapen ekonomiko eta enplegu sailak, Eskualdeko Enplegu Plana definitu du
Buruntzaldeko beste 5 udalerriekin batera (Andoain, Astigarraga, Urnieta, Usurbil eta
Lasarte-Oria). Bertan jasotako ekintzak burutzeko epea 2013ko iraila arte luzatzen da.

•

Enplegu Plana elkarrekin burutzeaz
udalerriekin elkarlanean burutzen dira.

•

Udaletxeak enplegu alorrean azken urteetan buruturiko jarduna hiru arlo nagusitan
biltzen da:

•

Haserako Lanbide Prestakuntzarako Programa:Hezkuntza Sailak sustatu eta
finantzaturiko programa honen bidez DBH-ko ikasketak amaitu ez dituzten 16-18 urte
bitarteko gazteei lan merkatuan sartzeko aukera bat eman nahi zaie. Horretarako 3 lan
ildo jorratzen dira urtero:

gain,

hainbat

ekintzako

−

Eskolaratzeko ikastaro osagarria

−

Lanean hasteko tailerra, Mekanika ikastaroak, 1. Maila

−

Lanean hasteko tailerra, Mekanika ikastaroak, 2. Maila

eskualdeko

beste

Programa honen helburua beraz, hirukoitza da, gazte hauei DBH-ko ikasketak
amaitzen lagundu, lanbide heziketara bideratu eta lan munduan sartzeko aukera
eman.
−
•

Lanbide Heziketa: Inem-Lanbiderekin elkarlanean Sukaldaritza eta Gozogintzako
ikastaroak.

Enplegua sustatzeko programak: Inem-ek bere garaian eta orain Lanbidek finantzaturiko
programa hauen bidez enplegua sustatzeko hainbat ekintza burutu dira azken urteotan,
horien artean; Amiantodun eraikinen inbentarioa, jarduera lizentziak, heziketa eta
interkulturalitatea, suteen arriskua Alde Zaharrean, Polikiroldegia pintatu, Hirugarren
adineko pertsonak zaindu, Inmigrazioa,…
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•

Horiez gain Auzolan programa ezberdinak jarri dira martxan:
−

2007an Etxeko laguntzaileena

−

208an Lorezaintza

−

2009an Geriatriako laguntzaileak

−

2007-2011 urteen artean buruturiko jarduna ondoko datuetan laburbil daiteke:
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Iturria: Udaletxeko Garapen ekonomiko eta enplegu saila

•

Haserako Lanbide Prestakuntzarako Programa: Mekanikako tailerrak (ibilgailuak
konpontzeko ikastaroak), 2007 eta 2011 urteen artean urtero 2 ikastaro antolatzen dira,
1. Maila eta 2. Maila.

•

Ikastaro hauen 1. Mailan 19 gaztek hartu dute parte (16 gizonezkok eta 3 emakumezkok),
2.Mailan 59 lagunek (57 gizonezkok eta 2 emakumezkok). 2007 eta 2008.urteetan
ikastaroi hauez gain, eskolaratzeko programa osagarria ere antolatu zen eta hauetan 17
gaztek (guztiak gizonezkoak) parte hartu zuten.

•

Aipatzekoa da kasu honetan parte hartzaileen %94,7 gizonezkoa dela (antolatzen den
ikastaroaren ezaugarriak direla medio neurri handi batean) (!).

•

Lanbide heziketa: 2 Sukaldaritzako ikastaro (2007-2008), 3 Gozogintzako ikastaro (20092010-2011). Bertan 70 lagunek hartu dute parte (37 emakumezko eta 33 gizonezko).

•

Enplegua sustatzeko programak: aurrez aipaturiko programa guzti horietan 54 lagunek
hartu dute parte (19 gizonezko eta 35 emakumezkok). Horiez gain Auzolan programetan
26 lagunek (18 emakumezko eta 8 gizonezkok) hartu dute parte.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

9. ENPLEGU SUSTAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKOA

•

9.2. Enplegu sorkuntzari bultzada

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

Eremu honetan indarrean baina garatzeke dauden ekintzarik ez dira identifikatu.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

AGINDUA, 2010eko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, familia eta lana
bateragarri egiteari buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan aurreikusitako laguntzen
zenbatekoak eta eskaerak egiteko eskabide normalizatuak onartzen dituena.

•

AGINDUA, 2009ko abenduaren 10ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, langile
autonomoentzako ezohiko laguntzak iragartzen dituena.

•

AGINDUA, 2009ko azaroaren 25ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskal Autonomia
Erkidegoan langabezian dauden eta/edo diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten
pertsonen kontratazioa sustatzeko ezohiko laguntzak iragartzen dituena.

•

Euskal Autonomi Erkidegoko Lan-Segurtasuna eta Osasunerako Plan Estrategikoa 2007-2010

•

Enplegurako Euskal Estrategia 2011-2014

•

2012ko Enplegu plan operatiboa

•

Euskal Autonomi Erkidegoko Enplegu Plana 2007-2010

•

Eskualdeko Enplegu Plana (garatzen)

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Aurrez lan esperientziarik ez duten talde (lan merkatuan sartu berri diren emakumezkoak, krisiak
eraginda lan bila hasi berri direnak…) eta gazteekin lan egin (praktikak etab. bilatuz)

•

Krisiak gehien eragiten dien sektoreetako langabetuak (Eraikuntza sektoreko langileak esate
baterako) lan merkatuan irteera gehien izan ditzaketen sektore edota jardueretara bideratu
(langileen birkualifikazioa)

•

Ikasketa maila altua duten langabetuei arreta berezia eskaini, herriko enpresen eta langabetu
hauen artean bitartekari lana eginez

•

Zerbitzu sektorean lan aukera berriak bilatu

•

Merkataritza eta ostalaritzan ondorengotzaren plangintza egiten lagundu
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•

Prestakuntza arloko eskaintza dibertsifikatu, emakumezko eta gizonezkoen parte hartzean
berdintasun handiagoa bermatze aldera

•

Emakumezkoen artean lan prekarietatea eta ezegonkortasuna murrizten saiatzeko ekintzak burutu

•

Enplegu berrien sorrera sustatu sortzen ari diren sektore (emergente) ezberdinetara bideratua:
energia berriztagarriak, hirugarren adinari laguntza…

•

Enplegu berdeen sorrera sustatu eta lagundu

Ikus Garapen ekonomikoaren inguruko ekintzak
Udalaz gaindiko eskumena
•

Eskualdeko Enplegu Plana garatu eta bertan jasotako lan ildoak jarraituz ekintza ezberdinak
burutu
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ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
•

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Aalborgeko konpromisoak:

EKITATEA ETA GIZARTE ZERBITZUAK

a

Gizarte arazoak
•

MENPEKOTASUNA: Hernanin biztanleriaren %18,11ak 65 urte edo gehiago ditu (zahartze
indizea). Gipuzkoak bere osotasunean duena baino apur bat baxuagoa da, %19,43.
Gainera udalerrian 75 urte baino gehiago duten 1.785 pertsona bizi dira, honek gainzahartze indizea %9,18an kokatzen du. Kasu honetan ere, Gipuzkoako datua baino
baxuagoa da (%10,04). Hala ere, bi adierazleen ildoa gorakorra denez, aurreikus
daiteke datozen urteetan joera hori egonkortu egingo dela (!). Aurrerago ikusi ahal
izango denez ordea, Hernanin arlo hau nahiko landua dago eta ez da datozen urteei
begira arazo larri bezala ikusten.
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•

IMMIGRAZIOA: Hernanin atzerriko 900 pertsona bizi dira. 2008 urteaz geroztik eta krisi
ekonomikoaren ondorioz, zifra hauek egonkortu egin dira. Atzerritar biztanleriaren
tasa %4,66 da eta EAEkoa eta Gipuzkoakoa baino baxuagoa da (%6,4 eta %6,0
hurrenez hurren). Egoera beraz, ez da kezkatzekoa, baina baztertze arriskuan dauden
egoera zehatzak “ezkuta” ditzake, zeren Hernanin bizi diren atzerritar gehienak EB-15az
kanpokoak baitira (%79,56), non errenta ekonomiko maila baxuak dituzten (!).
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•

BALIABIDE
EKONOMIKOAK:
Hernaniko
biztanleriaren
baliabide
ekonomikoak
Gipuzkoakoak eta Erkidegokoak baino baxuagoak dira. 2001an Hernaniko biztanleriaren
errenta pertsonalaren batez bestekoa 10.501€koa zen. 8 urte beranduago, 2009an,
errentaren batez bestekoa %57 hazi da, 15.915€tara iritsiz. Bilakaera positiboa den arren,
oraindik Gipuzkoako batez bestekoa baino %9,5 baxuago izaten jarraitzen du (17.432€).
EAEko errentaren batez bestekoarekin alderatzen bada (EAE=100), Hernanik 94,69ko
indizea izango luke.
18 URTE BAINO GEHIAGOKO BIZTANLERIAREN ERRENTA
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•

POBREZIA MAILA: Diru-sarreren Bermerako Errenta jasotzen dutenen ehunekoak,
2003 eta 2006 urteen artean joera beherakorra azaltzen du. Hortik aurrera zifrak
etengabe haziz joan dira ordea. 2006 urtean bizikidetza unitateen ‰5,7ak laguntza hau
jasotzen zuen. 2008 urtean, ‰6,92ra iritsi zen. Egun, eta krisi ekonomikoaren ondorioz,
laguntza hau jasotzen dutenen proportzioa nabarmenki handitzen joan da. Horrela,
Gipuzkoan esate baterako, indizea egun ‰14,05ean ezartzen da 2008an ‰7,78koa zen
bitartean. Datu eguneratuagorik lortu ezin izan den arren, krisiaren hasieratik, Hernaniko
joera ere antzekoa izan dela aurreikus daiteke (!).
HERNANIN GIZARTE LARRIALDIETAKO LAGUNTZA JASOTZEN
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•

LAN MUNDUAN SARTZEKO ZAILTASUNAK DITUZTEN TALDEAK: udalerrian badira aurrez
aipaturiko pobrezia arazoez gain, lan merkatuan barneratzeko arazo larriak dituzten
hainbat kolektibo ere (inoiz lanik egin ez duten adin batetik gorako pertsonak, epe luzeko
langabetuak, etab.). Kolektibo hauek gizarteratu eta lan merkatura gerturatzeko Lanbide
eta Udalaren arteko elkarlana bultzatu behar da (!).
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•

GIZARTE PROBLEMATIKEN AREAGOTZE OROKORRA: geroz eta gizarte problematika
gehiago identifikatzen dira (mota ezberdinetako problematikak), adin tarte ezberdinen
arabera aldatuz doazenak. Helburua problematika hauek lehenbailehen identifikatu (haur
eta gazteen artean batez ere) eta saihestu edo hauei aurre egiteko neurriak hartzea da.
Horretarako eskolatik bertatik hasi beharko luke haurren artean identifikazio lan honek,
prebentzio neurri bezala (!).

☺a

Gizarte zerbitzuak eta ekipamenduak
•

Urteak pasa ahala Hernaniko gizarte zerbitzuetako baliabideak handitzen joan dira.
2000 urtean 16 komunitate-baliabide bazeuden, 2010 urtean 25 izatera heldu ziren.
Hauetako gehienak adineko pertsonei zuzenduak dira (eguneko zentroak eta egoitzak).
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Gizarte zerbitzuekin zerikusia duten herriko baliabideak:
•

Hernaniko udalak bere gizarte arloa bi sail ezberdinetan banatzen du: batetik, Hernaniko
Osasun eta Gizarte Ongizaterako Udal-Patronatua (Ongintza), zeina gizarte zerbitzu
orokorrez arduratzen den, eta bestetik, Politika Sozialeko saila, zeinak Berdintasuna,
Lankidetza eta Kulturartekotasuna edo Immigrazioarekin erlazionaturiko gaiak hartzen
dituen bere gain.

•

Ongintzak gizarte zerbitzuekin lotuta eskaintzen dituen zerbitzu nagusiak ondokoak dira:
-

Haurra eta gazteria: Babesa behar duten adin txikikoei zuzendua.

-

Emakumezkoa: Banaketa prozesuak, tratu txarrak edo guraso bakarreko familiak
direla medio, kaltetuak izan diren emakumeei (eta dagokienean, seme-alabei)
zuzendua.

-

Desgaitasuna: Informazioa, Orientazioa eta Aholkularitzaz gain beste hainbat zerbitzu
ere eskaintzen dira arlo honetan, besteak beste: tramitazioetarako laguntza eta
aholkularitza; Osasun eta farmazi laguntza; prestazio ekonomikoak; egoitza, eguneko
zentro eta antzeko baliabideetan lekua eskatzeko zerbiztua; laguntza teknikoa; Etxez
etxeko zerbitzua…

-

Familia: Elkarbizitza nahiz familia antolaketa dela kausa, arazoak dituzten familia eta
pertsonei zuzendua. Adin txikikoak eta gurasoak arriskuan daudenean esku hartzen
da.
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•

-

Ezinduen edota babesgabeen laguntza: Mendekotasun fisikoa, psikikoa, sentsoriala
eta burueritasuna duten pertsonei zuzendua.

-

Arrisku edo ahulezi egoeran dauden herritarrak: Baztertuta edota baztertzeko
arriskuan dauden pertsonei zuzendua.

-

Gutxiengo etnikoak: Pertsona horien beharrei oinarrizko arreta eskaini eta beren
autonomia bultzatu hainbat kasutan.

-

Etorkinak: Gizarte baliabideak eskaini eta birgizarteratzea bultzatu

Erakunde eta zentroak: Udal-Patronatua eta Politika Sozialeko sailaz gain, beste hainbat
elkarte, zentro eta erakundek dihardute Hernanin gizarte arloan lanean, esan bezala 25
baliabide inguru dira guztira:
-

Elkarteak: Jubilatu Elkarteak, Gaitasun Fisiko Murriztua duten Pertsonen Elkarteak,
Lan-Babestuko Elkartea, Drogomendekotasunaren aurkako elkarteak, Andui Fundazioa,
Amher Kultura-aniztasunerako Elkartea, Jaiki Hadi Prebentzio eta Laguntzarako
Elkartea eta beste erakunde andana bat.

-

Zentroak eta antzekoak: zentroei dagokienez, adineko pertsonentzat Etxebizitza
Babestuak, Egoitzak eta Eguneko Zentroak; Errehabilitaziorako Zentroa; Hernaniko
Caritas; Zikuñagako Larrialdietarako Harrera Zentroa; Gizarteratze Zentroa; Agifes
Okupazio
Zentroa;
Katea
Legaiak;
Familia
Bitartekaritza
Zerbitzua;
Drogamenpekotasunaren Prebentziorako Udal-Zerbitzua; etab.

GIZARTE ZERBITZUETAKO BALIABIDEAK 2011
Gizarte
zerbitzuetako
bestelako
zentro ak; 3
Okupazio eta
enplegu
zentroak; 2

Elkarteak; 3

Gizarte
zerbitzuetako
zentro ak;
zerbitzu
tekniko
o rokorra; 3

Eguneko
zentro ak; 3

Ego itzak; 11
Iturria: Eusko Jaurlaritza, Enplegu eta Gizarte Gaiak

•

Adineko pertsonei bideraturiko Eguneko Zentroen eskaintzari dagokionez, hau geroz eta
zabalagoa da. Egun, 65 urte edo gehiagoko mila biztanleko 12,30 plaza eskaintzen dira;
azken urteetan %100eko okupazio maila izan dute hauek. Zifra hauek Gipuzkoako batez
bestekoaren oso antzekoak dira (12 plaza mila biztanleko).

ADINEKO JENDEARENTZAT EGUNEKO ZENTROETAN ETA EGOITZETAN PLAZAK
(65 URTE EDO GEHIAGOKO ‰ BIZTANLEKO)
EGUNEKO ZENTROETAN PLAZAK
EGOITZETAN PLAZAK
2003
7,74
37,72
2004
7,68
37,45
2005
7,58
36,94
2006
9,36
37,45
2007
9,24
36,97
2008
9,03
36,10
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2009
2010

8,78
12,30

34,82
34,33
Iturria: Udalmap

•

Adineko pertsonei bideraturiko Egoitzez ari bagara, kasu honetan, eskaintza 65 urte edo
gehiago dituzten mila biztanleko 34,33 plazaraino iristen da. Plaza kopurua nahiko
egonkor mantendu bada ere, herritarren artean adineko pertsonak geroz eta gehiago
izateak, azken urteetan zehar eskaintza ratioa apurka murriztea ekarri du (2003 urtean
37,72 plaza ziren, 2010ean baino 3 plaza gehiago mila biztanleko).

•

Kasu honetan, plaza kopurua Gipuzkoako batez bestekoarengandik nahiko urrun kokatzen
da gainera, non ia 10 plaza gehiago dauden batez beste mila biztanleko (43,09 plaza mila
biztanleko).

•

Plaza hauen okupazio maila oso altua da, baina kontutan hartzekoa da baliabide hau
“garestia” dela eta krisi ekonomikoaren ondorioak eragin diezaiokeela, bai eskari
faltagatik (familiek bestelako zaintza motak erabiltzen dituztelako; etxeko zaintza) bai
administrazioko aurrekontuen murrizketagatik.
EGUNEKO ZENTROETAN ETA ERRESIDENTZIETAN OKUPAZIO MAILA
(ADINEKO PERTSONAK ETA PERTSONA EZINDUAK) (%)
EGUNEKO ZENTROAK (*)
%
ERRESIDENTZIAK (*)
%
2003
100,00
2003
98,29
2004
100,00
2004
98,29
2005
100,00
2005
98,29
2006
100,00
2006
100,00
100,00
100,00
2007
2007
100,00
95,00
2008
2008
100,00
84,87
2009
2009
100,00
95,00
2010
2010
(*)2010eko Gizarte Zerbitzuetako Estatistikaren arabera, plazak Eguneko
Zentroetan eta Erresidentzietan adineko pertsonentzat bakarrik daude
Iturria: Udalmap

•

Zentzu honetan, azken urteetan izan den joera ikusita eta etorkizunari begira joera bera
mantenduko dela aurreikusiz, non adineko pertsonen egoitzei lotutako plaza eskaerak
murriztu egin diren (egoera ekonomikoagatik etxeko zaintza areagotu egin da), Gizarte
Zerbitzuetako sailetik ez da beharrezkoa ikusten plaza kopuru handiagoa dotatzea.

•

Pertsona ezinduentzat ere udalerrian hainbat baliabide daude; enplegurako zentro
bereziak eta okupazio tailerrak esaterako. Gainera, hiriburutik zein pertsona
ezinduentzat beste era bateko baliabideen eskaintza duten beste herrietatik hurbil
egoteak, baliabide hauen eskaintzaz baliatzeko aukera ematen du.

Udalak Gizarte Zerbitzuetan egiten duen gastu ekonomikoa
•

☺a

Eskuratu ahal izan ditugun datuen arabera, Hernaniko Udalak 2005 urtean udaleko
aurrekontuaren gastu arruntetik biztanle bakoitzeko 89,75 euro bideratu zituen Gizarte
Zerbitzuetara. Oso zifra altua da, Gipuzkoa osoko batez bestekoa 57,49 eurokoa dela
kontutan hartzen bada.
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GIZARTE ZERBITZUETAN UDALAREN AURREKONTUAREN
GASTU ARRUNTA PER CAPITA(€)
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Iturria: Udalmap

☺a

Gizarte Politika Zehatzak
•

Hernaniko Udaletik, gizarte mailan zenbait eremuri lehentasuna eman zaie eta programa
eta ekimen ezberdinak sustatu dira arlo hauetan:
o

Berdintasuna: jarraian aipatzen diren Plan eta Programetan jasotako ekintza
zehatzen garapena: Emakumeen aurkako indarkeriari erantzuteko protokoloa;
II. Berdintasun Planerako Diagnostikoa. 2009; II. Berdintasun Plana. 2010-2014
(Ikus politika sozialari buruzko fitxa).

o

Immigrazioa: Hernaniko Tokiko Immigrazio Plana 2006-2008 (Ikus politika
sozialari buruzko fitxa).

o

Kooperazioa: Ekintza zehatzak: Hernani Garatzeko Laguntza Ofiziala. Euskal
Fondoa erakundeak kudeatutako proiektuen finantzaketa (Kooperaziorako
Tokiko Euskal Erakundeen Elkartea); Kooperazio taldearekin batera
jardunaldien antolaketa: konferentziak, proiekzioak, jardunaldiak, etab.;
Oporrak Bakean Programa -saharar haurren harrera; Euskal-karabana–
Sahararako janari bilketa; Kooperazio Taldearen Dinamizazioa (Ikus politika
sozialari buruzko fitxa).

o

Prebentzio zerbitzua: Hernaniko drogamenpekotasun
jasotako esku hartze zehatzak 2009-2014.

o

Adineko pertsonentzako gizarte zerbitzuak: Etxez etxeko laguntza; Eguneko
zentroa; Tutoretzapeko etxebizitzak; Zaharren egoitza; Telelaguntza;
Sendian; Bidez bide Zerbitzua; Gizarte-jangela…

Planaren

bidez

OSASUNA ETA OSASUN ZERBITZUAK

a
☺

Osasun ekipamendu eta baliabideak
•

Hernaniko osasun ekipamendua udalaren biztanle mailak ezartzen du. Osasun zentro bat,
Larrialdietarako arreta zerbitzua eta 4 farmazia (10.000 biztanleko 3,63 farmazia indizea
bermatzen duelarik).

•

Donostiarekin duen hurbiltasunagatik, 9,2 Km, Hernaniko biztanleria Gipuzkoako
hiriburuak eskaintzen dituen osasun zerbitzuez balia daiteke, herrian bertan izan
daitezkeen hainbat hutsune estaliz.

•

Hernaniarrek, beraz, oro har egokitzat jotzen dute herriko osasun zerbitzua

144

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

ELKARBIZITZA

a

Hiritarren segurtasuna
•

2011an Hernanin delitu indizea mila biztanleko 32,13 delituko zifrara iritsi zen. Gipuzkoak
orokorrean duen zifra baino zertxobait baxuagoa da (‰32,36). Azken urteetako
bilakaerari dagokionez, Hernanik zenbait gora behera izan dituen arren, 2007az geroztik
delitu kopurua hazi egin dela suma daiteke.
DELITU INDIZEAREN BILAKAERA HERNANIN (‰)
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•

Hernanin udaltzaingoaren presentzia 2009an, gutxigatik bada ere, Gipuzkoako batez
bestekoaren azpitik kokatzen da (‰1,08 Hernanin eta ‰1,43 Gipuzkoan).

•

Istripuei dagokienez, Hernanin 2011n 1.000 biztanleko 12,59 istripu gertatzen ziren.
Indize hau Gipuzkoak duena baino altuagoa da (‰10,09). Dena den, joera ez da
uniformea, indizea aldakorra da, nahiz eta azkeneko hamarkadan ‰12,13tik ez den jaitsi.

JASOTAKO TRAFIKO ISTRIPU INDIZEAREN BILAKAERA HERNANIN
(‰)
20
15

14,24

14,22

15,11

14,29

12,71

12,46

13,74
12,13

10

12,59

5
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Iturria: Udalmap

•

Atal honen azken adierazleak, jasotako trafiko istripuetan harrapatutako oinezkoen
kopurua aztertzen du. Zifra 10.000 biztanleko 3,11koa da, eta kasu honetan
Gipuzkoaren batez bestekoaren azpitik kokatzen da (‰5,05). Gainera joera
beherakorra da.
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TRAFIKO ISTRIPUETAN HARRAPATUTAKO OINEZKOEN INDIZEAREN
BILAKAERA HERNANIN (‰)
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☺a

Gizarte kohesioa eta hiritartasuna
•

•

Ez da gizarte kohesioarekin lotutako arazo esanguratsurik agertzen. Hala ere, gizarte
kohesioan eragina izan dezaketen eta ekiditen saiatu beharko litzatekeen alderdi batzuk
aipatzen dira jarraian (!):
o

Langabezia, gizarte kohesioaren egonkortasuna arriskuan jartzen duen faktore
gisa, kide guztiak langabezian dituzten familiak geroz eta gehiago baitira

o

Aurreko atalari lotuta, gizarte babesa behar duten eta gizarteratzeko arazoak
izan ditzaketen bazterturiko taldeak, etxebizitza lortzeko zailtasunak eta lanprekarietateak eragiten dituen zailtasunak direla medio. Zentzu honetan esan
beharra dago, Hernanin etxebizitza sozialen eskaintza badagoela, baina
zenbait taldetan ez duela harrera onik izaten (lotsagatik, estigmatizatzeko
beldurragatik…)

o

Aldundiak jasotako
gizarteratzea.

babesik

gabeko

adin

txikikoen

integrazioa

edo

Bestalde eta arazo larritzat hartzen ez bada ere Txot denboraldian zenbait arazo izaten
dela aipatu dute herritarrek (zarata, zikinkeria…)

TELEKOMUNIKAZIOAK ETA IKT-EN IRISGARRITASUNA
Telekomunikazioak, ITK-en irisgarritasuna eta erabileraren sustapena
•

2003ko azaroaz geroztik Hernanik Kz Gune bat dauka. Bertan izen emandako
erabiltzaileak 3.189 izan dira aldi honetan zehar. Zentro honek, prestakuntzarako,
interneten erabilerako eta IT txartela (Informazio Teknologien oinarrizko konpetentzi
agiri sistema) ateratzeko azterketa zerbitzuak eskaintzen ditu.

•

Bestalde, Udala ere teknologia berrietara irisgarritasuna bermatzeko ahalegin handia
egiten ari da. Horretarako web orri bat dauka, dinamikoa, irisgarria, erraza eta
erabilgarria, erakunde eta hiritarren arteko harreman zuzena errazten duena eta

☺a
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administrazio tramitazioak egitea ahalbidetzen duena (Errolda-bolantearen agiri digitala,
Espedienteak, Udal-errolda, Tasak / Zergak, Ordainagiriak, Multak, Erroldak, …)
•

Aukera hauek baliatzeko, Kz gunetik orain arte eskaintzen ez diren zerbitzu berriak
eskaini eta eskaintzen direnak indartzeko beharra sumatzen da (!).
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

8. GIZARTE-BABESERAKO PROGRAMAK GEHITZEA

•

8.1. Gizarte-babesa handitzea

•

8.2. Gazteriari arreta

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

8.1.2. Gizon eta Emakumeen arteko Berdintasunerako Udal-Planean jasotako proposamenak abian
jartzea. Hala nola: “Izan –Gizon”, “Jabekuntza eskola”, “ Azaroak 25 genero indarkeriaren
aurkako eguna”, “Martxoak 8, emakume langilearen eguna”, “HERNE emakume gazteen taldearen
dinamizazioa”, “Genero indarkeriaren azterketa Hernanin

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu

EAE mailan
•

3/2009 LEGEA, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko legea
aldatzekoa.

•

18/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa.

•

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

•

13/2008 LEGEA, abenduaren 12koa, Familiei Laguntzekoa.

•

Gizarte Zerbitzu Legea (proiektua)

•

10/2000 LEGEA, abenduaren 27koa. Gizarte Eskubideen Agiriarena.

•

Gizarte Zerbitzuetako Plan Estrategikoak (2010-2014).

•

Erakunde arteko II Gizarteratze Plana 2007-2009

•

EAEko Drogamenpekotasunari buruzko bost urteko V Plana. 2004-2008

•

Gizarte Informazioan Euskadi Plana 2010: la Euskadiko Agenda Digitala

•

Enpresa Lehiakortasun eta Gizarte Berrikuntza Plana 2006-2009

•

EAEko Landa-Garapen Jasangarri Plana 2007-2013

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Jada hasitako filosofia aldaketarekin jarraitu: zerbitzu asistentzialista bat eskaintzetik zerbitzu
interbentzionista batera pasatzeko

•

Gastu sozialari dagokionez, eraginkortasun politikarekin jarraitu. Pertsona gehiagotara iritsi eta
aurrekontu berarekin baliabide gehiago eskaini eta larrialdi handiko beharrei lehentasuna eman.

•

Behar handia duten kasuetan, etxebizitza bat bermatuko duten politiken alde egin (kaleratze
148

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

kasuetan, tratu txarren kasuetan, bizitzeko baldintza txarrak daudenean, menpekotasuna
dagoenean…), herrian dauden etxebizitza sozialen eskaintza aprobetxatzea bultzatuz.
•

Baztertuak izateko arriskuan dauden eta lan merkatuan integratzeko zailtasunak dituzten
kolektiboei laguntzeko, Lanbiderekin dagoen hitzarmenaren bidez, ekimen ezberdinak bultzatu
elkarlanean

•

Neurri prebentibo eta hezitzaileen aldeko apustua egin, haur eta gazteen artean ohitura
osasungarriak eta gizatasuna bultzatzeko (Hezkuntza Saila eta eskolekin elkarlanean)

•

Gurasoekin prebentzio lana egin, adin talde ezberdinetako haur eta gazteen problematika
ezberdinez ohartarazteko.

•

Hernaniko drogamenpekotasunaren 2009-2014 tokiko Planean agertzen diren jardueren jarraipena
egin, batez ere alkohol eta drogen kontsumoa murrizteko gazteen artean.

•

Minusbaliotasuna duten taldeei baliabideetara irisgarritasuna erraztu, hitzarmen, akordio eta
laguntza bidez, beharrezkoa bada inguruko udalerrietako zerbitzuak erabil ditzaten.

•

Hirugarren adinaren arloan azken urteetan landu diren politika eta ekimenak kontsolidatu eta
mantendu

•

Adineko biztanleriaren parte hartze aktiboa bultzatu udalaren zerbitzu eta baliabide eskaintzetan,
bai sozialetan eta bai kulturaletan. Gainontzeko esparruetan bezala, adineko pertsonen Foro bat
eratu.

•

Etxeko zaintza edota egoitzen ordezko beste aukera batzuen aldeko sentsibilizazio lana burutu

•

Etxeko zaintza egokia ahalbideratuko duten neurriak bultzatu
-

Etxean adineko pertsonak, ezinduak edota orokorrean menpekotasunen bat duten
pertsonak zaintzeko beharrezkoa den prestakuntza eskaini

-

Etxebizitzetan adineko pertsona eta ezinduak behar bezala zaindu ahal izateko egin behar
diren egokitzapenen berri eman eta egokitzapen hauek sustatu

•

Hainbat arlotan etxez etxeko zerbitzua martxan jartzea bultzatu menpekotasun handia duten
taldeei laguntzeko (ile-apaintzaile bat zerbitzua, zakarrak jasotzeko zerbitzua, jostuna,
garbitzailea, plantxatzeko norbait, etxeko konponketak egiteko…).

•

Elkarte sarea aprobetxatu, boluntarioak behar handia duten egoera eta taldeengana hurbiltzeko:
menpekotasuna duten adineko pertsonak, imigranteak, epe luzeko langabetuak, adin txikiko eta
gaztetxoak, etab.

•

Esku hartze zehatzak bultzatu udalerrian bizi diren babesik gabeko adin txikikoak hobeto
integratzeko. Esku hartzeak adin txikikoei eurei zuzenduak izan daitezke edo biztanleriari
orokorrean.

•

Udaleko beste zerbitzuekin protokolo formalizatuak ezarri (Garapen Ekonomiko eta Enplegu Saila
Hezkuntza Saila, eskolak, osasun zentroa, …)
TEKNOLOGIA BERRIAK

•
•

•

Teknologia berriak erabili udalaren sail desberdinen arteko lana koordinatzeko: kultura,
hezkuntza, kirola, euskara, berdintasuna, merkataritza, turismoa…
Biztanleria heldua eta adinekoa teknologia berrien erabileran prestatu, egunerokotasunean
geroz eta gehiago erabiltzen baita eta geroz eta tramitazio gehiago egiten dira interneten
bidez.
Adin txikikoak eta gurasoak interneteko sare sozialen erabilera onetan prestatu eta hauekin
lotutako arrisku edo arazoez ohartarazi.
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Udalaz gaindiko eskumena
•

Talde ahulenei eta RGI jasotzen duten pertsonei eragiten dien eskualdeko Enplegu Plan berrian
jasotzen diren esku hartzeak martxan jartzeari lehentasuna eman
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BERDINTASUNA, IMMIGRAZIOA ETA KOOPERAZIOA
•

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Aalborgeko konpromisoak:

BERDINTASUNA
Eremu soziodemografikoan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun egoera
•

Aukeratutako adierazle soziodemografiko batzuek adierazten dute gaur
desberdintasunak daudela emakumezkoen eta gizonezkoen egoeraren artean.

•

Hernanin gizonezkoak baino emakumezko gehiago bizi dira eta desberdintasun hau
biztanleriaren estratu zehatz batean gertatzen da nagusiki, 74 urtetik gorako
emakumeetan hain zuzen ere. Talde honetan emakumezkoak 1.131 dira (gizonak baino
404 gehiago). Horrela, gain-zahartze tasa gizonezkoena baino ehuneko 4,69 puntu
gehiagokoa da. Egoera honen ondorio nagusia da, menpekotasun handiagoa dutela
emakumeek, hau zuzenean zahartzaroarekin lotzen baita.

•

Atzerritar biztanleriaren kasuan, emakumezkoek eta gizonezkoek kopuru aldetik antzeko
maila agertzen dute, gizonezkoen maila zertxobait altuagoa delarik.

•

Hala ere, errenta pertsonala aztertzen bada, adierazgarria da gizonezkoek duten errenta
pertsonala, bai guztirakoa eta bai erabilgarria, askoz altuagoak direla. Hauen aldeko
diferentzia errenta erabilgarriaren kasuan 8.492 eurokoa da eta errenta pertsonalaren
kasuan 10.187 eurokoa.

a

egun

SOCIODEMOGRÁFIA EREMUAN BERDINTASUN ADIERAZLEAK
Emakumeak

Gizonak

Biztanleria
Biztanleria > 74 urte

9.850
1.131

9-446
641

Diferentzia
(Emakumeak-Gizonak)
404
490

Gain-zahartze indizea: 75 urte baino gehiagoko
pertsonak (%) 2010
Atzerriko biztanleria. (%)

11,48

6,79

4,69

49,78

50,22

-0,44

Errenta pertsonala guztira 2009 (€)

13.329,00

23.516,00

-10.187

Errenta pertsonal erabilgarria (2009)

11.771,00

20.263,00

-8.492

Iturria: Udalmap

Lan munduan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun egoera
•

Generoen arteko desberdintasuna batez ere lan-munduan ematen da eta Hernanin gauza
bera gertatzen da. Horrela, emakumezkoen jarduera tasa gizonezkoekin alderatuz
ehuneko 5 puntu baxuagoa da (!). Gizonezkoen jarduera tasa 2010ean %53,98 ingurukoa
bazen, emakumezkoei zegokiena %43,35ekoa zen.

•

Hernanin, emakumezkoen artean jarduera tasa baxuagoa izateaz gain, okupazio maila
ere baxuagoa da. Hori adierazten du behintzat Gizarte Segurantzan izen emanda dauden
emakumezkoen tasak. Emakumezkoen kasuan %44,05ekoa den bitartean gizonezkoena
%57,44koa da (diferentzia ehuneko 13 puntu baino gehiagokoa da).

a
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•

Kontuan hartu behar da zentzu honetan, azken urteetan egoera apurka apurka aldatuz
joan bada ere, emakumezkoen artean oraindik ere oso esanguratsua dela trukean
ordainsaririk jaso gabe burutzen den lana (etxeko lanak, senideen zaintza –haurrak,
helduak eta ezintasunen bat duten senideak-, etab.). Azpimarragarria da emakumezkoek
gizonezkoek baino hiru aldiz denbora gehiago eskaintzen diotela egunean etxea eta
familiaren zaintzari. Ekonomikoki kuantifikatzen zaila bada ere, menpekotasunen bat
duten pertsonen zaintzak duen kostua eta emakumezkoek arlo honetan, enplegatu bezala
ez bada ere, burutzen duten lana, kontuan hartzekoak dira.

•

Langabeziak ere neurri handiagoan eragiten die Hernaniko emakumeei. Emakumezko
langabetuak 631 diren bitartean gizonezkoak 561 dira. Lanean aritzeko adinean dagoen
biztanleriaren arabera emakumezkoen langabeziaren portzentajea %9,88 da, gizonezkoen
kasuan aldiz % 8,77 (!).

•

Kontratuen errotazio indizeak ere ezberdintasunak agertzen ditu gizonezkoen eta
emakumezkoen artean. Hernaniko emakumeen artean, emakume bakoitzeko 3,51
kontratu erregistratzen dira, gizonezkoen kasuan datua 2,30ekoa da. Emakumezkoen lan
prekarietate eta ezegonkortasuna handiagoaren isla dira datu hauek.
ESPARRU SOZIOLABORALEAN BERDINTASUN ADIERAZLEAK
EMAKUMEAK

GIZONAK

43,35

53,98

DIFERENTZIA
(EMAKUMEAK-GIZONAK)
-5,24

44,05

57,44

-13,39

Langabetuak. 2011

630

561

69

Lanbiden erregistratutako langabetuak (16 eta 64
urte bitarteko pertsonen %a). 2011
Kontratuen
errotazio
indizea.
(kontratuak/pertsonak) 2011

9,88

8,77

1,11

3,51

2,30

0,78

Jarduera tasa (%) 2010
Segurtasun Sozialean afiliazio tasa bizi den
udalerriaren arabera: 16 eta urte gehiagoko %a)
2010

Iturria: Udalmap

a

Udaletxe mailan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasun egoera
•

Udaletxe mailan Berdintasun sailaren helburu nagusia, berdintasun gaia zeharkako arlo
bezala landu ahal izatea da, gutxika sail bakoitza ardura hau bere gain hartuz joan dadin.
Egun dauden baliabideekin ordea zaila da anbizio handiko helburu hau lortzea (!).

a
☺

Berdintasun politikak
•

Hernanik Politika Sozialeko Sail propioa du, zeinak Berdintasuna, Lankidetza eta
Kulturartekotasuna edo Immigrazioarekin erlazionaturiko gaiak hartzen dituen bere gain.
Zerbitzu hau teknikari bat eta aldi erdiz diharduen administrari batek kudeatzen dute.

•

Berdintasunari dagokionez, ondoko zerbitzuak
sentsibilizazioa, mobilizazioa eta komunikazioa.

•

Berdintasuneko Udal Plana da horretarako tresna nagusia. II. Berdintasun Planaren
onarpenerako 2010-2014, 2009an egoeraren diagnosi bat egin zen.

eskaintzen

dira:

prebentzioa,
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•

•

Egun dauden baliabideekin ezinezkoa da Plana bere osotasunean garatzea, hala ere, sail
honetatik, emakumeak promozionatzeko eta laguntzeko udal politika aktibo, integral
eta koordinatua bultzatzen da. Emakume eta gizonen arteko berdintasun arloan
ikuspuntu desberdinetik lan egiten da, batez ere lan-munduko irisgarritasuna eta bizitza
publikoari dagokionez. Esku hartze desberdinak aurrera eraman dira azkeneko
urteetan eta hauek dira aipagarrienak:
-

Berdintasun kontseilua: parte-hartze gune finkoa da, izaera kontsultiboa duena,
baina praktikan erabaki asko hartzen dira bertan. Kontseilu honetan, udal ordezkariez
gain, herriko zenbait elkartek parte-hartzen dute eta hilero biltzen da (parte hartzea
irekia da). Bertan markatzen da Hernanin berdintasun arloan egingo dena, eta
Berdintasun Sailak parte hartzaileek proposatutako ekimen eta proiektuak onartu eta
martxan jartzen ditu.

-

Hernaniko jabetza eskola: Bertan emakumeen edo mugimenduen jabetza pertsonala
edo taldeko jabetza prozesua bultzatzeko jarduerak garatzen dira. Arrasate, Eibar eta
Azpeitiko jabetza eskolekin batera lan egiten du, nahiz eta udalerri bakoitzak bere
ikastaro eskaintza propioa duen. Esate baterako, 2012rako onartutako jarduera
eskaintza ondokoa da: Jabetza tailerra eta comic-ak; jende aurrean hitz egiteko
tailerrak, “emozio berriekin lanean” tailerrak, mugimendu tailerrak. Urtero ikasturte
berriaren Jaia antolatzen da Leokan.

-

Hezkidetza: Hezkidetza bultzatzeko proiektu eta jarduera desberdinak dira,
ikasleekin, irakasleekin eta guraso taldeekin landutakoak. Horretaz gainera,
aholkularitza zerbitzu bat dago gazteei zuzendua, hileko lehen ostiralero burutzen
dena eta hezkidetza eta espazioari buruzko ikerketa lan bat eta dagokion baliabide
gida bat “Berdintasunezko jolasaldia: hezkidetza eta espazioari buruzko baliabide
gida”.

-

Martxoaren 8a ospatzea. Emakume langilearen nazioarteko eguna, bere helburua
Berdintasun Sailetik eta Hernaniko Berdintasun Kontseilutik elkarte sarearen
laguntzaz, urte guztian lanean diharduten gaien inguruko sentsibilizazio jarduerak
aldarrikatzea eta antolatzea da.

-

Memoria historikoa berreskuratzea: Berdintasun sailetik eta Berdintasun Kontseilutik
azterketa beka moduan hainbat jarduera garatu dira, gizarte mailan, ekonomia
mailan eta politikan emakumearen ekarpenak zein izan diren ezagutzeko.

-

“Haurdunaldia: bizitu eta konpartitu” ikastaroa: Haurdunaldiari buruzko ikastaro
bat da, esperientzia hau beste pertsonekin bizitzeko eta hasieratik ardurak
konpartitzeko.

-

Galarazitako hiriaren mapa. Genero ikuspuntua hirigintza gaietan integratzeko
ahalegina da. Horretarako Hernaniko emakumeek bertako eskoletako ikasleekin
batera tailer ezberdinetan parte hartu zuten. 2007 urtean hirigintzako 10 puntu
identifikatu zituzten, aldaketa bat beharrezkoa zutenak.

-

Gizonekin lanean: Gizon talde bat da emakumeen eta gizonen rola zalantzan jarri
duena eta gizonek sexismoan eta berdintasun harremanetan duten egitekoa
aldarrikatzen duena. Taldea hilean behin elkartzen da.

-

Kirola generoaren ikuspuntutik Hernaniko kirol eremuan emakumeen eta gizonen
egoerari buruz 2007an egindako diagnosia. Ikerketa hau Udaleko Berdintasun Sailak
eta Kirol patronatuak bultzatu zuten eta txosten horretatik abiatuz, hobekuntza plan
bat landu eta onartu da. Aurten ekin nahi zaio berriro ere gai honi.

Arestian aipaturikoaz gain, Emakumeen aurkako indarkeriari erantzuteko udalerri-mailako
protokoloa ere onartu da.
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•

Gizarte zerbitzuetatik egoera ahulean aurkitzen diren emakumeei, eta beharrezkoa bada
beraien haurrei, zuzenduta zerbitzu bat badago banantze prozesuetan, tratu txarrak jaso
dituzten emakumeei edo guraso bakarrak direnei laguntzeko ondorengo zerbitzuak
eskaintzen dituena: informazioa, orientazioa, aholkularitza, laguntza psikologikoa sexu
gehiegikeria kasuetan eta laguntza legala.

INMIGRAZIOA

a

Atzerritar taldearen egoera
•

Hernanin 900 atzerritar immigrante bizi dira (452 gizon eta 448 emakume) eta atzerritar
biztanleria tasa %4,66koa da. Zifra hau EAEk (%6,4) eta Gipuzkoak (%6,0) duten batez
bestekoa baino baxuagoa da.
ATZERRITAR BIZTANLERIAREN BILAKAERA
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Iturria: INE. Biztanleriaren udal-errolda

•

Kasu honetan pertsona atzerritarren %54a gizonezkoak dira. Erkidegotik kanpo
etorritakoak dira nagusi. Hamar pertsonatik sei Europar Batasunetik kanpokoak dira.

•

Bi talde dira antzeko pisua dutenak: europarrak (370) eta latinoamerikarrak (355).
Afrikarrak (146) eta Asiatik etorritakoak (44) dira kultura anitzeko talde hau osatzen
dutenak.

ATZERRITARREN JATORRIA HERNANIN (2011)
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Iturria: INE. Biztanleriaren udal-errolda
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•

Atzerriko emakume eta gizonen kopurua antzekoa den arren, jatorriaren araberako
desberdintasunak aurkitzen ditugu. Horrela, Europatik eta Afrikatik etorritako
emakumeak gutxi dira gizonekin alderatzen badira. Latinoamerika eta Asiaren kasuan
alderantzizkoa gertatzen da, emakumeak gizonak baino gehiago dira.

ATZERRITAR EMAKUMEEN TASA JATORRIAREN ARABERA
HERNANIN (2011)
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Iturria INE. Biztanleriaren udal-errolda

•

Hernaniko atzerriko biztanleriaren adin piramideak, gainerako lurraldeetan bezala,
udalerriko gainontzeko biztanleriaren adin piramidearekin alderatzen badugu oinarri
estuagoa agertzen du, erdialde askoz zabalagoa eta tontorra ia hutsala. Hau gertatzen da,
atzerritar biztanleria, batez ere arrazoi ekonomikoengatik (lanera) etortzen delako,
beraz, gehiengoa 25 eta 39 urte arteko biztanleria izaten da.

Iturria: Ikuspegiak. Gizarte Gaien Behatokia

•

Kopuru aldetik talde oso esanguratsua ez bada ere, krisi eta murrizketa testuinguru
honetan, atzerritar taldea egoera nahiko ahulean agertzen da, ekonomikoki eta sozialki
baztertuak izateko arriskuan egon baitaitezke.
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•

Sozialki baztertuak izateko arriskua, bertako biztanleriak atzerritarrekiko duen
pertzepzio erratuak areagotu egiten du gainera, hauek, atzerritarrak Gizarte Babes
Sistemaz behar baino gehiago aprobetxatzen ari daitezkeela pentsatzen baitute (!).

•

Ekonomiko baztertuak izateko arriskua, arestian aipatu bezala, langabezia atzerritarren
artean altuagoa izatetik dator. Hernanin bizi diren 900 atzerritarretatik 143 langabezian
daude, udalerriko biztanleria langabetuaren %10,6 inguru.

•

Arlo honetan, EAEko gizarte laguntzen erregulazioak, baldintzak gogortu edo
aurrekontuak murriztu egin ditu, batez ere Oinarrizko Errenta eta Laguntza Bereziei
dagokienez. Dena den, aurrekontua txikia izaki, krisiaren aurkako neurri honek
ekonomikoki ez dauka eragin handirik. Beraz, talde honi egozten zaio askotan “errua” eta
orain arte buruturiko gizarteratze eta solidaritate politikak deslegitimatzen dira,
iruzurrari aurre egiteko eskusarekin, nahiz eta gertakari puntualak izaten diren (!).

•

Langabeziak berak eragiten du kasu askotan gainera egoera administratiboa
erregulatzeko arazoak izatea, beharrezkoak dituzten dokumentuak ezin baitituzte
berritu (!).

a

Immigrazio arloko udal-politikak
•

Udaleko Immigrazio Sailetik, gizarteratzeko lehen baliabideak eskaintzen dira, eta
atzerritar biztanleriaren integrazioa bultzatzen da. Horretarako, informazio, orientazio
eta aholkularitza zerbitzu bat dago. Baita epe motzeko, ertaineko eta luzeko
egonaldiak egiteko zentroak ere.

•

Udalak Hernaniko Tokiko Immigrazio Plana 2006-2008 dauka. Arrazoi ezberdinak direla
medio ez da ordea plan hau martxan jartzea lortu eta bertan jasotako ekintza ugari
oraindik abiatzeke daude. Azken urteotako egoera aldaketa dela medio (krisia) baliteke
Plana hainbat arlotan eguneratu behar izatea (!).

•

2007 urtean, Udalak Zerbitzu gida bat argitaratu zuen, udalerrira berriki etorritako
jendeari zuzendua. Baliabide desberdinen informazioa biltzen duen direktorio bat da, bai
bertakoak eta bai eskualde mailakoak.

•

Horretaz gain, Kultura-aniztasunean lanean diharduten 2 elkarte daude Hernanin: AMHERSOS arrazakeria (Hernaniko udalarekin laguntza hitzarmena bat daukana), eta
Banaizbagara, atzerritarrei euskara ikasteko aukera emateaz arduratzen den elkartea.

•

Udaletxearekin daukan hitzarmenaren bidez eta Politika Sozialeko Sailarekin elkarlanean,
AMHER elkartea da arlo honetako ekintza nagusiak kudeatzeaz arduratzen dena.
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KOOPERAZIOA
Kooperaziorako udal-politikak
•

Hernaniko udalak Kooperazio eta Garapena Laguntzeko gaietan esku hartze kopuru
garrantzitsua egiten du. Zentzu honetan, gainontzeko euskal udalerrien erreferentzia
bilakatu da. Dena den, egungo egoeraren zailtasuna eta batez ere orokorrean ezartzen ari
den ekonomia-politika kontutan hartzen bada, tokiko ekimen hauen alde egin beharra
dago, egoera hobetzeko duten gaitasuna eta egin duten ekarpena agerian geratzen
baita.

•

Bi eratako ekimenak burutzen dira arlo honetan nagusiki:
-

Kanpora bideraturiko kooperazio lana

-

Hernanin bertan burutzen den sentsibilizazio lana

•

Hernaniko udalak Garapenerako Laguntza Ofiziala (GLO) kontzeptupean udal
aurrekontuaren ehuneko bat ematen du nazioarteko kooperaziorako, estatuko
kooperazio legeak (ekainaren 30eko LEGEA 7/1981) eta kooperaziorako euskal legislazioak
(Garapenerako Kooperazioari buruzko otsailaren 22ko LEGEA 1/2007) ezartzen duten
moduan. 2004 urtean udalak kopurua handitzea erabaki zuen, urtero zegokion %0,7ri
%0,0125 gehituz. Azken urteetan kopuru hau mantendu egin da. GLO bi urtero banatzen
da. Zatirik handiena udalak GBOean argitaratzen duen deialdi baten bidez banatzen da.

•

Udalak Euskal Fondoa Erakundeak (Kooperaziorako Tokiko Euskal Erakundeen Elkartea,
tokiko korporazio eta erakundeek osatua. Hernaniko udala bertako kide da) kudeatutako
proiektuak ere diruz lagundu ditu. Horrela 2012 urtean Udalak 41.872,19 eurorekin diruz
lagundu zuen Euskal Fondoak aurkeztutako proiektu bat, bere helburua Chalatenangoko
(El Salvador) hondakin solidoen erabilera integrala mekanizatzea zen.

•

Oporraldiak Bakean Programa- Saharar adin txikikoei harrera, Hernanin 2003 urteaz
geroztik egiten den jarduera bat da. Udako bi hilabetetan zehar saharar neska-mutilak, 7
eta 12 urte bitartekoak, etxean hartzean datza. Ume hauek errefuxiatu kanpalekuetatik
datoz.

•

Hernaniko udalak abenduan Saharar Herriarekin Solidaritatea lantzen duten Euskadiko
Elkarteekin eta beste uadelerri batzuekin batera, Sahararekin Euskal Karabana
antolatzen du. Kanpaina honen helburua saharar kanpalekuetara janaria eta produktu
higienikoak iritsi araztea da.

•

Ekimen hauek indartu eta kudeatzeko, hilabetean behin elkartzen den Kooperazio Talde
bat dauka udalerriak.

a
☺

157

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA-2013

AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

8. GIZARTE-BABESERAKO PROGRAMAK GEHITZEA

•

8.1. Gizarte-babesa handitzea

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

8.1.2. Gizon eta Emakumeen arteko Berdintasunerako Udal-Planean jasotako proposamenak
abian jartzea. Hala nola: “Izan –Gizon”, “Jabekuntza eskola”, “ Azaroak 25 genero
indarkeriaren aurkako eguna”, “Martxoak 8, emakume langilearen eguna”, “HERNE emakume
gazteen taldearen dinamizazioa”, “Genero indarkeriaren azterketa Hernanin

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

II. Berdintasun Plana 2010-2014

•

Emakumeen aurkako indarkeriari erantzuteko udalerri-mailako protokoloa

•

Hernaniko Tokiko Immigrazio Plana 2006-2008

EAE mailan
•

EAEko Emakume eta Gizonen arteko IV Berdintasun Plana

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Udalerrian bizi diren pertsona imigranteei zuzendutako ekintza ezberdinak sustatu, AMHER
elkartearekin elkarlanean eta hauek buruturiko ekintzen jarraipena burutuz:

•

-

Udalerrian bizi diren pertsona imigranteen kultura, kirol eta gastronomia ohiturak
erakusten dituzten jarduerak bultzatu, gizartearen aberastasuna eta bateratzea
indartzeko

-

Biztanleria immigrantea eta bertako biztanleriaren artean topagune espazioak martxan
jartzea bultzatzen jarraitu

-

Biztanleria immigranteari EPAra eta euskararen ezagutzara irisgarritasuna errazten
jarraitu

-

Atzerritar immigranteei etxebizitza duin bat lortzen laguntzeko bitartekaritza programak
bultzatu

-

Biztanleria immigrantearen artean enplegua lortu eta mantentzen lagunduko duen
programa bat martxan jartzea bultzatu.

-

Kanpotarren erroldatze prozesuak erraztu

Politika Sozialeko Sailak egun erabiltzen duen espazioa (Plaza Feminista), berdintasunaren
inguruko erreferente bihurtu
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•

Berdintasun Planarekin bat etorriz, eremu guztietan gizonezkoen eta emakumezkoen arteko
berdintasuna eta diskriminazio eza bultzatzeko neurriak martxan jartzea bultzatu.
-

Udal barnean genero ikuspegia txertatzeko ahaleginak indartu (oso gutxi egin da orain
arte)

-

Epe laburrean Udal mailan hizkera ez sexista erabiltzea bultzatuz

-

Epe luzeagoan kontratazio politika eta beste hainbat arlotara zabaltzen joan

-

Emakumezkoen eta gizonezkoen
horizontala eta bertikala gutxitu.

-

Udaleko sailetan sexuaren arabera desglosatutako datu eguneratuak izan

-

Eskolekin batera berdintasunaren inguruko sentsibilizazio eta sutapen lanarekin jarraitu

artean

enpleguan

ematen

den

desberdintasun

•

Tratu txarren protokoloa indartu

•

Emakumeen ahalduntzera bideraturiko jarduerak sustatu

•

Gizontasunaren inguruko hausnarketa eta lanketa bultzatu

•

Tokiko administraziotik, garapen bidean dauden herrialdeentzat, nazioarteko lankidetza edo
kooperazioa babesten jarraitu, bai ekonomikoki, bai biztanleria osoa sentsibilizatzeko
jarduerak martxan jarriz, bereziki Saharar herriarekin

•

Tokiko administraziotik kooperazio arloan burutzen diren praktika onen inguruko azterketa
bat bultzatu.

•

Herriko elkarte ezberdinekin elkarlanerako aukerak bilatu eta sendotu

Udalaz gaindiko eskumena
•

Langabezia tasa handiena duten pertsona imigranteei zuzendutako eskualdeko Enplegu Plan
berrian agertzen diren esku hartzeak martxan jartzeari lehentasuna eman.
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HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
5. HIRIAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Aalborgeko konpromisoak:

HEZKUNTZA

a
☺

Hezkuntza eskaintza
•

Hernanik hezkuntzan erregimen orokorreko eskaintza ez unibertsitario garrantzitsua
dauka, ondorengo ekipamendu eta eskaintzan gauzatzen dena:
HERNANIKO HEZKUNTZA ESKAINTZA
Hezkuntza
eskaintza
Haur hezkuntza

6

Lehen hezkuntza

5

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

2

Batxilergoa

1

Erdi Mailako Heziketa Zikloa

1

Goi Mailako Heziketa Zikloa

1

Hasierako
lanbideprestakuntzarako programak

1

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza saila

•

Aipatutako hezkuntza eskaintza ondorengo 10 zentroetan banatzen da:
TITULARTASUNAREN ARABERA UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN HEZKUNTZA ZENTROAK

ZENTROAK

Titularitatea

EIC HERNANIKO HAURRESKOLA PHE (Haur Hezkuntza. Partzuergoak bere gain
hartua)

Publikoa

CEIP LANGILE IKASTOLA HLH (Lehen Hezkuntza. 3 lerro)

Publikoa

CEIP URUMEA IKASTOLA HLHI (Lehen Hezkuntza. 2 lerro)

Publikoa

CEIP ELIZATXO IKASTOLA HLHI (Lehen Hezkuntza. 2 lerro)

Publikoa

CPEIPS LA INMACULADA HLBHIP (Haur Hezkuntza,1. Hezkuntza eta 2. Hezkuntza)

Pribatukontzertatua

CEIP TXIRRITA HLHI (Ereñotzuko Eskola Txikia)

Publikoa

IES HERNANI BHI (2. Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa. 7 lerro)

Publikoa

CPCPI HERNANI HLPIP (Hasierako Lanbide-Prestakuntzarako Zentroa)

Publikoa

CEPA HERNANI HH (Helduentzako hezkuntza)

Publikoa

EMPU HERNANI MEPU (Musika eskola)

Publikoa

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila

•

Sare publikoa da nagusi. Sare pribatuko zentro bakarra dago (kontzertatua), 6
hilabetetik 18 urte arteko ikasleak hartzen dituena. Etapa hauek eskaintzen ditu: Haur
hezkuntza (lehen eta bigarren zikloak), Lehen hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza, Erdiko maila.
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•

Azken 6 urteetan udalerriak 0 eta 2 urte bitarteko biztanleriari zuzendutako haur
hezkuntza unitateak nabarmenki gehitu ditu, 2010 urtean 100 biztanleko 4,41 unitatetara
iritsiz.

HAUR HEZKUNTZAKO UNITATEAK 0-2 URTETAN (100 BIZTANLEKO)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,24

3,57

3,52

4,37

4,43

4,26

4,41

Iturria: Udalmap.

•

Lehen eta Bigarren Hezkuntzari dagokionez, azken urteotan hainbat aldaketa izan
dira Hernaniko hezkuntza eskaintza publikoan. 2010-2011 ikasturtetik, 3 ikastola
publikoen (Langile, Urumea eta Elizatxo) esku geratu da Lehen Hezkuntza; Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa berriz, Hernani BHI ikastetxean
kontzentratu dira (lehen gainerako ikastetxe guztietan eskaintzen ziren maila hauen
fusioa).

•

Hernaniko udalerrian 2010-2011 ikasturtean unibertsitatekoa ez den erregimen
orokorreko hezkuntzan matrikulatutako ikasle kopurua 3.132koa izan zen. 2007tik
2010era %6,93ko hazkundea izan da. Hazkunde hau ez da modu homogeneoan
banatzen hezkuntza maila guztietan. 16 urtetik gorako ikasleen artean izan da
hazkunderik nabariena %11,59 batxilergoan, %19,66 helduen hezkuntzan, eta batez
ere lanbide eskolan matrikulatutakoena, 2007-2008 ikasturtean 93 izatetik 2010ean
129ra pasa baitira. Dena den Lanbide Heziketako ikasleen kopurua oraindik ere nahiko
baxu mantentzen da.

•

Bestalde, Lehen Hezkuntzak (+%8,78) eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzak (+%5,08)
beraien matrikulazio mailak esanguratsuki igo dituzte, beti ere gainontzeko hezkuntza
etapek baino maila altuagoa izan baitute. Haur Hezkuntza da aldiz, azken 3 urteetan
matrikulazioei dagokienez beheranzko joera hartu duen hezkuntza etapa bakarra (%2,48).
MATRIKULATUTAKO IKASLEEN BILAKAERA, 2007-2010
2007

2008

2009

2010

%∆
2007-2010

Haur Hezkuntza

858

854

869

837

-2,48%

Lehen Hezkuntza

979

1.003

1.030

1.065

+8,78%

D.B.H.

571

597

590

600

+5,08%

Batxilergoa

138

131

119

154

+11,59%

L.H.

93

102

119

129

+38,71

Helduen Hezkuntza

290

310

354

347

+19,66%

2.929

2.997

3.081

3.132

+6,93%

Guztira

Iturria: Eustat. Eskola jardueraren estatistika.

•

D eredua da dudarik gabe Hernaniko hezkuntzan nagusi eta urtetik urtera gainontzeko
ereduen aurrean indarra hartzen joan da. Ikasleen %84 eredu honetan matrikulatuta
dago. A eredua eskainitako hezkuntza plazetako %14an agertzen da eta B eredua berriz,
%2ra iristen da.
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MATRIKULATUTAKO IKASLE KOPURUA HEZKUNTZA
EREDUEN ARABERA
3.000

2.643

2.000
1.000

428
87

0
A eredua

B eredua

D eredua

Iturria: Eustat. Eskola jardueraren estatistika

•

2001 urtetik 2010 urtera D ereduan matrikulatuta dauden ikasleak %35ean hazi dira, B
ereduan matrikulatuta daudenak ordea, %60ra jaitsi dira (azken urteetako hizkuntza
neurriak direla medio). Bestalde, A ereduko ikasleak, gutxiago diren arren, azken hamar
urteetan apur bat igo egin dira.

MATRIKULATUTAKO IKASLEEN BILAKAERA EREDUAREN ARABERA.
2001-2010

3000
2500

2506

2643

324
99

428
87

2242

2000

1959

1500
1000
500
0

254
222
2001

346
93
2004
A eredua

2007
B eredua

2010

D eredua

Iturria: Eustat. Eskola jardueraren estatistika

•

Hezkuntza zentroen titulartasunari dagokionez, ikasleen %90ak zentro publikoetara
jotzen du, eta %10a besterik ez da zentro pribatuetan matrikulatu dena. 2001 urtetik
2010 urtera hezkuntzako zentro publikoetako matrikulazioa %30 hazi da, zentro
pribatuetakoa aldiz %25.
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MATRIKULATUTAKO IKASLEEN BILAKAERA ZENTROAREN
TITULARTASUNAREN ARABERA. 2001-2010

3000

2853
2640

2500

2391
2191

2000
1500
1000
500

290

244

305

289

0
2001

2004
Publikoa

2007

2010

Pribatua

Iturria: Eustat. Eskola jardueraren estatistika

a

Hezkuntza eskaria
•

Hernanin eskolaratzeko adinean dagoen biztanleria (0tik 16 urte arte) 3.318koa da.
Horiei beste 17 eta 18 urte bitarteko 318 gazte gehitu behar zaizkie, horrela,
unibertsitate hezkuntzan ez dabiltzan ikasleak 3.636 dira guztira.
ESKOLARA JOATEKO ADINEAN DAUDEN BIZTANLEAK (UNIBERTSITATE IKASKETAK IZAN EZIK)
2011

%

Haur Hezkuntza (0-2 urte)

624

17,16

Lehen hezkuntza (3-11 urte)

1799

49,48

Derrigorrezko bigarren hezkuntza (12-16 urte)

895

24,61

Derrigorrezko hezkuntza ondorengoa (17-18
urte)

318

8,75

3.636

100,00

Guztira
Iturria: INE. Biztanleriaren udal errolda

a

Eskaintza-eskaria balantzea
•

Eskaintza eta eskariaren arteko alderaketak, 0 eta 2 urte bitarteko biztanleriaren eskaria
egun dagoen eskaintzak, oro har, betetzen duela adierazten du. Gainera, azterturiko
datuen arabera, egungo eskaintzak eskaria gainditu egiten du eta beraz, badirudi aldea
beste udalerrietako 0 eta 2 urte bitarteko biztanleek betetzen dutela.

•

Hezkuntza mailarik baxuenetan, Astigarraga, Urnieta eta Goizuetako ikasle batzuk ere
izaten dira.
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•

Lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako eskaintza, eskari potentziala estaltzeko ez da
nahikoa. Era honetan, Lehen Hezkuntza eskaintzen duten 3 Ikastola publikoetan,
bakoitzean matrikulazio maila oso ezberdina bada ere, legez ezarritako ratioa
gainditzen dute egun (!). Maila hauetan beharrezkoa izaten da beraz, zenbait kasutan,
ikasleak inguruko udalerrietara joatea ere.

•

Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko mailetan eskaria eta eskaintzaren arteko aldeak ez
dira hain nabarmenak.
ESKOLARA JOATEKO ADINEAN DAUDEN BIZTANLEEN BILAKAERA, 2004-2010
Hezkuntza
eskaintza 2010
Haur Hezkuntza (0-2 urte)

Eskari
potentziala
2011

Eskaintza-eskari
diferentzia

837

624

213

1.065

1.799

(-734)

D.B.H. (12-16 urte)

600

895

(-295)

Batxilergoa / L.H. (17-18 urte)

283

318

(-35)

2.785

3.636

(-851)

Lehen Hezkuntza

Guztira

Iturriak: INE. Biztanleriaren udal errolda eta Eustat. Eskola jardueraren estatistika

•

Badirudi eskaintza eta eskariak D ereduaren alde egiten dutela. D ereduaren erronka,
haur hezkuntza eta lehen hezkuntzan gertatu den bezala, batxilergoan eta lanbide
heziketan ere nagusitzea da.

•

Interesgarria izango litzateke lanbide heziketa herrian bertan bultzatzen jarraitzea, arlo
honetan bai eskaria, bai eskaintza nahikoa murritzak baitira (!).

•

Horiek horrela, eta Hernaniko hezkuntza eskaintza nahikoa zabala bada ere, azken urte
hauetan izandako aldaketek hainbat arazo ekarri dituzte, horien artean aipagarrienak
ondokoak dira (!):
-

Lehen hezkuntzaz gaindiko mailak zentro bakar batean biltzeak (fusioa), azpiegitura
aldetik arazo nabarmenak ekarri ditu. Ikasle kopurua oso handia da eta zentroa ez
dago behar bezala prestatua eskari honi aurre egiteko. Eraikin berria egitea
aurreikusten da arazo honi konponbidea emateko.

-

Orain arte maila hauek eskaintzen zituzten hainbat zentro publikotan (Urumea eta
Elizatxon esaterako), eraikin edota modulu batzuk hutsik geratu dira.

-

Lanbide heziketa, zentro berean eskaintzen den arren, beste eraikin batean kokatzen
da eta azken urteetako matrikulazio maila baxua dela medio, eraikin hau ez da behar
bezala aprobetxatzen.

Biztanleriaren hezkuntza maila
•

a

Hernaniko biztanleriaren hezkuntza maila Gipuzkoak eta EAEk dutena baino
baxuagoa da (!). Eskualde honetako biztanleriaren %8,1ek ez du inolako ikasketarik
(Gipuzkoan eta EAEn %3,4 inguru), eta lehen mailako ikasketak dituen biztanleria
Gipuzkoan baino altuagoa da (ehuneko 3 puntu inguru altuago). Honek, bigarren mailako
eta goi mailako ikasketak dituztenen batez bestekoa baxuagoa izatea eragiten du.
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BIZTANLERIAREN HEZIKETA MAILA.2006
Ikasketarik gabe

CAE 3,4%

36,4%

15,3%

21,6% 8,6% 14,7%

Haur hezkuntza eta lehen
hezkuntza
Profesionalak

Gipuzkoa 3,4%

36,4%

16,3%

21,4% 8,5% 14,0%
Bigarren hezkuntza

Hernani 8,1%

39,4%

16,7%

Erdi-goi mailakoak

18,5% 7,4%9,9%

Goi-mailakoak

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Iturria: Eustat. Biztanleria eta etxebizitzen errolda. 2006

EUSKARA

a

Euskalduntze maila
•

Hernaniko biztanleriaren euskalduntze maila altua da eta hazten doa gainera. 2006
urteko datuen arabera (ditugun azken datuak hauek dira), biztanleriaren erdia baino
gehiago euskalduna da, oraindik %24ak euskara ezagutzarik ez duen arren. Euskararen
ezagutza mailari dagokionez, Gipuzkoako mailaren parekoa da eta EAEko maila baino
askoz altuagoa.

HERNANIKO BIZTANLERIAREN EUSKARA
MAILA. 2006

Erdaldunak
24%
Euskaldunak
56%
QuasiEuskaldunak
20%

Iturria: Eustat. Biztanleria eta bizitzen errolda. 2006

•

2001 eta 2006 urteen artean, euskaraz zekien biztanleria %5,19 hazi zen, erdieuskaldunak %8,87 eta erdaldunak aldiz, %5,07 murriztu ziren.
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•

Euskara sailak berak maneiatzen dituen datu eguneratuagoen arabera gainera, egun,
biztanleriaren %58 inguruk daki euskaraz eta beste %20 inguruk ulertu egiten du.
HERNANIKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA EUSKARA EZAGUTZAREN ARABERA, 2001-2006
Euskaldunak
Ia-Eskuldunak
Erdaldunak
Guztira

2001
9.720
3.437
4.615
17.772

2006
10.224
3.742
4.348
18.314

% ∆ 2001-2006
5,19%
8,87%
-5,79%
3,05%

Iturria: Eustat. Biztanleria eta bizitzen errolda.

•

Azken urteetan D ereduan izandako matrikulazio hazkundeak euskaldun gehienak haur
eta gazteen artean izatea eragin du. Aipatu den bezala, araututako prestakuntza
zentroetara joaten diren ikasleen %90ak D ereduan ikasten du.

•

Dena den, oraindik euskararen erabilera udalerrian hobetu daitekeen arloa da. Bi
eratako neurgailuak ditugu erabilera zenbatekoa den jakiteko. Alde batetik, erroldak
ematen digun datua dugu, etxeko erabilera neurtzen duena, eta, bestetik, kaleko
erabileraren neurketa dugu, izenak berak dioen bezala, kaleko elkarrizketak zein
hizkuntzatan diren neurtzen dituena. Etxeko erabileraren kasuan azken datuak 2006koak
ditugu, eta kaleko neurketari dagokionean, berriz, 2011koak (Soziolinguistika Klusterrak
2011ko urrian egindako neurketak emandakoak).

•

Etxeko hizkuntza erabilerari dagokionean, beheko taulan ikusten den moduan, 2001etik
2006ra ez da aldaketa handirik egon eta euskaraz ari diren familia kopuruak bere
horretan jarraitzen du.

HERNANIN ETXEAN ERABILITAKO HIZKUNTZAREN BILAKAERA 2001-2006
Euskara
Gaztelania
Biak
Beste bat
Guztira

2001
5.354
9.827
3.039
67

2006
5.333
10.522
2.917
94

% ∆ 2001-2006
-%0,39
%7,07
-%4,01
%40,30

18.287

18.866

%3,17

Iturria: Eustat. Biztanleria eta bizitzen errolda.

•

Kaleko erabilerari dagokionean, berriz, datuek gora egin dute nabarmen, eta bereziki
aipatu beharra dago gazteen arteko erabilerak izan duen gorakada.

KALE ERABILERAREN BILAKAERA ADINAREN ARABERA (2001-2011)
Haurrak
Gazteak
Helduak
Adinekoak

2001
42,5
17,4
23,8
15,9

2007
47,1
34,4
25,9
14,0

2011
57,2
47,8
34,3
17,7

GUZTIAK

27,9

31,0

39,1

Iturria: Euskara Saila Hernaniko Udala

•

Datu hauetatik atera daitezkeen ondorio eta erronkak, labur-labur eta modu sinplean
ematekotan, hauexek izan daitezke:
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- Familietako hizkuntza erabileran eragin behar da, nagusiki bikotekideen artekoan.
Bikotekideen arteko erabilerak eragin handia du familiako hizkuntzan. Gurasokideen
arteko hizkuntza ohituretan eragitea oso garrantzitsua da familia barneko erabileran
gora egiteko. Helduak dira eredu haur eta gazteak euskaraz jariotasunez ari
daitezen. (!)
- Gazteak eta haurrak %90ean dira elebidun Hernanin, eta erabili ere beraiek dira
gehien erabiltzen dutenak, baina badago tartea hobetzeko. Haur eta gazte hauei
eskolaz kanpo euskaraz natural-natural aritzeko espazioak bermatu behar dizkiegu
(kirolean, kultur kontsumoan, aisialdiko jardueretan,...). (!)
- Herritar elebidunek gero eta euskara gehiago erabiltzen dute esparru formaletan
(administrazioan, dendetan, diru-kontuetan,...), baina esparru ez-formalean
gaztelaniarako joera oso handia da. Esparru ez-formaleko erabilera indartzea
ezinbestekoa da. (!)

a
☺

Ekipamenduak eta baliabideak
•

Hernanin dauden azpiegiturak euskara bultzatzeko, Udaleko Euskara Sailaz gain hauek
dira:
o
o
o
o

Hernaniko Udal Euskaltegia
Hernaniko AEK
Dobera Euskara Elkartea
Hernaniko Kronika herri-egunkaria

•

Bi euskaltegiek antzeko zerbitzua eskaintzen dute: Ikastaroak (aurrez aurreko
Ikastaroak, Autoikaskuntza ikastaroak, Ikastaro bereziak -gurasoentzat, etorkinentzat,
merkatarientzat...-); Egitasmo osagarriak (Egonaldiak, txangoak, tailerrak...); Euskara
tituluak ateratzeko ikasleak prestatu (Osakidetza, Hezkuntza, Ertzaintza eta
Administraziorako balio dutenak, HABErenak, EGA).

•

Hernaniko Udal euskaltegiko ikasle bolumena murriztu egin da azken lau ikasturtetan
(20 pertsona gutxiago). Murrizketa batez ere aurrez aurreko ikastaroetan eman da,
autoikaskuntzan aldiz, 2007 eta 2008 arteko hazkundearen ondoren 40 pertsona inguruan
mantendu da.

HERNANIKO UDAL EUSKALTEGIKO IKASLE KOPURUAREN BILAKAERA
2008-2012

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

164
150

161
128

161
143

146

98

104

119
Guztira
Aurrez aurrekoak

33

45

42

42

Autoikaskuntza

14
07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

Iturria: Hernaniko Udal euskaltegia
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•

AEK euskaltegiaren kasuan ere, krisiaren aurreko urteekin alderatuz, ikasle kopurua
murriztu egin den arren, azken ikasturtean ikasle kopuruak gora egin du eta 2012-2013
ikasturtean 153 ikasletan kokatu da matrikulazio kopurua (2008-2009 ikasturtean baino 9
lagun gutxiago baino ez).

AEK EUSKALTEGIKO MATRIKULAZIO DATUAK
Ikasturtea
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-2009

Taldeetan
130
114
113
110
--

Autoikaskuntza
23
25
29
38
--

Guztira
153
139
142
148
162

Iturria: Hernaniko AEK euskaltegia

•

•

Azken urteetan ikasleen profila honako hau izan da:
-

30 urtetik aurrerako ikasleak dira batez ere.

-

Gehiengoaren helburua titulua eskuratzea izan da.

-

Maila baxuetan ikasle gehixeago matrikulatu da altuetan baino.

Dobera Hernaniko Euskara Elkartea. 1993an sortu zen eta gaur egun 400 bazkidelaguntzaile inguru dira. Helburu nagusia hernaniarren artean euskararen ezagutza eta
erabilera areagotzea da eta azken finean hizkuntzaren egoera normalizatzea. Lan ildo
nagusiak dira:
a) Euskara elkarte bezala herriko normalkuntzan gure lekua zein den aztertzea.
b) Bazkide eta herritarren parte-hartzea bultzatu komunikazio plan indartsu baten bidez.
c) Erabilera, Motibazioa eta Sentsibilizazioa areagotzeko egitasmoak aurrera ateratzea.
d) Beste taldeekin batera elkarlanerako bideak aztertzen jarraitzea.
e) Hernaniko Kronika herri –egunkaria sortzea eta indartzea. Egitasmo honek garrantzi
edo pisu apartekoa du Doberaren egitasmoen barnean. Hernaniko Kronikak 12 urte bete
ditu eta proiektu indartsua da, bai informazioaren esparruan eta bai euskararen
normalizazioaren esparruan. Herritar askorengana iristen da, euskaldun nahiz erdaldun,
eta egunero (astelehenetik igandera) herriko informazioa eskuratzeko tresnarik
inportanteena eta irakurriena da.
f) Kultur eskaintzan izan beharreko bilgune fisiko baten aukerak aztertzea.

•

Elkarte eta proiektu hauez gain badira beste talde eta elkarte batzuk, kultur elkarteak
nagusiki, euskararen normalizazioan eragin handia dutenak herrian, natural-natural
euskaraz funtzionatzen dutelako, herritarrei kultur esparru euskaldunak eskainiz.
Borondatezko lanean oinarritutako taldeak dira eta horrek aparteko meritua ematen die,
gainera.

Udal politikak
•

☺a

Udalak jarrera oso aktiboa du euskararen normalizazioan, gizarte eremu guztietan
(familia, lan-munduan eta egunerokoetan). Bere egitasmoetan lantzen diren arloak,
besteak beste, hauek dira: familia-transmisioa, aisialdia eta kultura, enpresa mundua,
merkataritza, etab.
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•

Udalaren politikaren oinarrian dagoen printzipioa da, herriko beste eragileekin batera
elkarlanean aritzea eta haiek laguntzea eta bultzatzea.

•

Eskualde mailan ere hainbat ekimen bultzatu dira azken 15 urteotan. Horretarako
Buruntzaldea eskualdeko beste bost udalerriekin hitzarmen bat egina du (Andoain,
Astigarraga, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil). Hitzarmen honen helburu nagusia da,
udalerri horietan euskararen normalizaziorako zenbait egitasmo elkarren artean
bideratzea. Udalerri bakoitzak antzeko egitasmoak ditu martxan hainbat arlotan, nork
bere bitartekoak erabiliz prestatuak. Udalerrien arteko lankidetza hau bitarteko,
egitasmoak eskualde mailara zabalduta aberatsagoak eta sendoagoak
dira, giza
baliabide eta baliabide ekonomikoak hobeto erabiltzearen poderioz landuagoak direlako
eta, ondorioz, baita eraginkorragoak eta errentagarriagoak ere.

•

Urtekako programak edo egitasmoak prestatzen dituzte sei udalerrien artean.
Dagoeneko prest dago 2013ko egitasmoa edo plana.

•

Plan honek bere baitan jasotzen ditu, hiru eremu nagusitan (Transmisioa, Erabilera eta
Elikadura) eragiteko egitasmoak:
o
o
o
o
o
o
o

•

Familiako transmisio Plana
Ikastetxeetako Normalizazio Planak
Aisiaren arloan eragitekoak
Lan munduan euskara normalizatzeko planak
Administrazioen jarduerak euskalduntzeko planak
Bertsolaritza eta ahozkotasuna sustatzekoak
...

Buruntzaldetik ondoko zerbitzuak ere eskaintzen dira, besteak beste:
o

o
o

o

Diru-laguntzak: Euskara ikasteko, Udako ikastaroak egiteko; Errotulu
komertzialak jartzeko; Web orriak eta programa informatikoak; Euskara planak
martxan jartzeko
Bestelako laguntzak: itzulpenak eta zuzenketak; aholkularitza; merkatarientzako
materialak,..
Eskualdearen datu soziolinguistikoak eta euskararen normalkuntzan lanean ari
diren eragile sozialen erreferentziak: ikastetxeak, euskara elkarteak, herri
komunikabideak,...
Euskara ikasi eta erabiltzeko eskualdean dauden baliabideak: euskaltegiak,
Mintzalagun bezalako praktikak,...

a
☺

Euskara udal-jardueran
•

Euskararen erabilera bultzatzeko eta normalizatzeko udal planek, hiritarren hizkuntza
eskubideak bermatzea eta hizkuntza egoera normalizatu baterantz joatea dute helburu.
Hernaniko udalak zentzu honetan lan handia egin du:
1.- Egun kanpora begirako komunikazio guztia euskaraz edota elebitan egitea ziurtatzen
da.
o
o
o

Udaletik, administrazioarekin izaten dituen harremanetan, euskararen erabilera
bultzatzeko neurriak finkatu eta abian jarri dira.
Horretaz gainera, banka-entitateen eta udalaren arteko harremanetan
euskararen erabilerarako beharrezkoak diren esku hartzeak planifikatu dira.
Udalaren eta Justizia Sailaren arteko harremana euskaraz izan dadin saiakera
egin da, baina zailtasun handiekin egin du topo Udalak.
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o

Herritarrekin izaten dituen komunikazioetan
bultzatzeko neurriak hartzen ari dira

ere

euskararen

erabilera

Kanpora begirako komunikazioetan beraz euskararen erabilera bermatua dago.
2.- Barrura begira ere euskararen erabilera lehenesten da; egun udalean bertan sortzen
diren dokumentu gehienak euskaraz sortzen dira (duela urte batzuk itzulpenetara
maiztasun handiagoz jo behar izaten zen) eta bilerak euskaraz egiteko joera ere geroz
eta handiagoa da. Hala ere, elebitasunerako inertzia handia da oraindik eta zenbait
kasutan ohitura faltak euskararen erabilera mugatu egiten du udalaren barneko
harremanetan. Erronka nagusia euskarazko ahozko erabilera bultzatzea da.
•

Udal mailan Euskara sailaren beste erronka nagusietako bat euskara hutsean lan egitea
da. Horretarako ezinbestekoa da politikari zein teknikarien inplikazioa eta horien jarrera
proaktiboa. Azken urteotan egoera mesedegarria izan da zentzu honetan.

•

Euskara Udaleko Sail guztietan landu beharreko zeharkako arloa denez, azken urteetan
sail ezberdinen autonomia bultzatzeko laguntza-sare bat antolatzen hasiak dira, euskara
arloan bakoitzak zer eta nola hobetu dezakeen identifikatzeko.

•

Kontratazio berriak egiteko garaian euskararen ezagutza maila jakin bat izatea
bermatzen da (zehaztutako hizkuntza eskakizunen arabera) eta langile finkoen kasuan
ere ekimen ugari jarri dira martxan ezagutza eta erabilera maila minimo horiek
ziurtatzeko (trebakuntza saioak, eskolaratzeak etab.). Hutsuneren bat egotekotan, azpikontratazioen kasuan egon daiteke (Ongintzak kontratatutako aldi baterako langileak
esaterako), non ez den beti bermatzen euskararen ezagutza (!).

Euskara eta kultura
•

Lehenago aipatu bezala, eskualde mailan euskalduntze plan bat badago, udal bakoitzak
kultur arloan antolaturiko ikastaroetarako eta kirol jardueretarako. Bere helburua eremu
hauetan euskararen erabilera areagotzea da. Beste hainbat sailekin ere (berdintasuna,
gizarte arloa, etab.) lankidetzan aritzen dira eta ekimen ezberdinak jartzen dituzte
martxan. Emaitzak oso positiboak izan dira.

•

Udalak hamar bat urte daramatza kultur eta kirol arloetako ikastaroetan euskararen
erabilera areagotzeko neurriak hartzen:
-

Gaur egun monitore guztiak ele bidunak dira.

-

Ikastaroetako parte hartzaileen %80 inguru gai da ikastaroa euskaraz jarraitzeko.

-

Udalak urtero zehazten du ikastaroak zein hizkuntzatan emango diren. Badira hiru
urte bai kulturan bai kiroldegian ikastaro batzuk euskaraz eskaintzen direla. Urtetik
urtera gero eta ikastaro gehiago eskaintzen dira euskaraz.

-

Gainontzeko ikastaroetan euskararen presentzia bermatuta dago. Euskaraz dakiten
parte hartzaileen kopuruak zehazten du ikastaro horietan euskarak izango duen
presentzia.

a
☺
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KULTURA

☺a

Kultura ekipamenduak eta beraien erabilera
•

Hernaniko kultura eta aisialdi ekipamendua oso zabala da. Milagrosa aretoa eta kultura
etxea (Biteri Kultur Etxea), kultura zerbitzu gehienak biltzen dituena, dira arlo honetako
azpiegitura nagusiak:
o
o
o
o
o

Udal-liburutegia: Liburu eta ikus-entzunezkoen artean 3.000 ale baino gehiago
dituena: hemeroteka, liburu mailegua, haurrentzako eta helduentzako sala
Ikastaroak: Dantza, argazkigintza, yoga…
Erakusketa programa egonkorra duen sala bat, pintura, argazkia, eskulturak eta
arte plastikoaren erakusketa mugikorrak bertan egiten direlarik
Gela polibalentea, zinema areto bezala erabiltzen dena, non zinemaz gain,
antzerki eta musika ikuskizunak ere eskaintzen diren
Bilera gelak, kultur elkarte eta talde ezberdinek erabil ditzaketenak

•

Horiez gain, Musika eskola, KZ gunea eta Gaztetxokoa daude. Udalak baditu beste
hainbat talde eta elkarteri lagatako lokalak ere: gazteei Floridako pabiloi batean (6 lokal
inguru); artistei Zikuñagako eskola zaharrean; eta beste hainbat elkarteri (Musika banda,
txistulari banda eta abesbatza) Milagrosan.

•

Kultura-eskaintza osoa eta zabala da eta okupazio maila altua, nahiz eta kasu gehienetan
publikoa bertakoa izan.

•

Azpiegitura aldetik ordea hainbat hutsune sumatzen dira, horien artean nagusiena,
baldintza egokiak betetzen dituen antzoki baten falta. Kultur etxean dagoen gela
polibalenteak ez ditu behar bezala betetzen era honetako espazio baten funtzioak
(akustika aldetik mugak, erosotasun falta…) eta beraz mugatu egiten ditu zenbait ekintza
edo jardueraren antolaketa aukerak (!).

a a

Kultura jarduerak eta parte hartzea
•

Kultura arloan ekintza ugari antolatu da azken urteotan Hernanin; eskaintza oparoa
eta askotarikoa izan da gainera (musika, antzerkia, zinema, erakusketak, ikastaroak,
hitzaldiak…) eta hernaniarrek ere horrela irizten diote.

•

Duela lau urte buruturiko ikerketa batek gainera agerian utzi zuen hernaniarrek oro har
oso ondo baloratzen zutela herriko kultur-eskaintza.

•

Erantzun maila oro har ona izaten da. Helduen eta haurren artean (11-12 urte arte)
arrakasta handiagoa izan ohi dute antolaturiko ekintzek, gazteen artean zailagoa da
asmatzen (!).

•

Krisiak ordea izan du eraginik kultura arloan ere eta aurrekontuak murriztearekin batera
ekintza kopurua zenbait kasutan eta ikuskizunen formatua beste hainbatetan murriztu
egin behar izan da. Datozen ekitaldietarako gainera murrizketa are handiagoa izango
dela aurreikusten da (!).
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☺a a

Herritarren kultur dinamika
•

Kultura ikuspuntutik, Hernani udalerri dinamikoa da. Asoziazio maila altua da eta
biztanleak oro har kultura arloan oso aktiboak dira.

•

Kultura taldeak ere ugariak dira Hernanin (20 bat inguruk jaso zituzten diru-laguntzak
2011 urtean) eta askotarikoak gainera. Barietate honek zenbait kasutan
administrazioarekin harremana eta parte hartzea zaildu dezakeen arren (koordinazio
arloan lan handiagoa), udaletik positiboki baloratzen da elkarte hauekin duen harremana
eta elkarlana.

KIROLA

a a

kirol-ekipamenduak eta bere erabilera
•

Hernaniko Udalerriak kirol instalazio onak eta erabilera askotarikoak ditu oro har:
Udal Polikiroldegia, Hernaniko Udal Jolas Igerilekua, Eskalatze zentroa, Arraun aretoa,
Atletismoko pistak, Frontoiak, Errugbi zelaia, Futbol zelaiak, Saskibaloian jokatzeko
pistak, Bolatokiak, Skating parkea, erabilera askotariko pistak, Tiro zelaia…

•

Orokorrean, ekipamendu hauen erabilera maila oso altua izan ohi da, eta nahiz eta 2006
urtearekin alderatuz abonatuen kopuruak behera egin duen (131 abonatu gutxiago)
biztanleria osoaren gaineko portzentajea %30,07an mantentzen da.

UDAL-KIROL-JARDUERETAN PARTE HARTZEAK
Jardueraren araberako parte-hartzea

HERNANI

Abonatuak

Jarduerak

Parte-Hartzaileak

Guztira

2

-

6.824

Abonatuak biztanle
bakoitzeko (%)
30,07%

Iturria: Kirolbegi

•

Kirol ekipamendua zenbait kasutan zaharkitua geratu da eta hainbat behar identifikatu
dira. Kiroldegian dago lehentasuna: igerileku estalia txiki geratu da, kanpoko
igerilekuetan zenbait konponketa egin beharra sumatzen da, aldagelak zaharkituta
geratu dira… (!).

Kudeaketa eredua
•

Oro har, Hernaniko udalak, udal-kirol-zerbitzuak zuzenean kudeatzen ditu Kirol Sailaren
bidez. Polikiroldegia eta Hernaniko Udal Jolas Igerilekua esate baterako, non kirol
jardunaren zatirik handiena kontzentratzen den.

•

Badira ordea herriko elkarteek kudeatzen dituzten zenbait baliabide ere, Errugbi zelaia,
Ur jardueren pabiloia (arrauna), Atletismoko azpiegiturak, Eskaladarako zentroa, etab.
Kasu hauetan udalak instalazioak jartzen ditu eta gastuez arduratzen da.

a a
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a a
☺

Kirol-jarduerak eta parte hartzea
•

Kirol-eskaintza gehiena polikiroldegitik bertatik kudeatzen da: igeriketa ikastaroak,
aqua-gym, aerobic, mantentzeko gimnasia, karate, pilates,…dira antolatzen diren
jardueretako batzuk.

•

Parte hartzea oro har altua izaten da jarduera hauetan. Azken urteetan antolatu diren
ikastaro eta ekintza ezberdinetan 1.200 ikasle edo parte-hartzaile inguru izan dira
urtero. Aurtengo ekitaldia eta datorrenari begira zerbait gutxitu daitekeela aurreikusten
da (!).

a a
☺

Herritarren kirol- dinamika
•

Hernanin Kirol-klub eta elkarteak ere oso ugariak dira, udalerri guztian orotara 18 inguru
direlarik: hauen artean daude futbol, atletismo, errugbi, gimnasia erritmikoa, xakea,
arrauna, eskalada, mendizaleak, txirrindularitza, tiro olinpikoa eta beste hainbat
arlotako klubak.

•

Jarduerak antolatzeko garaian udala eta elkarte hauen arteko elkarlana eta koordinazio
maila altua da.
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)
•

9. ENPLEGU SUSTAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO

•

9.1. Ekimen ekonomiko berrien ezarpena faboratzea

•

10. KULTURA ETA KIROLAREN INDARTZE ETA SUSTAPENA

•

10.1. Kirol eta kultur ekipamenduen azterketa eta egokitzapena

•

10.2. Kultur programaketa

•

11. HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA BULTZATZEA.

•

11.1. Euskalduntzea eta alfabetatzea sustatzea

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

11.1.1. Euskararen erabilera-plana

•

11.1.6. Buruntzaldea eskualde mailako egitasmoak

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Udaleko 2011 urteko Euskara Plana

•

Euskararen barne erabilera Plana

EAE mailan
•

Kirolaren Euskal Plana

•

Kulturaren Euskal Plana

•

Euskara normalizatzeko Planak

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
HEZKUNTZA
•

Hernanin hezkuntza arloko eskaria eta eskaintzaren azterketa burutu, biak ahalik eta
hoberen uztartzera bideraturiko plan edota ildo zuzentzaileak ezartzeko.

•

Lehen Hezkuntzaz gaindiko mailetan azpiegitura aldetik dauden arazoak konpontzeko
neurriak sustatu (eraikin berria, lanbide heziketako eraikinaren aprobetxamendu hobea, …)

•

Egun erabilerarik ez duten ikastetxeetako eraikinei etekina ateratzeko neurriak bultzatu

•

Eskolako Agenda 21a sustatzen jarraitu:

•

-

Herriko zentro guztiek parte har dezaten bultzatu, horretarako beharrezkoak diren
neurriak hartuz

-

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara ere zabaltzeko ahaleginak indartu

Oro har egungo hezkuntza eskaintza hobetu eta osatuko duten neurri ezberdinak bultzatzen
jarraitu, udaleko beste sailekin elkarlanean:
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-

Ekolapiko programa

-

Bide heziketa

-

Bizikletaz eskolara programa

-

Ingurumen heziketa

-

Kirol sailarekin elkarlanean eskola kirola

-

Euskara sailarekin elkarlanean euskararen sustapenerako hainbat ekintza eta
programa

-

…

•

Udalerrian bertan Lanbide Heziketa eskaintza zabaltzea erraztu; Lanbide Heziketaren
eskaria sustatu eta egungo eskaintza aztertu eta egokitzeko neurriak bultzatuz

•

Helduen hezkuntza sustatzen jarraitu, besteak beste, beraien hezkuntza maila areagotzeko
eta lan merkatuan egun dagoen egoera zailari aurre egiteko lan ildo bezala.

EUSKARA
•

Udalaren barruan eta berari lotutako erakundeetan (ongintza) euskararen erabilera
sustatzeko jarduerak eta baliabideak planifikatu, jarraipen eta ebaluazio irizpideak zehaztu
eta eraginak aztertu:

•

-

Ongintzan Euskara Plana gauzatu eta martxan jarri

-

Sail ezberdinen inplikazio maila areagotu eta koordinazio mekanismoak indartu

-

Euskara arloan sail bakoitzari dagozkion egitekoak zehaztu, euren independentzia
maila areagotuz

Udaletik kanpo (udalerriko biztanle guztien artean) euskararen erabilera sustatzeko EBPN-an
jasotako ekintzak garatzen jarraitu, ondoko arloei arreta berezia eskainiz:

•

-

Gazteen artean erabilera sustatzeko neurriak

-

Arlo ez formaletan euskararen erabilera sustatu (etxean, aisialdian, lagunartean,
kalean…)

-

Enpresa arloan euskara planen ezarpena bultzatu (orain arte oso gutxi jorratutako
arloa)

Biztanleekin harremanak euskaraz burutu ahal izateko beharrezkoak diren neurriak abian
jarri:

•

-

Beste hainbat sail edota zerbitzutan egin den eran (liburutegia, musika eskola,
etab.) pixkanaka euren komunikazioak euskaraz burutu nahi dituzten biztanleak
identifikatu eta data basea osatuz joan.

-

Biztanleei zuzenduriko komunikazioa/sentsibilizazioa, udalak zerbitzuak euskaraz
ematen dituela jakinaraziz

Borondatezko lana burutzen duten herriko elkarteekin elkarlana bultzatu euskararen
sustapenean egin dezaketen lana balorean jarriz

KULTURA
•

Antzoki berria eraikitzeko edota egun dagoen aretoa egokitzeko dauden aukerak aztertu

•

Antolatzen diren jarduera kulturaletan biztanleriaren parte hartzea bultzatzeko asoziazio
maila garrantzitsua aprobetxatu

•

Gazte dinamizatzailearen irudia sustatu, gazteei zuzendutako eskaintza kultural erakargarri
bat bultzatzen lagunduko duena. Horretarako beraien gustuak ezagutu beharko dira eta
aurrera eramateko jardueren planifikazioan parte hartu arazi

•

Orain artean arrakasta handiena izan duten ekimenak kontsolidatuz joan eta unean uneko
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joera berriak aztertuz eskaintza zabalduz joan
KIROLA
•

Kirol instalazioak hobetzeko beharrekoak diren neurriak aztertu eta sustatu
-

Igerileku estalia handitu

-

Kanpoko igerilekuetan beharrezkoak diren konponketak burutu

-

Aldagelak egokitu

-

…

•

Ekonomikoki zein eduki aldetik erakargarria den kirol eskaintza bat bultzatu, krisiaren
eragina arintze aldera

•

Sortzen diren joera berrien azterketa bat burutu, eskaintza ahalik eta egokiena izan dadin

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik, identifikatu.
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TURISMO
Aalborgeko konpromisoak:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

TURISMOA

a

Sektorearen egitura eta ezaugarriak
•

Gipuzkoako herririk zaharrenetako bat da Hernani. Urumea ibaiaren ertzean kokatzen da,
Done Jakue bide erdian eta Donostiako kostaldetik kilometro gutxira. Ondare elementu
garrantzitsuak ditu, baina erakarpen nagusiena Txillida-Leku museoa izan da orain arte,
egun itxita dagoen arren. Gastronomia eta aisialdia dira Hernaniko turismo eskaintzaren
beste bi bereizgarri, sagardoaren inguruko eskaintza esanguratsua duelarik.

•

Ostalaritza sektoreak izan duen bilakaeraz ari garelarik eta arreta bereziki turismo arloko
ostatuetan ezarriz, egun guztira 7 establezimendu daude; 2 ostatu, hotel bat eta lau
landa turismo.

•

Turismo arloko ostatu eskaintza hau mila biztanleko 4,61 plazakoa da. Zifra honek
beherakada apal bat agertzen du, Gipuzkoako batez bestekoarekin alderatuz oso azpitik
kokatzen delarik (mila biztanleko 24,91 plaza ). Esan beharra dago zentzu honetan, ostatu
hartzeko aukerak mugatuak direla oro har eskualde osoan, egoera are eta okerragoa
egiten duena (!).

TURISMO OSTATUKO PLAZAK (BIZTANLEEN ‰)
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•

Taberna eta jatetxeen presentzia nabarmenagoa da. 2011 urtean 100 establezimendu
erregistratu ziren: 67 taberna eta 33 jatetxe. Bi establezimendu mota hauen bilakaera
oso desberdina izan da. Jatetxeen kasuan, 2008tik 2011 urte artean kopurua hazi egin da,
5 jatetxe gehiagorekin. Tabernei dagokienez, aldiz, epe berean, 7 establezimendu
gutxiago erregistratu ziren.

•

Eskaintza honen artean, 12 sagardotegi bereiz daitezke, eskualde mailan, inguruko
herrietako beste hainbat sagardotegirekin osatzen dena (15 sagardotegi gehiago
Astigarragan esaterako).
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OSTALARITZA ESTABLEZIMENDUEN BILAKAERA 2008-2011
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•

Mila biztanleko 5,49 ostalaritza establezimendu (jatetxe eta taberna) daude Hernanin
Gipuzkoako maila baino apur bat apalagoa da (‰6,36). 2003z geroztik gainera indizeak
beheranzko joera apal bat agertzen du.
OSTALARITZA ESTABLEZIMENDUAK ETA JATETXEAK
(BIZTANLEEN ‰)
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a
☺

Turismo baliabideak eta erakargarritasuna
•

Hernaniko baliabide turistiko eta erakargarritasun iturri nagusiak ondorengoak dira:
o

Erdi Aroko zantzuak diren harresien ateak, Zapako Arkua eta Hirigune Historikoa
(Alde Zaharra).

o

Monumentu ondare garrantzitsua, kale nagusian dauden jauregi barrokoak, San
Juan Bautista eta Udaletxeak osatzen duten multzoa…

o

Done Jakue Bidea: udalerria erdiz erdi zeharkatzen duena, eta udalerriaren kanpo
aldetik hasi eta hainbat elementu azpimarragarri dituena: Fagollagako zubia,
Gurutze Santuaren otoitz lekua (Done Jakue Bidekoa izateagatik babestutako
elementua)...

o

Urumea Ibaia eta beste baliabide natural andana

o

Parke Botanikoa

o

Estazio Megalitikoa

o

Galarreta Frontoia

o

Egun itxita dagoen Zabalaga baserria, Txillida-Leku aurkitzen dena, bertako
eskulturak inguruetako zelaietan eta baserriaren barruan bertan aurkitzen
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direlarik. 10 urteko jardueraren ondoren, krisi ekonomikoa dela eta, 2010 urteko
abenduaren 31n ateak itxi zituen, erakunde publikoek espazio honen
bideragarritasun ekonomikoa ahalbideratzen duten artean. Museo honetatik
810.000 bisitari pasa dira 10 urte horietan, beraz, Udalerriko turismo
erakargarritasun nagusienetakoa izan da (!)
•

Hernaniko ibilbide sarea. Luzera eta zailtasun desberdineko ibilbideak dira, kultura eta
historiari begira, interes handiko espazioak ezagutzeko aukera ematen dutenak baita
balore handiko espazio naturalak ere. Sare hau hiru taldetan banatuak aurkitzen diren 11
ibilbidek osatzen dute: urdinak, homologatuak eta Freerider (balizatu eta seinaleztatu
gabeko ibilbideak).

•

Hernaniko Udalak 4 produktu turistiko garatu ditu:
o

Top Esperientzia: Sagardo denboraldian zehar. Erdi Aroko Hernani. Bisitariei
zuzendutako esperientzia honek, bisita gidatu baten bidez Hernaniko Erdigune
Historikoa ezagutzeko aukera ematen du. Tren turistikoarekin jarraitzen du
bisitak herriko hainbat sagardotegitan bisitariari dastatze bat egiteko aukera
emanez. Esperientzia sagardotegian bazkari batekin amaitzen da. Larunbatero,
urtarrilaren 28tik apirilaren 28ra (Txotx garaian).

o

Pakete turistikoa: Hernani, Erdi Aroa, sagardoa. Bertako biztanleei zuzendua
batik bat, herria eta bertako baliabide turistikoak ezagutzera emateko.
larunbatero, urtarrilaren 28tik apirilaren 28ra (txotx garaian).

o

Alde Zaharretik bisita gidatua: txotx garaian igandero, urtarrilaren 29tik
apirilaren 29ra

o

Tren berdean ibilaldia. Larunbatero, urtarrilaren 28tik apirilaren 28ra (txotx
garaian).

•

Esperientzia eta pakete turistiko hauen bidez bai bisitariengana eta bai bertako
biztanleengana gerturatu nahi izan da Hernani eta sagardoaren historia. Lehen edizioa da
hau, baina arrakasta handia izan du eta datozen ekitaldietan ere errepikatzeko asmoa
bada. Dena den, proiektu hauetan parte hartzeko gonbitea herriko sagardotegi guztiei
zabaldu bazitzaien ere (12), 4 sagardotegik baino ez zuten parte hartzeko interesa
erakutsi (!).

•

Hortaz gainera programazio turistiko garrantzitsua dago:
o

I. Bakailao astea, Hernanin. Urriaren 22tik 28ra.

o

Turismo Informaziorako Gunea: Aurtengo udan (uztailean eta abuztuan), aurreko
urteetan bezala, zerbitzu hau ezarriko da bisitariari udalerriko informazioa
eskaintzeko. Berrikuntza batekin: turismoa eskualdeka lantzeko Donostialdea
turismo gunea sortu berri denez, eskualdeko herrien inguruko hainbat informazio
ere eskuratzeko aukera.
Horrez gain, iazko antzera, txotx garaian zehar turismo informazioa emateko
gunea zabalduko da asteburuetan.
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•

Eta azkenik, urtean zehar jai eta kultura jarduera ugari dago: herriko eta auzo
ezberdinetako jaiak; sagardoarekin erlazionaturiko jaiak (Txotx garaiaren inaugurazio
ekitaldia –urtarrilean-, Tolarea Sagardo Naturalaren Kofradiaren Kapitulua –martxoko
hirugarren igandean-, Sagardoaren eta sagarraren eguna -iraileko hirugarren igandean-);
txapelketa, jai eta ospakizun ezberdinak.

•

Garatutako programa eta ekimen ezberdinek izan duten bisitari kopuruari buruzko datu
batzuk jaso dira jarraian. Horrela, jaso diren datuek adierazten dute Tren Berdea erabili
duten pertsonak 238 izan direla; Top Esperientzian 21 lagunek parte hartu dute (6 talde);
Pakete Turistikoan 22k eta 63k bisita gidatuetan.

TURISMO BALIABIDE DESBERDINEN ERABILTZAILEAK
Abs.
Tren berdea

238

Top Esperientzia

21
22

Pakete Turistikoa

63
344

Bisita Gidatuak
Guztira
Iturria: Hernaniko Udala

•

Oro har ekimen ezberdinen inguruan egin den balorazioa oso positiboa izan da (bai
antolatzaileen aldetik, bai parte hartzaileenetik) eta zenbait ekimen (top esperientzia,
pakete turistikoa, bakailao astea…) urtero errepikatzeko asmoa du udalak.

a

Produktuen egitura, sustapena eta merkaturatzea
•

Hernaniko sektore turistikoaren dinamizazioa Udalaren esku dago, eta batzuetan,
jarduera horietan sektoreko eragile ekonomiko batzuk ere parte hartzen dute (taberna,
sagardotegi, etab.).

•

Eskualde mailan ere berriki hasiak dira turismo arloa elkarrekin lantzen. Orain artean,
Hernani eta Andoaingo udalek baino ez zutenez turismo sailik, zaila egiten zen elkarlana
eskualdeko gainontzeko herriekin. Egun ordea, eskualde mailan turismoa kudeatzeaz
arduratzen den erakunde bat izendatu da (Donostialdea Turismogunea): Behemendik
(Donostialdea-Bidasoako Landa Garapenerako Elkartea), bere gain hartu duena, zeinak
eskualdeko turismo estrategia diseinatu eta garatuko duen udalekin elkarlanean. Honek
asko erraztu du euren lana, baina oraindik ez da ekimen zehatzik burutu udalerri
ezberdinen arteko elkarlanean (!). Hala ere, lehenengo hurratsak ematen hasiak dira eta
eskualdeko mapa turistikoaren osaketa abian da dagoeneko.

•

Hernaniko Udala, herriko baliabide eta jarduera turistikoei buruzko informazioa
zabaltzeko ahalegin handia egiten ari da:
-

Udan informazio postu bat jartzen da, Txotx garaian ere irekita mantentzen
dena. Gainerakoan, urte guztian zehar Udaletxean bertan izaten da informazioa
lortzeko aukera.

-

DVD bat argitaratu zen, “Barne barnetik”, ordu erdiko grabazio bat udalerriari
buruzko informazioa azaltzen duena, bost hizkuntzetan (euskaraz, gaztelaniaz,
frantsesez, ingelesez eta katalanez).
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-

Sagardoa eta sagardotegien inguruan foileto bat. Bertan sagardotegien eta
sagardoaren inguruko informazioa agertzen da, historia, ohiturak, eta munduko
sagardoei buruzko informazioa.

-

Mendiko ibilbideen inguruko diptikoak, ibilbideen mapa eta xehetasunak jasoz.

-

Parke botanikoari buruzko informazioa; mapa, bertan, aurkitzen diren zuhaitzen
izenak euskaraz, gaztelaniaz eta izen zientifikoak...

-

Udalak Hernaniko gida bat ere eskaintzen du, bertan herriko historia, natura,
kultura eta bestelako informazioa agertzen delarik (herriko planoak, telefono
interesgarriak, merkataritza eta zerbitzu publikoen gida…).

-

Udalerriko Gune Historikoaren mapa bat ere eskaintzen dute, bertan monumentu
historikoen argazkiak eta azalpenak agertzen direlarik.

-

Beste zenbait baliabide ere aprobetxatzen dira udalerriko promozioa egiteko,
adibidez ikasleak atzerrira joaten direnean, triptikoak eramaten dituzte
informazioa zabaltzeko (eskolaren bidez egiten da).

-

Donostialdea turismogunearen bitartez ere informazioa zabaltzen hasi da
turismoko hainbat azoketako stand-etan informazioa eskainiaz (Sevatour, San
Sebastian Gastronomika, Ficoba...)

•

Eskualdeko Turismo Plana sortzeko elkarlanean ari dira eskualdeko udalerriak,
Donostialdea Turismogunea eta Basquetour (Turismoko Euskal Agentzia). Egun borradorea
egina dago (!)

•

Aipatzekoa da baita ere, esparru honetan egiten ari den produktu turistikoen
dibertsifikazio eta garapen lana, agenda kultural eta jai programa garrantzitsu batez
lagunduta. Hala ere, zenbait arlotan aldaketaren beharra sumatzen da turismo arloa
indartzeko (!):

•

-

Udalerriko irudi turistiko nagusia sagardotegiekin lotzen da egun eta erakartzen
den turismo edo bisitarien zati handi bat parranda eta gau giroarekin lotzen da.
Turismo Sailetik hau aldatzea lortu nahi da bestelako irudi bat proiektatu eta
beste turismo mota bat ere erakarriz.

-

Kasu gehienetan, eguneko turismoa da. Epe ertainera, ostatu hartze txikiko
turismoa bultzatzea komenigarria litzateke (aste buruetakoa) baina horretarako
ostatu hartze sarea sustatu beharko litzateke.

Kalitate turistikoko sistemen garapena eta ezartzeari dagokionez, sektorea oso poliki doa
aurrera. Nahiz eta Behemenditik Destinoko Estrategiak eta Destino Kalitateko Programak
lantzen ari diren Praktika Onak Programa, Irisgarritasun Programak, Berrikuntza,
Prestakuntza eta abarren bidez. Hau guztia sektore pribatuaren lehiakortasuna sustatzera
zuzendua (!)
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

9. ENPLEGU SUSTAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO

•

9.1. Ekimen ekonomiko berrien ezarpena faboratzea.

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

9.1.3. Turismo-bulego bat irekitzea

•

9.1.5. “Hernani” izeneko marka turistiko baten sorrera

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Ez da eremu honi lotutako udal plan ezta araudirik identifikatu.

EAE mailan
•

16/2008 Legea, abenduaren 23koa, Turismoa Antolatzeko Legea aldatzekoa

•

Martxoaren 16ko 6/1994 Legea, Turismoaren antolaketari buruzkoa.

•

Euskal turismoaren lehiakortasun Plana. 2006-200

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Inguruko turismoa garatzeko udal edo eskualde Plan bat sustatu eta garatu.

•

Hernaniko sustapen eta hedapen turistikoko jarduerak bultzatzen jarraitu, udalerriko eta
eskualdeko kanpo irudia sustatu eta kanpotik, beste lurraldeetatik edo herrialdeetatik, bisitariak
erakartzeko (azoka eta ekitaldietan presentzia areagotu, beste lurraldeak bisitatu…).

•

Turismoari buruzko web orri dinamiko eta erakargarria diseinatu eta abian jarri

•

Udaletik turismo berdearekin lotutako azpiegitura eta zerbitzuen aldeko apustua egin: nekazal
turismoak, bidegorriak, ibilbideak, ingurunea, ondare arkitektonikoa, bisita gidatuak…

•

Arrakasta izan duten ekimen eta esperientziak kontsolidatu/egonkortu eta lortutako emaitzen
arabera, beharrezkoa den kasuetan, egokitu (Top Esperientzia, Pakete Turistikoa, Txot
Denboraldiko ekimenka, Bakailao Eguna…).

•

Antolatzen diren ekimen ezberdinetan sektoreko eragile ezberdinen ahalik eta inplikazio
handiena lortzeko ahaleginak egin (motibazioa, sentsibilizazioa etab. landuz)

•

Sektore ezberdinen elkarlana bultzatu, Hernanin eta eskualdean aisialdia eta turismoarekin
lotutako eskaintza integral bat eratzeko (establezimendu eta baliabide turistikoak, merkataritza
arloa, sagardo ekoizle eta sagardotegiak, nekazal mundua…)

•

Sortu diren 11 ibilbideak mantendu
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•

Landa-turismoko ekimenak sustatu eta lagundu, bisitariak erakartzeko eta udalerrian bisitaldia
luzatzeko asmoarekin (asteburuetako egonaldiak, etab.)

•

Udalerriak dituen hainbat baliabide turistiko aprobetxatuz epe ertain luzera eskaintza turistikoa
zabaldu eta areagotu:
Txillida-Lekuren irekiera ahalbideratzeko bitartekaritza lanak egin eta sustatu
(udalerriko erakarpen turistiko nagusienetakoa izan denez)
Done Jakue bidea udalerritik pasatzeak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatu, hainbat
jarduera abian jartzeko
Udalerriko eta eskualdeko industria jarduerak ematen duen aukera aprobetxatuz,
negozioetako turismoa sustatu, horretarako beharrezkoa den ostatu eskaintza sendotuz
Galarreta frontoiak eskaintzen dituen aukerak baliatu, eskaintza turistiko berri bat
bultzatzeko
Parke botanikoaren inguruan jarduera ezberdinak antolatu
Urumea ibaia aukera bezala; inguruak egokitu eta jarduerak antolatzeko

•

Sektore turistikoan lan egiten duten langileak, prestakuntza eta kalitate ekintzek zerbitzu
profesionalago eta estaldura handiagoko bat eskaintzeko garaian duten garrantziaz sentsibilizatu.

•

Eskualdeko turismo kudeaketa eta dinamizazio prozesuetan parte hartze aktiboa izan

Udalaz gaindiko eskumena
•

Behemendirekin eta eskualdeko gainerako udalerriekin elkarlanean ekimen ezberdinak diseinatu
eta abiarazi

•

Epe luzeagora eskualdean turismo bulego bat sortzeko aukerak aztertu
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ETXEBIZITZA
•

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Aalborgeko konpromisoa:

a

Etxebizitza parkearen ezaugarriak
•

Hernaniko etxebizitza parkea 2010 urtean (Foru Aldundian eskuragarri dauden datuen
arabera) 7.390 etxebizitzetara iristen zen, zifra honek 5 urte lehenagoko zifren aldean
%4,5eko hazkundea suposatzen du. Hernaniko Hirigintza planeamenduaren arabera 2011
urtean herrian 7.535 etxebizitza daude. Datu hauen arabera beraz, azken 6 urtetan
hazkunde nabarmena izan da Hernanin.

ETXEBIZITZEN BILAKAERA HERNANIN
7500
7400

7.390

7.356

7300

7.366

7.335

7200

7.247

7100
7000

7.073

6900
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia

•

Etxebizitza nagusiak ez diren edota hutsik daudenei dagokienez, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak aurkezten dituen datuen arabera, 2011 urtean 1.082 ziren guztira, hau da,
etxebizitza parke osoaren %12,7 inguru. Zifra hau Gipuzkoako batez bestekoa baino
apur bat baxuagoa da (%16,4). Etxebizitza hauen kopuruak ere gora beherak izan ditu
Hernanin, 2000 urtean gorakada bat eman ostean, ondorengo urteetan behera egin zuen.
Krisi ekonomikoa hasi zenetik 2011 arte berriz ere gorako bidea hartu du eta etxebizitza
hutsen kopurua igo egin da (!).

ETXEBIZITZA HUTSEN BILAKAERA HERNANIN
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Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia
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a

Etxebizitza parkearen birgaitzea
•

2001 urtean Hernanin etxebizitzen %16,36 egoera kaxkarrean aurkitzen zen. Zifra hau
lurraldearen batez bestekoaren gainetik kokatzen da (%14,91).

•

Era berean, udalerriko Konfort indizearen1 batez bestekoa 63,70ean kokatzen zen 2006
urtean, kasu honetan ere, Gipuzkoaren batez bestekoaren azpitik(72,66) (!).

•

Aurrekoarekin lotuz, 2010 urtean Hernaniko 50 urte baino gehiagoko etxebizitzen batez
bestekoa %14,82koa zen, datu hau Gipuzkoako batez bestekoa baino baxuagoa zelarik
(%20,86). Hernaniko etxebizitzen batez besteko antzinatasuna ere, 35,20 urtekoa,
Gipuzkoakoa baino baxuagoa da, 39,8 urte.
HONDATUTA EDO EGOERA KAXKARREAN DAUDEN ETXEBIZITZAK (%), KONFORT INDIZEA, 50 URTE
BAINO GEHIAGO DUTEN ETXEBIZITZAK ETA ETXEBIZITZEN BATEZ BESTEKOA (%)
HONDATUTA EDO
EGOERA
KAXKARREAN
DAUDEN
ETXEBIZITZAK (%)
2001
HE
RN
AN
I

16,36

KONFO
RT
INDIZE
A 2006

50 URTE BAINO
GEHIAGOKO
ETXEBIZITZAK
2010 (%)

ETXEBIZITZE
N
BATEZ
BESTEKO
ANTZINATAS
UNA 2010

63,70

14,82

35,20

Iturria: Eustat. Biztanlera eta etxebizitzen errolada

a

Etxebizitzen eraikuntza
•

Hernaniko hirigintza planeamenduan, Arau Subsidiarioen berrikusketarako testu
bateginaren arabera (2011), 2.549 etxebizitza eraikitzea aurreikusten da eta 58 botatzea,
beraz, planeamenduan jasotako etxebizitzak guztira 10.026 izango lirateke (hau da
egungo 7.535 etxebizitzak eta aurreikusita dauden beste 2.549ak). Beraz, hirigintza
planteamenduaren %25,4 gauzatu gabe egongo litzateke egun oraindik.
HERNANIKO HIRIGINTZA PLANEAMENDUA (2011)
ABS.
Egungo etxebizitza
kopurua

7.535

Gauzatu
gabeko
etxebizitzak

2.549

Gauzatu
gabeko
etxebizitza
libreak

%
%75,15
%25,42
--

1.030

Gauzatu
gabeko babes
ofizileko
etxebizitzak

1.063

Tasatutako

373

--

--

* Konfort indizearen balorea, etxebizitzako instalazio edo zerbitzu bakoitzari eta etxebizitzetan beharrezkotzat jotzen diren beste ezaugarri
batzuei ezarritako puntuazioak batuz lortzen da. Etxebizitzak konfort indize baxua duela esaten da 50 puntura iristen ez denean. Erdi
mailako konfort-a 50 eta 70 punturen artean lortzen badira, eta 75 puntutik gora konfort altua dela kontsideratuko da.
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gauzatu gabeko
etxebizitzak
%0,58

Botatzeko
etxebizitzak

58

Etxebizitza kopurua
guztira

10.026

%100

Iturria: Hernaniko Udala. Hirigintzako Udal bulegoa. AASSk berrikusteko testu bategina (2011ko abendua).

•

Gauzatu gabeko etxebizitzen artean, %40,4 etxebizitza librea izango litzateke, %41,7
Babes Ofizialeko Etxebizitza eta gainontzeko %14,6a etxebizitza tasatua.

•

Azken bosturtekoan Hernanin etxebizitzak egiteko emandako baimen berrien kopuruak
hazkunde nabarmena izan du: 29,3 etxebizitza egiteko baimenak eman dira mila
biztanleko, 2003ko maila gaindituz (‰27,2) eta 2003-2007koa bikoiztuz (‰12,9).

AZKEN 5 URTEETAN ETXEBIZITZA BERRIAK EGITEKO EMANDAKO
BAIMENAK (‰ BIZTANLE)
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•

Etxebizitza babestuez ari garelarik ordea, amaitutako etxebizitza babestuen kopuruak
beheranzko joera hartu du azken urteotan. 2000-2005 aldian mila biztanleko 20 BOE
amaitu baziren, 2006-2011 aldian ez dira ‰4,6 baino amaitu.

AZKEN 5 URTEETAN AMAITU DIREN ETXEBIZITZA BABESTUAK (BOE)
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Etxebizitza beharra eta eskaria, eta eskaintzaren eta eskariaren arteko balantzea
•

Hernaniko etxebizitzen salerosketek, herriko etxebizitzen merkatuak azken urteotan izan
duen bilakaeraren berri ematen digute. Hernanin krisiaren hasiera arte (2007)
etxebizitzen salerosketak etengabe egin zuen gora. 2007az geroztik ordea, beheranzko
joera hartzen du eta 2007-2009 urteen artean 86 salerosketa gutxiago izan ziren (%54ko
gutxitzea).

•

Urte honetatik aurrera etxebizitzen salerosketa berriro ere errekuperatzen hasten da eta
2011an azterturiko aldi osoko daturik altuena lortzen da, 211 salerosketarekin (2009an
baino ia 3 aldiz etxebizitza gehiago).

a

ETXEBIZITZEN SALEROSKETA HERNANIN
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Iturria: INE etxebizitzen salerosketei buruzko estatistika

•

Azken bi urte hauetan salerositako etxebizitzen ezaugarriei dagokienez, ondokoa esan
daiteke:

•

Hernanin 2010 urtean salerositako etxebizitzen gehiengoa librea zen arren, Babes
Ofizialeko etxebizitzak ere salerosi ziren (%40 inguru). Gehiengoa ordea bigarren eskuko
etxebizitzak izan ziren, 16 etxebizitza berri baino ez baitzen salerosi urte horretan (%12
inguru).

•

2011 urteari dagokionez egoera oso bestelakoa izan da. Ia ez da BOE-rik salerosi (%3
inguru baino ez) eta salerositako etxebizitzen erdia inguru berriak dira (100 guztira).

•

2011an Hernaniko etxebizitza babestuen eskaria (Etxebiden izen emanda daudenak)
1260ra iristen zen (mila biztanleko 64,8 eskari). Esan daiteke zifra hau nahiko altua dela,
kontutan hartzen bada gainontzeko lurraldearen batez bestekoa ‰41,94 dela.

•

Bilakaerari dagokionez gainera azken urte hauetan, Etxebiden egindako eskariak
etengabe doaz gora.
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BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN ESKARIA (‰BIZTANLE)
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•

Babestutako etxebizitzen eskari tasa altu hau, gazteek etxebizitza bat erosi edota
alokatzeko duten zailtasunari lotzen zaiola esan daiteke batez ere (!).

Arlo instituzionala
•

Hirigintzatik, etxebizitzak birgaitzeko planak, etxebizitza hutsen politikak eta gizarte
alokairu zerbitzua eta babes ofizialeko etxebizitzen zozketa kudeatzen dira.

•

Udaletik azken urteetan udalerrian dagoen eskaria estaltzeko promozioak bultzatu dira,
horrela udalerriko gazteei bertan gelditzeko aukera emanez. Hala ere, datuen arabera
bistan denez, zenbait arlotan badira oraindik ere hutsuneak.

☺

a
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AURREKO TOKIKO EKINTZA PLANA
Lotutako lerro eta programak (Lotutako lerro eta programen kodeari eta izenburuari egindako
erreferentziak)

•

1. LURRALDEAREN ETA HIRIGUNEAREN ANTOLAMENDU IRAUNKORRA.
-

1.2. Etxebizitzaren sustapena

Indarrean baina garatzeke dauden ekintza garrantzitsuak
•

Eremu honetan indarrean baina garatzeke dauden ekintzarik ez dira identifikatu.

LOTUTAKO PLANAK ETA ARAUDIAK
Udal mailan
•

Arau Subsidiarioen berrikusketarako testu bategina (2011ko abendua)

EAE mailan
•

Etxebizitza Legearen aurreproiektua

•

2/2006 LEGEA, ekainaren 30ekoa, lurzorua eta hirigintza

•

Bizitegietarako etxebizitzetan Inspekzio Teknikoa erregulatzen duen Dekretua (kontsulta fasean)

•

39/2008, martxoak 4ko Dekretua, babes publikoa duten etxebizitzen erregimen juridikoari
buruzkoa eta etxebizitza eta lurzoruari dagokienez finantza neurriak

•

316/2002, abenduak 30eko dekretua ”Etxebizitza Hutsa Programa” bultzatzen duena

•

2011ko azaroaren 23ko Agindua, etxebizitza lehenera ekartzeko finantza neurrien
eraldaketari buruzkoa (ITE eta efizientzia energetikoa)

•

2010eko urriak 6ko Agindua, Etxebizitza, Obra Publikoa eta Garraioak kontseilariaren
eskutik, etxebizitza erosteko finantza neurriak. (EHBO 203 zenb., 2010ko urriaren 21ekoa)

•

2010eko uztailaren 21eko Agindua, Etxebizitza, Ora Publiko eta Garraioak kontseilariaren
eskutik, EAEko administrazio orokorreko lurzoru jabetza lortzeko baldintzak ezartzen
direnak, hauetan BOE zehatz batzuk eskubidez eraikita daudenak. EHBO 146 zenb., 2010eko
uztailaren 30ekoa)

•

2008ko irailaren 8ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Kontseilariaren eskutik,
BOEra irisgarritasuna izateko ponderatutako urteko diru-sarreren eguneratzeari buruz (EHBO
170zenb., 2008ko irailaren 8koa)

•

2006ko urriak 4ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Kontseilariaren aginduz genero
indarkeria jasaten duten emakumeentzat etxebizitza esku hartze neurri positiboari buruz
(EHBO 195zenb., 2006ko urriak 11koa)

•

2006ko abenduaren 29ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako kontseilariaren
eskutik,etxebizitza birgaitzeko finantza neurriei buruzkoa (EHBO
18 zenb., 2007ko
urtarrilaren 25ekoa

•

AGINDUA, 2006ko abenduaren 29koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena,
lehentasunez erregimen orokorreko zein erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak
sustatzera bideratutako lurzoru ondare publikoak osatzeko lurzorua kostu bidez eskuratzeari
dagozkion lurzoruaren inguruko finantza neurriei buruzkoa
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•

2003ko apirilaren 22ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako kontseilariaren eskutik,
“Etxebizitza Hutsa Programa”ko jabetza prozedura eta zesioari buruzkoa (EHBO 96 zenb.,
2003ko maiatzaren 19koa)

•

2002ko abenduak 30eko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaiak Kontseilariaren eskutik,
etxebizitzaren beharrerako egoerak

•

2002ko abenduak 30eko Agindua, Babes ofizialeko etxebizitzarako laguntzei eta alokairua
bultzatzeko neurriei buruzkoa

•

Etxebizitza Plan Gidatzailea eta hirigintza lehenera ekartzea 2010-2013

•

Etxebizitzak birgaitzeko eta hirigintza lehenera ekartzeko EAEko Plan Estrategikoa 2010-2013

EKINTZAK EGITEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak
•

Herriko hirigintza planeamenduan aurreikusten diren etxebizitza berrien eraikuntza herritarren
behar eta lehentasunen arabera burutu

•

Behar handiko egoeran dauden talde eta gazteak babestutako etxebizitzetara heltzeari
lehentasuna eman

•

Hutsik dauden etxebizitzak merkatura ateratzea erraztu tokiko erakundeen eskutik, Bizigune
Programaren laguntzaz. Zentzu honetan udalak herritarrei eskain diezazkiekeen zerbitzuak
informazioa, orientazioa, aholkularitza, tramitazioetan laguntza edo bitartekaritza izan daitezke

•

Etxebizitzetan material ekologikoak eta energia aurrezpen aukerak erabiltzea bultzatu eraikinak
birgaitzeko obretan

•

Etxebizitza sozialak merkaturatzeko ahaleginak indartu (gizarte sailarekin elkarlanean)

•

Alokairuko etxebizitzaren eskaria bultzatu eta erraztu

Udalaz gaindiko eskumena
•

Eremu honetan ez da udalaz gaindiko lehentasunezko eremurik identifikatu.
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5. EBALUAZIO GLOBALA
Ondoren, diagnostikoko edukien ebaluazio globala eta fitxa tematiko bakoitzean zehazten
diren lehentasunezko eremuak aurkezten dira. Informazio hori, sintesi gisa jasoa, lau
laburpen koadrotan egituratzen da, eremu tematikoei dagokienez aurreko atalean jasotako
ordenari eta multzokatzeari jarraiki.

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA - 2013
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LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA

LURRALDE ALDERDIAK. Ebaluazio globala eta lehentasunezko esku-hartze eremuak.
AZPIEREMUAK

EBAL

Lurralde eremua

☺

Udal lurzoruaren egitura organikoa eta
erabilerak
Hiri egitura eta ehundura
Hiriko eta hiri inguruetako berdeguneak
Hiri paisaia eta gune andeatuak
Ondare arkitektoniko eta kulturala

☺
☺
☺

Lurralde eta sektore antolamendua
Hiri antolamendua
Antolamenduan eta eraikuntzan
iraunkortasun irizpideak sartzea

☺
☺

MUGIKORTASUNA

Ohiko mugikortasun beharraren
ezaugarriak
Mugikortasunaren kudeaketa eta
antolaketa
Garraio publikoa
Oinezkoen eta bizikleten sareen
ezaugarriak

☺
☺
☺

Bide sarea

Lurraldeko loturak eta irisgarritasuna

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA – 2013

☺

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK

Hiriburuarekiko hurbiltasuna dela eta ongi komunikatutako
herria da.
Hernanik 40km2ko azalera du gutxi gorabehera eta lur
artifizializatuak soilik azalera osoaren %8,76.
Abiadura Handiko Trenaren trazadurak begi inpaktua
sortzeaz gain zarata ere sortuko du.
Familia anitzeko blokeak dira hirigunearen ezaugarri.
Hernaniko alde zaharra eta lehen zabalgunea dira biztanle
kontzentrazio handieneko eremuak, baita merkataritza- eta
zerbitzu-jarduera gehiena kokatutako eremuak ere.
Etxebizitza hutsak %12,7 inguru dira Hernanin.
Hirigintza Planeamenduak legeak exijitzen duena baino
azalera gehiago antolatzen du gune libre bezala, eta gune
libreen sarea antolatzeko asmoz hainbat proposamen
planteatzen ditu.
Hernaniko hirigune historikoak eta berari lotutako area
arkeologikoak Monumentu Multzo kategoriarekin izendatuta
daude.
Hernaniko Hirigintza Planeamenduak lurzorua modu
iraunkorrago batean erabiltzea eta ingurumenarekin
adeitsuago izango den hiri-ingurunea sortzea baimentzen
du. Ingurumen Iraunkorrari buruzko Txostena egin da.

Berdeguneen sarea osatzen jarraitzea
Landa
eremuan
Hirigintza
Planeamenduak
aurreikusitako parkeak garatzea
“Hernaniko Hirigune Historikoaren Birgaikuntzarako
Plan Bereziak” berrikuspena egitea
Hirigintza
Planeamenduan
aurreikusten
den
Galarretako industria eremua garatzea, Urumeako
ertzean ordez.
Egoitza erabilerako eraikinetan, ekipamenduetan eta
gune publikoetan irizpide bioklimatikoak txertatuko
dituen ordenantza egitea.
Lurralde plangintzan eta plangintza sektorialean
aurreikusita dauden bide eta trenbide azpiegiturak
egitea, paisaiaren integrazioa eta lehengoratze
ekologikoa kontuan hartuta.

Udalerriak oinezkoen mugikortasun handia dauka.
Udalerriak
Mugikortasun
Iraunkorrerako
Plana
eta
Irisgarritasun Programa dauka.
Azken urteetan autobus zerbitzu berriak jarri dira martxan
eta gaur egun 7 udalerrirekin dauka komunikazioa Hernanik.
Gipuzkoa mailako autobus guztietan erabili daiteke Txartel
Bakarra.
Hiri-autobus egokituak hiru ibilbide egiten ditu, baina
erabiltzaileen kopurua jaitsi egin da azken urteetan.
Sagardotegi garaian udalak hiri-autobusa ezartzen du
sagardotegietara, bai eguerdirako baita gauerako ere.
Azken urteetan Hernanin lan handia egin da mugikortasunaren
arloan oinezko eta txirrindularien ibilbidek hobetzeko,
baina oraindik sare hauek osatzeko lana badago.
GI-2132 errepideak bitan banatzen du Hernaniko herrigunea.

Motorrik
gabeko
mugikortasuna
bultzatzeko
proiektuak aztertzea eta bideragarri izatekotan
martxan jartzea, adibidez “eskolako bide” seguruen
edo “auto konpartituaren” proiektuak.
Hiri-autobusa erabiltzen duten bidaiaren kopuruaren
jarraipena egiten jarraitzea eta garraio modu honen
eskaintza hobetzea eta sustatzea.
Irisgarritasun
planeko
jarduketak
garatzea,
ezinduentzako irisgarritasuna bermatuz, batez ere,
garraio publikoari dagozkienak.
Mugikortasun Planean aurreikusita dauden lanak
burutzea oinezkoentzako eremuak sortuz eta beraiei
lehentasuna emanez.
Bidegorrien sarea garatzea eta herritarrei bidegorrien
erabilera egokian heztea.
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LURRALDE ALDERDIAK. Ebaluazio globala eta lehentasunezko esku-hartze eremuak.
AZPIEREMUAK
Aparkalekua

EBAL

☺

Motorizazioa eta ibilgailuen atala
Istripuak

☺

Salgaiak

☺

Bide hezkuntza

☺
☺

BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA

Natura eta paisaia balioak

Sistema naturalen eta paisaien
kontserbazio egoera

Jardueren eragina eta arriskuak
nekazaritzan zein natur ingurunean

☺
Babestutako naturguneak

Antolamendua eta kudeaketa
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DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK
Herri barruko bide sarea bi zirkuitutan hierarkizatzeko
lanetan ari da Udala, ibilgailuak hirigunean zehar ez
igarotzeko helburuarekin.
Aparkalekuak soberan izanagatik ere, herrian dagoen
“pertzepzioa” aparkatzeko arazo handia dagoela da.
Herriko ibilgailu kopurua etengabe igotzen ari da.
Herri errepideetako istripu tasa ez da altua.
Hernanin garraioa berrantolatu da eta honekin batera salgaien
zamalanak egiteko tokiak, orduak, epeak eta pisua zehaztu
dira.
Bide hezkuntza programa lantzen da urtero Hernaniko
Azken lau urteetan Hernaniko udalak lana egin du bertako
baso autoktonoen azalera handitzeko asmotan.
Nabarmentzekoa da, Epele eta Usoko erreketan udalak
uholde lautada sortzeko egindako lana. Udalaren lur zatietan
eta lur zati pribatu batean haltza landatu da, horrela bertako
basoa berreskuratuz.
Gaur egun, esan daiteke, ibaiaren ur kalitatea ona dela eta
espezie gehientsuenak errekuperatu direla, eta horren
adierazle da Izokina, Amuarraina eta Kolakaren presentzia.
Herri inguruko ibai ertzetako erriberetan aisialdirako
baratzeak daude kokatuta. Bertan erabilitako produktuek
errekaren kutsadura eta eutrofizazioa ekar dezakete.
Uda garaian Urumea ibaian zehar hondartza moduan
erabiltzen diren 3 puntu lokalizatu dira.
Hernaniko udalerriko mendi, gune degradatu eta batez ere
ibai eta erreken ertzetan landare espezie inbaditzaile ugari
agertzen dira batez ere.
Azken urtean liztor asiarraren (Vespa velutina) presentzia
asko hazi da.
Hernaniko udalerriaren azalera osoaren %23,6 babes bereziko
lurzorua da.Bertan daude, Aiako Harriak Parke Naturala,
Urumea ibaia GKL eta Zuhaitz aparta bat (Gingkoa).
Hernanin herri-onurako 5 mendi daude.
2007.urtean Hernaniko Udalak herriko natur ondarearen
azterketa egin zuen.
2011an Hernaniko erreka eta errekastoetan aurkitzen diren
landare mehatxatuen azterketa eta inbentario bat egin da.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK
Herri barruko bide sareen hierarkizazioa osatzea
oinezkoei,
bizikletei
eta
garraio
publikoari
lehentasuna emanez.
Martindegi-Galarreta sarbidea hobetu
Herriko eta hirigune historikoko inguruko eremuetako
aparkalekuen sistema aztertu bertakoei erraztasunak
eman ahal izateko eta herritarrei aparkalekuen
errealitatearen inguruko informazioa eman dagoen
pertzepzio okerra zuzentzeko.
GI-2132 errepidea herribarruko errepide bihurtzea
eta abiadura mantsotzea.
Baso autoktonoen azalera handitzeko lanekin
jarraitzea
Hernaniko baso eta nekazaritza eta abeltzaintzarako
lurren inbentarioa egitea.
Aisialdirako baratza ekologiko komunalak sortzea eta
antolatzea, eta paisaia, kontserbazioa edo hidrologia
irizpideekin bateragarriak ez diren baratzeak lekuz
aldatzea.
Natur ingurunearen eta biodibertsitatearen balioak
herritarren artean ezagutzera ematea eta balio
horiek behar bezala mantentzeko jarraibideak
dibulgatzea.
Hernanin dauden espezie inbaditzaileei (flora/fauna)
buruzko inbentario zehatza egitea eta bideak
bilatzea hauek ezabatzeko.
Liztor asiarra kontrolatzeko eta desagerrarazteko
jarduerak burutzea.
Hirigintza Plan Orokorrean proposatutako landa
parkeen proiektuak garatzea
Ingurune naturalaren kudeaketa egokia burutzea eta
azalera handiagoa babestea
Flora mehatxatua babesteko lanekin jarraitu eta
Hernanin egon daiteken fauna mehatxatua babesteko
neurriak hartu
Aiako Harrietako Erabilera eta Kudeaketarako Plan
Eraentzailearen berrikuspena egitea eta onartzea
Kontserbazio Bereziko Eremuak behin betiko
onartzea
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BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMENAREN KALITATEA. Ebaluazio globala eta lehentasunezko esku-hartze eremuak.
AZPIEREMUAK
Ur horniketa

EBAL

☺

Edateko ura banatzeko sarea

URA

Eskaera eta kontsumoa

Saneamendua eta arazketa

☺

Uraren zikloaren araudia eta kudeaketa

ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA

Sentsibilizazioa

Energia egitura

Energia berriztagarrien ekoizpena

Tokiko administrazioaren energia
kontsumoa eta kudeaketa

Udal ekipamenduen kontsumoa

Argiteri publikoaren kontsumoa
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☺

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK
Edateko uraren behe-hornikuntza eta banaketa Hernaniko
udalak kudeatzen du, goi-hornikuntza aldiz Añarbeko
Urengatik dago kudeatuta. Hornikuntzarako buruaskitasun
maila egokia da.
Positibotzat jotzen da 2006-2010 artean edateko uraren
guztizko goi-banaketa %13 jaitsi izatea.
Zenbatu gabeko ur kontsumoak, berriz, uraren goibanaketaren %34 inguruan daude.
Etxeko ur kontsumoak 130 l/biztanleko eta eguneko inguru
egonkortu dira, Udalsarea 21eko batez bestekoaren azpitik.
Lorategiak ureztatzeko eta kale garbiketarako erabiltzen
den ura saretik hartzen da.
Uren saneamendurako sare eta azpiegituren estaldura maila
egokitzat jotzen da, %98 delarik.
Auzo eta urbanizazio berrietan sarea banatuta dago, ez
ordea kasko zaharrean ezta auzo aitzinagoetan.
Udalak uraren kudeaketaren udal Ordenantza
erregulatzailea dauka.
Azken urteetan etxebizitza sektoreko ur-kontsumoa
murrizteko sentsibilizazio ekimenak burutu izan dira.
Energia kontsumo ekarpen handiena industria sektorea da,
kontsumo osoaren %84, distantzia askora mugikortasunak
jarraitzen dio (%11).
Etxeko kontsumoa (elektrizitatea eta gas naturala) 2010ean,
2.899 kWh/bizt. izan zen. Udalsarea 21eko udalerrien
batezbestekoa baino pixka bat altuagoa.
Hernaniko energia berriztagarrien batez besteko tokiko
ekoizpena (gehien bat energia hidraulikoa) udalerrian
kontsumitutako energia elektrikoaren %1,4 da.
Udalean ez dago energia kudeaketaren eta energiarekin zer
ikusia duten ekintza guztien koordinazioaren arduradunik.
Udal ekipamenduek udal kontsumo osoaren %77 irudikatzen
dute, gainerako %23 argi publikoari dagokiolarik.
Udal lau ekipamenduetako auditoria energetikoak egin dira
eta kiroldegiko energia kontsumoaren monitorizazioa egiten
da.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK

Ur-sarearen sektorizazioa burutu.
Ureztatzeko eta kaleak garbitzeko ur ez tratatua
erabili ahal izateko beharrezko pausoak ematea.
Zenbatu gabeko kontsumoa kontrolatzea eta galerak
murriztea.
Industria guneko saneamendu sarearen azterketa bat
egin eta, informazio horretatik abiatuta, GIS bat
sortzea.
Udal ekipamenduetako kontsumoa kontrolatzea,
jarraipena egitea eta optimizatzea.
Edateko uraren tarifa egokitzea (tarteak estutuz),
aurrezpena sustatzeko.
Sektore guztietara zuzendutako sentsibilizazio
kanpainak eta ekimenak indartu.

Energiaren udal arduraduna izendatzea, kudeaketa
zentralizatu ahal izateko.
Kudeaketaren plangintza egitea, gauzatu beharreko
jarduerei ikuspegi orokorretik begiratuz.
Udal ekipamenduetako eta argiteria publikoko
kontsumoaren kontrola eta jarraipena
sistematizatzea.
Energia berriztagarrien ekoizpena sustatzea.
Argiteri publikoaren eraginkortasun energetikoaren
hobekuntzan sakontzea.
Instalatuta dauden fluxu erreduktoreen
funtzionamenduan akatsak detektatzen ahalbidetuko
duten kontrol-elementuak ezartzea.
Udal ekipamenduetako eraginkortasun
energetikoaren hobekuntzan sakontzea, burututako
auditoretzetan identifikatutako jarduerei
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2012. urtean argiteria publikoaren auditoretza egin zen.
Argiteria publikoaren sisteman, urtero eta orain dela urte
batzuetatik hona, hobekuntzak egiten ari dira.
Udal flota 24 ibilgailuz osatuta dago, eta denek erregai
fosilak (gasolina edo gasolioa) kontsumitzen dituzte.
Ez dago energiaren aurrezpena bultzatzen duen udal araudirik.
Ez da energiaren aurrezpena eta eraginkortasuna bultzatzeko
kanpaina edo ekimenik egin.
Hernani 2010ean hasi zen udalerriko eta udaleko berotegi
efektuko gasen (BEG) isurketen inbentarioak kalkulatzen.
Udalerriko BEG isuriak biztanleko (industria barneratu gabe)
antzeko tamaina duten Udalsarea 21eko udalerriena baina
baxuagoa da (5,3 tCO2b/biz/urte)
Industria alde batera utziz, garraioak duen pisua nabarmena
da, %62. Bizitegiak eta zerbitzuak, %19 eta %11-rekin garraioak
ondoren pisu erlatibo altuagoa duten sektoreak dira.
Tokiko administrazioak ez du ekimen espezifikorik aurrera
eraman klima aldaketaren aurka.
Udal administrazioak ez du egin klima aldaketak udalerrian
izan ditzakeen ondorioen ebaluaziorik.
Ez da klima aldaketan espezifikoak diren ekimenak ezta
sentsibilizazio kanpainarik egin.

Udal ibilgailuen kontsumoa

Energia kudeatzeko araudia

Klima Aldaketari egiten zaion ekarpena

Klima aldaketaren aurkako ekimen
espezifikoak

Klima aldaketari egokitzea

HONDAKINAK

Sentsibilizazioa

Hiri hondakinak sortzea

☺

Gaikako bilketa

☺

Hiri hondakinen kudeaketa eta
tratamendua
Sentsibilizazioa

Hondakin industrialak

200

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK

☺

Hondakinen sorrera 2011 urtean nabarmen jaitsi da (0,78
kg/biz/egun) 2008ko datuarekin alderatuz. (Udalsarea 21eko
batez bestekoa, 1,2 kg/biz/egun)
2010 urtean atez ateko hondakinen kudeatze sistema ezarri
zen. Ordutik honuntz, hondakinen berreskuratze eboluzioak
goranzko joera du. 2011an hondakinen %73 gaika bildu ziren
(Udalsarea 21eko batez bestekoa, %29)
Hiri hondakinak biltzeko eta tratatzeko aktibitateak arautzen
dituen udal ordenantza bat dago.
Udalak autokonposta egiten dutenei, %40ko hobaria
aplikatzen die hondakinen tasan.
Nahiz eta hondakinen inguruan kontzientziazio kanpainak
egiten diren, hauetatik aparte ez dira gehiago egin.
2008an, hondakin arriskutsuen %31 balioztatu zen (II.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK
lehentasuna emanez (itzulera-tasa 10 urte baino
baxuagoa dutenak).
Energiaren aurrezpena eta arrazoizko erabilera
sustatzea sektore guztietan, sentsibilizazioaren
bidez.
Eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak antolatu,
udaleko langileei bereziki zuzenduak.
Berotegi Efektuko Gasen inbentarioa kalkulatzen
jarraitzea eta igorpenak murrizteko helburuak
ezartzea.
Klima aldaketarekin erlazionatutako arriskuak
identifikatzea, eta udalerrian eta identifikatutako
arriskuek gehien eragingo dieten sektore
ekonomikoetan eta sistema naturaletan zer eragin
izan dezaketen aztertzea.
Klima aldaketara egokitzeko programa egitea eta
ezartzea, klima aldaketaren balizko eraginak
murrizteko neurriak bilduko dituena.
Klima aldaketari buruzko sentsibilizazio eta
erantzunkidetasun ekintzak egitea, herritarrentzat.

Herritarrentzat kontzientziazio kanpaina bat
burutzea hiri hondakinen inguruan.
Udalerriko enpresetan sortzen diren hondakinen
kontrola egin eta balioztatu ditzaten bultzatu.
Behar diren neurriak hartu hondakin isurketa ez
kontrolatuak saihesteko.
Kale paperontzietan jasotzen diren hondakinak
bereizita kudeatzea.
Kale garbiketa sortzen diren hondakinen urteroko
kuantifikazioa zehatza lortu, kontratatuta dagoen
enpresari eskatuz, hondakin hauen kontrola egiteko
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Eraikuntzako hondakinak

Kale garbiketa

INGURUMENAREN KALITATEA. ATMOSFERA, AKUSTIKA ETA
LURZORUAK

Hondakinen sorreraren prebentzioa

☺

Atmosferara egindako isuriak

Airearen kalitatea

Kalitate akustikoa

Kalitate akustikoaren kudeaketa

Lurzoruen kutsadura

HERNANIKO TOKIKO IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA – 2013

☺

DIAGNOSTIKOAREN IDEIA NAGUSIAK
Ingurumen Esparruko Programan 2010erako ezarritako
helburua %65 da).
Landa lurrean obra hondakinen isurketa fokuak aurkitzen
dira sarritan.
Kale garbiketan biltzen diren paperontziak ez dute hondakina
bereizita jasotzen.
Udalak hondakinen prebentzioaren arloan sentsibilizazio
kanpaina ezberdinak aurrera eraman ditu.

Airearen kalitatean eragina izan dezaketen isurien foku bat
AHTaren obrak dira.
2007. urtean Buruntzaldea Eskualdeko udalerrien ekimen
moduan, airearen kalitateari buruzko azterketa bat hasi zen.
Airearen kalitatea neurtzeko kanpainen emaitzek adierazten
dute neurtutako parametro gehienek hiri-inguruneko ohiko
baloreak erakusten dituztela.
Hernanin airearen kalitatea kontrolerako estazio finko bat
dago (Osasun Zentroaren teilatuan, Aristizabal Kalea, 2).
2011n zehar Kalkulatutako Airearen Kalitatearen Indizeak
(AKI), %99,7an airearen kalitatea “ona” edo “onargarria” dela
adierazten du.
Azken 5 urteetan udalak aire kalitatearen inguruan jasotako
kexak eta salaketak papergintza industrietako zarata eta
usainengatik izan dira batez ere.
Udalerriko ingurumen zarataren mapa egin zen 2003 urtean,
baina ez dago eguneratuta.
Hernaniko zarata maparen arabera, Kardaberaz kalea eta Kale
Nagusia dira aisialdiko zarata gehien jasaten dituztenak. 2010
eta 2012 urteen artean Kardaberaz kalean, bereziki,
zaratarekin erlazionatutako kexak jaso ziren.
Hernanin badago ostalaritzan eta tabernetan arautzeko
helburua duen udal ordenantza bat. Baina ez dago zaratarekin
orokorrean erlazionatutako araudirik, ezta kanpoan egindako
jarduerek sortzen duten zarata mugatzeko ordenantzarik.
Ez dago zarataren salaketa inguruko inolako prozedurarik

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK
helburuarekin.
Garbiguneko berrerabili daitezkeen materialen
biltegia ezagutarazi eta sustatu.

Atmosfera potentzialki kutsatzen dituzten jardueren
zerrenda bat egin eta eguneratuta mantendu.
Airearen kalitatearen prebentziorako ekintzak burutu
airearen kalitatea hobetzeko helburuarekin.
Udal zarata mapa eguneratu.
Udal ordenantza bat burutu zaratarekin
erlazionatutako jarduera guztiak orokorrean
arautzeko.
Zarataren salaketak ahalbideratzeko prozedura bat
burutu.
Lurzoruak politu ez dezaten inguruko prozedura bat
burutu lurzoruen kontrola egiteko erreminta bezala
eta 1/2005 legean eta 9/2005 dekretuan ezartzen
diren betekizunekin betetzeko: Ihoberekin
harremanetan jarri Lurzoru Kalitatearen Informazio
Sisteman dituzten potentzialki polituta dauden
lurzoruen inbentarioaren ezaugarrien datuak
lortzeko, datuen erregistro bat egin eta eguneratuta
mantendu.
Lurzoruaren kutsaduraren prebentzioaren inguruan
ekintzak burutu lurzoruen kalitatea hobetzeko
helburuarekin.
Hiri antolamendu, kudeaketa eta diziplinan edo
udalak esku hartuko duen beste ekintzetan
“lurzoruaren kalitatearen” gaineko irizpideak sartu.
Lurzoruen kutsadura saihesteko, deskontaminazio eta
berreskurapenerako kontrol tresnarik ezarri,
adibidez, lurzorua berreskuratzeko, udalerriz
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hauek ahalbideratu izateko.
Hernanin kutsatuta egon daitekeen lurzoruaren azaleraren
proportzioa Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino handiagoa da.
Udal mailan, formazioa jaso da lurzoruen kutsaduraren,
airearen kalitatearen eta kalitate akustikoaren arloetan
orokorrean, baina herritarrentzako ez dira sentsibilizazio
kanpainarik egin.

Lurzoruen kalitatearen kudeaketa

Arrisku naturalen artean garrantzi handiena duena uholde
arriskua da, bere maiztasuna eta eraginarengatik.
Arrisku teknologikoei dagokionez, eragin handiena dutenak
industria arriskutsuekin erlazionatuta dauden jarduerak dira.
Indarrean dagoen Udalerriko Larrialdi Plana 2009an egin zen
eta azkeneko aldiz 2012an errebisatu zen. Plana urtean behin
berrikusten da.
Urumea ibaian uholde arriskuak murrizteko helburuarekin
Hernaniko Altzueta auzotik Donostiraino doan azterlan
hidraulikoa burutu zen.
Eusko Jaurlaritzaren Larrialdien Arreta Zuzendaritzak,
Hernanin biztanleriari eragin diezaioketen istripuak
saihesteko, Kanpoko Larrialdi Plan bereziak garatu ditu.
Hernanin 14 jarduerek ekonomikoek ingurumenaren
kudeaketa sistema bat ziurtatuta dute.
Udala sailkatuta diren jardueren egoeraren jakinaren
gainean dago. Jardueren egoeren azken analisia 2011ean egin
zen.

gaindiko instituzioekiko lankidetza hitzarmen batean
parte hartu.
Industriguneetan jardunbide egokiak eta lurzoruen
kutsaduraren prebentziorako neurriak sustatu.
Hernanin aplikagarri den lurzoruen kutsaduraren,
airearen kalitatearen eta kalitate akustikoaren
arloetan formazioa jaso, batez ere, ingurumen eta
hirigintza saileko teknikariei bideratuta. Formazioa
Hernaniren ezaugarrien aplikagarria izatea
beharrezkoa da eta eguneroko arazoei erantzuna
emateko helburua izan behar du.
Arriskuak txikiagotzeko aurreikusita dauden ekintzak
burutu.
Aurreikusita dauden arriskuen kudeaketari buruzko
ekintzak burutu.
Industriguneetan jardunbide egokiak eta
kutsaduraren prebentziorako neurriak sustatu
ingurumen kutsadura saihesteko.
Sailkatuta dauden jarduerak arautzeko ekintza
proaktiboak burutu (inbentarioa, lizentzia eskaerak,
etabar).
Jardueren egoeraren jarraipena egiteko datu base
bat garatu.
Uholdeen eraginen babeserako Karabel auzoan
proposatutako ekintzak burutu: gaur egun dagoen
zubia altuago izango den eta zutabe gabeko zubi
berri batekin ordezkatu; eta auzoaren inguruan babes
bat eraiki Urumea ibaiak gainezka egiterakoan auzora
sartzea oztopatuko duena.

Udalerrian iraunkortasunarekiko konpromisoa hartu da, baina
EKPBren ezarpen maila hasiberriena da oraindik.
Ingurumen kudeaketa sistema ziurtatuta duen udal sail edo
zerbitzurik ez dago.
Energia eraginkortasunerako auditoria burutu zen 2011-12an.
Zenbait udal eraikineko kaniletan presio-murriztaileak eta
komunetan ur-murriztaileak instalatu dira, baina, ez da
elementu hauen kontrola egiten.
Udal-bulego guztietan hondakinak sailkatuak biltzeko

Zentzuzko erosketa sustatzea udal eraikinetan.
Kaniletan jarrita dauden presio-murriztaileei
mantentze lanak egin eta aldatu beharrezkoa
denean.
Udalaren instalazio eta zerbitzuetan ingurumen
kudeaketarako sistemak ezar daitezen sustatzea.
Udal eraikinetako ura, argi indarra eta gasa
kontsumoaren datuak kuantifikatu kontsumoaren
gora beherak aztertzeko.

Komunikazioa, prestakuntza eta
sentsibilizazioa

ARRISKUAREN KUDEAKETA

Arrisku naturalak eta teknologikoak

Arrisku naturala eta teknologikoa
kudeatzea

Jarduera ekonomikoen ingurumen
eraginaren arriskua

ADMINISTRAZIOAR
EN EROSKETA
PUBLIKOA ETA
INGURUMEN

Jarduera ekonomikoen kudeaketa
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Erosketa eta kontratazio publiko berdea
(EKPB)

Udal administrazioaren ingurumen
kudeaketa

☺
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edukiontziak jarri dira.
Ez dago inor EKPB buruz formatuta, hau da, Udalean inork ez
du trebakuntzarik jaso gai honetan.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK
EKPB buruzko sentsibilizazio kanpainak burutu udal
langileentzat.
EKPBan udal langileak trebatu kurtso baten bidez
zentzuzko udal erosketa eta kontratazioa sustatu
dezaten.
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Komunikazioa

Sentsibilizazioa

Partaidetza

BARNE KOORDINAZIOA ETA
ZEHARKAKOTASUNA

Barneko koordinazioa eta
komunikazioa

Tokiko Agenda 21 kudeatzeko eredua
ezartzea

☺
Baliabide teknikoak

☺
Buruzagitza politikoa
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Ez dago Tokiko Agenda 21arekin zerikusia duten gaiak
ezagutarazteko komunikazio plan zehatzik
Herritarrekiko komunikazioa erraztu eta tramiteak eta
espedienteen kudeaketa arintzeko asmoarekin, udalak leihatila
bakarra irekitzeari bultzada eman nahi dio.
Eskolako Agenda 21 bakarrik lehen hezkuntzan dago ezarrita.
DBHra ere zabaltzea derrigorrezkotzat jotzen da.
Hernanin Tokiko Agenda 21ari lotutako parte-hartze mekanismo
bat sortu zen, Topagune berdea. hondakinen kudeaketa
sistema eta mugikortasun plana adostu zirenean, partehartze mekanismo hau bertan behera gelditu zen.
2012ko urtarrilean herriko auzoak berpizteko asmoarekin,
auzoz auzoko parte-hartze bilerak egiten hasi ziren
Hernaniko udalean Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren
koordinaziorako barne mekanismo teknikorik ez dago.
Ekintza Planaren transbertsalitatea nahiko altua da eta
ekintzen ezarpen eta jarraipenaren ardura eragile guztien
artean banatzen da.
Ekintza Planaren kudeaketa prozesua urtero zerbitzu edo sail
bakoitzeko teknikarien laguntzarekin egiten da. Aldi berean,
ebaluazioaren emaitzak urtero politikari eta teknikariei
aurkezten zaie.
Udalan Tokiko Agenda 21eko koordinazio eta kudeaketa
lanak egiten dituen arduradun bat dago. Lanpostu hau udal
organigraman alkatearen ardurapean egotea positibotzat jotzen
da.
Hernaniko Tokiko Agenda 21 bere alkateak lideratzen du eta
gainontzeko politikariek ere beraien onespena eman diote
prozesuari.
Honetaz gain, “Hernani parte-hartzea” izena duen batzorde
politiko bat dago, non herriko auzoen gaiak eta hauen
suspertze aukerak aztertzen diren.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK
TA21arekin lotuta dauden gaien komunikazioa
indartu, Ekintza Planaren kudeaketa zikloarekin bat.
Leihatila bakarra martxan jarri udala eta herritarren
arteko komunikazioa erraztuz.
TA21ari lotutako parte-hartzea sustatu, horretarako
martxan dauden mekanismoen inguruko hausnarketa
sakon bat eginez.
TA21eko Ekintza Planaren kudeaketarako barne
koordinazio mekanismo eta parte-hartze
mekanismoaren arteko lotura puntuak zehaztu.
Eskolako Agenda 21 derrigorrezko bigarren
hezkuntzara zabaltzeko pausuak eman.

Ekintza Planaren kudeaketa osoa eta integrala
burutzea, horretarako ebaluaketa eta adierazleak
kalkulatzeaz gain, urteroko programazio aktiboa
eginez.
Politikari eta teknikariez osatutako barne
mekanismo edo Tokiko Iraunkortasun Batzorde bat
sortzea, horretarako “Hernani parte hartze parte
hartzea” mekanismoaren izaera eta
funtzionamendua egokituz.
Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren ebaluazio eta
jarraipeneko emaitzak interpretatzeko barne saioak
ospatu.
Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren urteroko
kudeaketarako barne eta parte-hartze mekanismoen
arteko lotura sustatu.
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Lurralde kokapena eta testuingurua

BIZTANLERIA

Biztanleriaren bilakaera
Mugimendu naturala

☺
☺

Migrazio mugimendua
Egitura demografikoa
Biztanleriaren lurralde banaketa
Ekonomiaren egitura eta jarduera
mailaren bilakaera

GARAPEN EKONOMIKOA

Eredu ekonomikoa eta sektore egitura

☺
Jarduera ekonomiko orokorraren maila

Ongizate ekonomiko eta familiarraren
maila

Lehen sektorea

Industria eta eraikuntza

Zerbitzuak
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Azken hamarkadan biztanleria errekuperatzen ari da
berriro ere Hernanin eta 19.444 biztanlera iritsi da
dagoeneko eta biztanleriaren dentsitatea 483,50 biztanle
km2ko, Gipuzkoakoa baino askoz altuago (353 km2).
Hernaniko biztanleriaren hazkunde-tasa begetatiboa,
edota barne hazkundea, positiboa da.
Hernanin migrazio mugimendua ere positiboa izan da.
Hala ere, azken urteotan, krisia dela medio beste
herrietatik
Hernanira datorren biztanleen kopuruak
zertxobait behera egin du.
Hernaniko egitura demografikoa Gipuzkoakoaren oso
antzekoa da, non biztanleria helduak (35-54 urte) duen
pisurik handiena, baina hirugarren adinak ere (65 urtetik
gorakoak) kopuru esanguratsua osatzen duen.
Udalerriko enpresa sareak azken urte hauetan krisia dela
medio bilakaera negatiboa izan du, 2008az geroztik
establezimendu kopuruaren beherakada %11,7koa izan
delarik.
Enpleguaren bilakaera ere beherakorra izan da.
Hernaniko biztanleriaren errenta mailari dagokionez,
hau Gipuzkoako mailaz azpitik kokatzen da.
Nekazaritza ustiategi kopuruak nabarmen egin du behera.
Labore motari dagokionez, ustiategien gehiengoan bere
azaleraren zati handi bat larreak dira. Hernanin, sagardoa
eta sagardotegien jardunak duen garrantzia dela medio,
fruitu zuhaitzak dituzten ustiategiak ere ugariak dira.
Hernaniko industria arloko konglomeratua 232 enpresek
osatzen dute 2011 urtean eta Manufaktura industria
nagusitzen da, establezimendu industrial guztien %94
inguru osatzen dute hauek.
Eraikuntzari dagokionez, honek Hernaniko enpresa
guztien %18,6 kontzentratzen du.
Hirugarren sektoreak pisu handia du Hernanin,
establezimendu kopuruari dagokionez. Era honetan, 2011
urtean Hernaniko ia hamar establezimendutik zazpi
(%67,76) zerbitzu sektorekoak dira.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK

Ez dago lehentasunezko esku-hartze eremurik

Herriko eta eskualdeko enpresen artean lankidetza eta
sareak sortzea bultzatu merkatuan lehiakorrago izateko
bide bezala
Sektore ezberdinen arteko elkarlana bultzatu, Hernanin
eta eskualdean aisialdia eta turismoarekin lotutako
eskaintza integral bat eratzeko. Turismo sailarekin
elkarlanean
Industrialdeetan lanean ari diren beste udalerrietako
langileek
Hernanin
bertan
kontsumi
dezaten
estimulatzeko neurri ezberdinak aztertu eta abiarazi
herriko merkatari eta ostalariekin elkarlanean
Merkataritza eta ostalaritza arloan izaten ari den
establezimendu galera moteldu edota geldiarazteko bide
bezala, ondorengotza prozesuetan laguntzeko prozesua
diseinatu eta garatu
Hernaniko enpresetan, eta batez ere industria
arlokoetan, ingurumena kudeatzeko sistemen ezartzemaila areagotzeko neurriak bultzatu
Ekintzailetza bultzatu enpresa eta enplegu berriak sortu
eta galtzen ari direnak mantentzeko aukera bezala
Eskualdeko Enplegu Plana garatu eta garapen
ekonomikoarekin lotuta bertan jasotzen diren lan ildoak
jarraituz ekintza ezberdinak burutu
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BERDINTASUNA, IMMIGRAZIOA
ETA KOOPERAZIOA

Enplegu eta prestakuntza politikak
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Hernaniko biztanleriaren jarduera tasa %48,6koa zen
2010 urtean. Emakumezkoen jarduera tasak apalki bada
ere gora egiten du, hala ere, beti gizonezkoen tasaren
azpitik mantentzen da.
Jarduera sektoreari dagokionez, 2010 urtean ia hamar
biztanletik zazpi, zerbitzu sektorean ari zen lanean, %16a
industrian eta %10a eraikuntzan. Lehen sektoreak ez zuen
okupatutako biztanleen %1,4a baino jasotzen.
Hernanin 2012ko irailean 1.345 langabetu daude
erregistratuta guztira, 2011. urtean baino 140 gehiago
eta 2008an krisia hasi zenean baino 554 gehiago.
Badirudi krisiak gogorrago eragin diola gizonezkoen
taldeari.
Adinari dagokionez, gazteen taldea (25-45 urte) izan da
krisiaren eragina gehien pairatu duena. Ikasketei
dagokienez, krisiak eragin handiagoa izan du ikasketa
maila altuagoa duten taldeetan eta sektoreei dagokienez
eraikuntza izan da krisiak gogorren eragin dion sektorea.
Hernaniko Garapen ekonomiko eta enplegu sailak
Eskualdeko Enplegu Plana definitu du Buruntzaldeko beste
5 udalerriekin batera. Orain plan hau garatzea falta da.

Aurrez lan esperientziarik ez duten talde eta gazteekin
lan egin.
Krisiak gehien eragiten dien sektoreetako langabetuak
lan merkatuan irteera gehien izan ditzaketen sektore
edota jardueretara bideratu.
Ikasketa maila altua duten langabetuei arreta berezia
eskaini, herriko enpresen eta langabetu hauen artean
bitartekari lana eginez
Zerbitzu sektorean lan aukera berriak bilatu
Merkataritza
eta
ostalaritzan
ondorengotzaren
plangintza egiten lagundu
Prestakuntza
arloko
eskaintza
dibertsifikatu,
emakumezko
eta
gizonezkoen
parte
hartzean
berdintasun handiagoa bermatze aldera
Emakumezkoen
artean
lan
prekarietatea
eta
ezegonkortasuna murrizten saiatzeko ekintzak burutu
Enplegu berrien sorrera sustatu sortzen ari diren sektore
(emergente) ezberdinetara bideratua.
Enplegu berdeen sorrera sustatu eta lagundu
Eskualdeko Enplegu Plana garatu eta bertan jasotako lan
ildoak jarraituz ekintza ezberdinak burutu

Eremu soziodemografikoan gaur egun desberdintasunak
daudela emakumezkoen eta gizonezkoen egoeraren
artean.
Emakumezkoen jarduera tasa gizonezkoekin alderatuz
ehuneko 5 puntu baxuagoa da, eta okupazio maila ere
baxuagoa da.
Hernanik Politika Sozialeko Sail propioa du, zeinak
Berdintasuna, Lankidetza eta Kulturartekotasuna edo
Immigrazioarekin erlazionaturiko gaiak hartzen dituen.
Berdintasuneko Udal Plana da Hernaniko Berdintasuna
kudeatzeko eta bultzatzeko tresna.
Hernanin 900 atzerritar immigrante bizi dira (452 gizon
eta 448 emakume) eta atzerritar biztanleria tasa
%4,66koa da.
Kopuru aldetik talde oso esanguratsua ez bada ere, krisi

Udalerrian bizi diren pertsona imigranteei zuzendutako
ekintza ezberdinak sustatu, AMHER elkartearekin
elkarlanean eta hauek buruturiko ekintzen jarraipena
burutuz.
Politika Sozialeko Sailak egun erabiltzen duen espazioa,
berdintasunaren inguruko erreferente bihurtu
Berdintasun Planarekin bat etorriz, eremu guztietan
gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna eta
diskriminazio eza bultzatzeko neurriak martxan jartzea
bultzatu.
Tratu txarren protokoloa indartu
Emakumeen ahalduntzera bideraturiko jarduerak sustatu
Gizontasunaren inguruko hausnarketa eta lanketa
bultzatu
Tokiko administraziotik, garapen bidean dauden
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HEZKUNTZA, EUSKARA ETA KULTURA

Kooperazioa

Hezkuntza

☺
Euskara

☺
Kultura
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eta murrizketa testuinguru honetan, atzerritar taldea
egoera nahiko ahulean agertzen da, ekonomikoki eta
sozialki baztertuak izateko arriskuan egon baitaitezke.
Udalak Hernaniko Tokiko Immigrazio Plana 2006-2008
dauka. Arrazoi ezberdinak direla medio ez da ordea plan
hau martxan jartzea lortu eta bertan jasotako ekintza
ugari oraindik abiatzeke daude.
Hernaniko udalak Kooperazio eta Garapena Laguntzeko
gaietan esku hartze kopuru garrantzitsua egiten du eta
zentzu
honetan,
gainontzeko
euskal
udalerrien
erreferentzia bilakatu da.

herrialdeentzat, nazioarteko lankidetza edo kooperazioa
babesten jarraitu.
Tokiko administraziotik kooperazio arloan burutzen diren
praktika onen inguruko azterketa bat bultzatu.
Herriko elkarte ezberdinekin elkarlanerako aukerak
bilatu eta sendotu
Langabezia tasa handiena duten pertsona imigranteei
zuzendutako eskualdeko Enplegu Plan berrian agertzen
diren esku hartzeak martxan jartzeari lehentasuna
eman.

Hezkuntzarako sare publikoa da nagusi eta lehen eta
Bigarren Hezkuntzari dagokionez, azken urteotan hainbat
aldaketa izan dira Hernaniko hezkuntza eskaintza
publikoan. Ikasleen %90ak zentro publikoetara jotzen du.
D eredua da dudarik gabe Hernaniko hezkuntzan nagusi
Hernaniko biztanleriaren hezkuntza maila Gipuzkoak eta
EAEk dutena baino baxuagoa da.
Hernaniko biztanleriaren euskalduntze maila altua da.
Dena den, oraindik euskararen erabilera udalerrian
hobetu daitekeen arloa da.
Hernanin dauden azpiegiturak euskara bultzatzeko,
Udaleko Euskara Sailaz gain hauek dira: Hernaniko Udal
Euskaltegia, Hernaniko AEK, Dobera Euskara Elkartea,
Hernaniko Kronika herri-egunkaria, beste batzuen artean.
Udalak jarrera oso aktiboa du euskararen normalizazioan,
gizarte
eremu
guztietan.
Euskararen
erabilera
bultzatzeko eta normalizatzeko udal planek, hiritarren
hizkuntza eskubideak bermatzea eta hizkuntza egoera
normalizatu baterantz joatea dute helburu.
Hernaniko kultura eta aisialdi ekipamendua oso zabala
da.
Kultura ikuspuntutik, Hernani udalerri dinamikoa da.
Asoziazio maila altua da eta kultura taldeak ere ugariak
dira Hernanin eta askotarikoak gainera.
Hernaniko Udalerriak kirol instalazio onak eta erabilera
askotarikoak ditu oro har eta orokorrean, ekipamendu
hauen erabilera maila oso altua izan ohi da.

Hernanin hezkuntza arloko eskaria eta eskaintzaren
azterketa burutu.
Lehen Hezkuntzaz gaindiko mailetan azpiegitura aldetik
dauden arazoak konpontzeko neurriak sustatu eta egun
erabilerarik ez duten ikastetxeetako eraikinei etekina
ateratzeko neurriak bultzatu
Eskolako Agenda 21a sustatzen jarraitu.
Oro har egungo hezkuntza eskaintza hobetu eta osatuko
duten neurri ezberdinak bultzatzen jarraitu, udaleko
beste sailekin elkarlanean.
Udalerrian bertan Lanbide Heziketa eskaintza zabaltzea
erraztu.
Helduen hezkuntza sustatzen jarraitu.
Udalaren barruan eta udaletik kanpo euskararen
erabilera sustatzen jarraitu.
Borondatezko lana burutzen duten herriko elkarteekin
elkarlana bultzatu euskararen sustapenean egin
dezaketen lana balorean jarriz
Antzoki berria eraikitzeko edota egun dagoen aretoa
egokitzeko dauden aukerak aztertu
Antolatzen diren jarduera kulturaletan biztanleriaren
parte hartzea bultzatzeko asoziazio maila garrantzitsua
aprobetxatu
Gazte dinamizatzailearen irudia sustatu.
Orain artean arrakasta handiena izan duten ekimenak
kontsolidatuz joan eta unean uneko joera berriak
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Hernaniko udalak, udal-kirol-zerbitzuak zuzenean
kudeatzen ditu Kirol Sailaren bidez, badira ordea herriko
elkarteek kudeatzen dituzten zenbait baliabide ere.
Hernanin Kirol-klub eta elkarteak ere oso ugariak dira,
udalerri guztian orotara 18 inguru direlarik. Jarduerak
antolatzeko garaian udala eta elkarte hauen arteko
elkarlana eta koordinazio maila altua da.

aztertuz eskaintza zabalduz joan
Kirol instalazioak hobetzeko beharrekoak diren neurriak
aztertu eta sustatu.
Ekonomikoki zein eduki aldetik erakargarria den kirol
eskaintza bat bultzatu, krisiaren eragina arintze aldera.
Sortzen diren joera berrien azterketa bat burutu,
eskaintza ahalik eta egokiena izan dadin.

Gipuzkoako herririk zaharrenetako bat da Hernani.
Ondare elementu garrantzitsuak ditu. Gastronomia eta
aisialdia dira Hernaniko turismo eskaintzaren beste bi
bereizgarri, sagardoaren inguruko eskaintza esanguratsua
duelarik.
Turismo arloko ostatu eskaintza beherakada apal bat
agertzen du, Gipuzkoako batez bestekoarekin alderatuz
oso azpitik kokatzen delarik.
Taberna eta jatetxeen presentzia nabarmenagoa da.
Hernaniko ibilbide sareak luzera eta zailtasun
desberdineko ibilbideak ditu, kultura eta historiari begira,
interes handiko espazioak ezagutzeko aukera ematen
dutenak baita balore handiko espazio naturalak ere.
Hernaniko Udalak 4 produktu turistiko garatu ditu: Top
Esperientzia, Pakete turistikoa, Alde Zaharretik bisita
gidatua eta Tren berdean ibilaldia.
Programazio turistiko garrantzitsua dago eta gainera,
urtean zehar jai eta kultura jarduera ugari dago.
Eskualde mailan ere berriki hasiak dira turismo arloa
elkarrekin lantzen.
Hernaniko Udala, herriko baliabide eta jarduera
turistikoei buruzko informazioa zabaltzeko ahalegin
handia egiten ari da.
Eskualdeko Turismo Plana sortzeko elkarlanean ari dira
eskualdeko udalerriak, Donostialdea Turismogunea eta
Basquetour (Turismoko Euskal Agentzia).
Aipatzekoa da ere produktu turistikoen dibertsifikazio
eta garapen lana.

Inguruko turismoa garatzeko udal edo eskualde Plan bat
sustatu eta garatu.
Hernaniko sustapen eta hedapen turistikoko jarduerak
bultzatzen jarraitu.
Turismoari buruzko web orri dinamiko eta erakargarria
diseinatu eta abian jarri.
Udaletik turismo berdearekin lotutako azpiegitura eta
zerbitzuen aldeko apustua egin.
Arrakasta izan duten ekimen eta esperientziak
kontsolidatu/egonkortu eta lortutako emaitzen arabera,
beharrezkoa den kasuetan.
Antolatzen diren ekimen ezberdinetan sektoreko eragile
ezberdinen ahalik eta inplikazio handiena lortzeko
ahaleginak egin.
Sektore ezberdinen elkarlana bultzatu, Hernanin eta
eskualdean aisialdia eta turismoarekin lotutako
eskaintza integral bat.
Sortu diren 11 ibilbideak mantendu.
Landa-turismoko ekimenak sustatu eta lagundu.
Udalerriak
dituen
hainbat
baliabide
turistiko
aprobetxatuz eskaintza turistikoa zabaldu eta areagotu.
Sektore turistikoan lan egiten duten langileak,
prestakuntza
eta
kalitate
ekintzek
zerbitzu
profesionalago eta estaldura handiagoko bat eskaintzeko
garaian duten garrantziaz sentsibilizatu.
Eskualdeko turismo kudeaketa eta dinamizazio
prozesuetan parte hartze aktiboa izan
Behemendirekin eta eskualdeko gainerako udalerriekin
elkarlanean ekimen ezberdinak diseinatu eta abiarazi
Eskualdean turismo bulego bat sortzeko aukerak aztertu
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Etxebizitza parkearen ezaugarriak

ETXEBIZITZA

Etxebizitza parkearen birgaitzea

Etxebizitzen eraikuntza
Etxebizitza beharra eta eskaria, eta
eskaintzaren eta eskariaren arteko
balantzea

☺
Arlo instituzionala

☺
Ekitatea eta gizarte zerbitzuak
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Etxebizitza nagusiak ez diren edota hutsik daudenei
dagokienez, 2011 urtean etxebizitza parke osoaren
%12,7 inguru ziren.
2001 urtean Hernanin etxebizitzen %16,36 egoera
kaxkarrean aurkitzen zen.
2010 urtean Hernaniko 50 urte baino gehiagoko
etxebizitzen batez bestekoa %14,82koa zen.
Gauzatu gabeko etxebizitzen artean, %40,4 etxebizitza
librea izango litzateke, %41,7 Babes Ofizialeko Etxebizitza
eta gainontzeko %14,6a etxebizitza tasatua.
Azken urte hauetan, Etxebiden egindako eskariak
etengabe doaz gora.
Babestutako etxebizitzen eskari tasa altu hau, gazteek
etxebizitza bat erosi edota alokatzeko duten
zailtasunari lotzen zaiola esan daiteke batez ere.
Udaletik azken urteetan udalerrian dagoen eskaria
estaltzeko promozioak bultzatu dira, horrela udalerriko
gazteei bertan gelditzeko aukera emanez.

Herriko hirigintza planeamenduan aurreikusten diren
etxebizitza berrien eraikuntza herritarren behar eta
lehentasunen arabera burutu.
Behar handiko egoeran dauden talde eta gazteak
babestutako etxebizitzetara heltzeari lehentasuna
eman.
Hutsik dauden etxebizitzak merkatura ateratzea erraztu
tokiko erakundeen eskutik, Bizigune Programaren
laguntzaz. Zentzu honetan udalak herritarrei eskain
diezazkiekeen zerbitzuak informazioa, orientazioa,
aholkularitza, tramitazioetan laguntza edo bitartekaritza
izan daitezke.
Etxebizitzetan material ekologikoak eta energia
aurrezpen aukerak erabiltzea bultzatu eraikinak
birgaitzeko obretan.
Etxebizitza sozialak merkaturatzeko ahaleginak indartu
(gizarte sailarekin elkarlanean).
Alokairuko etxebizitzaren eskaria bultzatu eta erraztu.

Zahartze indizea eta gain-zahartze indizea gorakorrak
direnez, aurreikus daiteke datozen urteetan joera hori
egonkortu egingo dela.
Atzerritar biztanleriaren tasa %4,66 da eta EAEkoa eta
Gipuzkoakoa baino baxuagoa da.
Hernaniko
biztanleriaren
baliabide
ekonomikoak
Gipuzkoako batez bestekoa baino %9,5 baxuago da.
Diru-sarreren Bermerako Errenta jasotzen dutenen
proportzioa nabarmenki handitzen joan da.
Urteak pasa ahala Hernaniko gizarte zerbitzuetako
baliabideak handitzen joan dira. 2000 urtean 16
komunitate-baliabide bazeuden, 2010 urtean 25 izatera
heldu ziren. Hauetako gehienak adineko pertsonei
zuzenduak dira.
Hernaniko udalak bere gizarte arloa bi sail ezberdinetan
banatzen du: Hernaniko Osasun eta Gizarte Ongizaterako
Udal-Patronatua (Ongintza) eta Politika Sozialeko saila.
Adineko pertsonei bideraturiko Eguneko Zentroen
eskaintzari dagokionez, hau geroz eta zabalagoa da.

Jada hasitako filosofia aldaketarekin jarraitu: zerbitzu
asistentzialista
bat
eskaintzetik
zerbitzu
interbentzionista batera pasatzeko.
Gastu sozialari dagokionez, eraginkortasun politikarekin
jarraitu.
Behar handia duten kasuetan, etxebizitza bat bermatuko
duten politiken alde egin, herrian dauden etxebizitza
sozialen eskaintza aprobetxatzea bultzatuz.
Baztertuak izateko arriskuan dauden eta lan merkatuan
integratzeko
zailtasunak
dituzten
kolektiboei
laguntzeko, Lanbiderekin dagoen hitzarmenaren bidez,
ekimen ezberdinak bultzatu elkarlanean .
Neurri prebentibo eta hezitzaileen aldeko apustua egin,
haur eta gazteen artean ohitura osasungarriak eta
gizatasuna bultzatzeko .
Gurasoekin
prebentzio
lana
egin,
adin
talde
ezberdinetako
haur
eta
gazteen
problematika
ezberdinez ohartarazteko.
Hernaniko drogamenpekotasunaren 2009-2014 tokiko
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Osasuna eta osasun zerbitzuak

☺
Elkarbizitza

Telekomunikazioak
irisgarritasuna
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Hernaniko Udalak 2005 urtean udaleko aurrekontuaren
gastu arruntetik biztanle bakoitzeko 89,75 euro bideratu
zituen Gizarte Zerbitzuetara.
Hernaniko Udaletik, gizarte mailan zenbait eremuri
lehentasuna eman zaie eta programa eta ekimen
ezberdinak sustatu dira arlo hauetan: Berdintasuna,
Immigrazioa, Kooperazioa, Prebentzio zerbitzua eta
Adineko pertsonentzako gizarte zerbitzuak.
Donostiarekin
duen
hurbiltasunagatik,
Hernaniko
biztanleria Gipuzkoako hiriburuak eskaintzen dituen
osasun zerbitzuez balia daiteke.
Hiritarren segurtasunari dagokionez, delitu indizea
2007az geroztik hazi egin dela suma daiteke, istripu
indize Gipuzkoak duena baino altuagoa da eta trafiko
istripuetan
harrapatutako
oinezkoen
kopuruari
dagokionez, Gipuzkoaren batez bestekoaren azpitik
kokatzen da eta gainera joera beherakorra da.
Hernanin ez da gizarte kohesioarekin lotutako arazo
esanguratsurik agertzen.
Udala teknologia berrietara irisgarritasuna bermatzeko
ahalegin handia egiten ari da.

LEHENTASUNEZKO ESKU-HARTZE EREMUAK
Planean agertzen diren jardueren jarraipena egin, batez
ere alkohol eta drogen kontsumoa murrizteko gazteen
artean.
Minusbaliotasuna
duten
taldeei
baliabideetara
irisgarritasuna erraztu.
Hirugarren adinaren arloan azken urteetan landu diren
politika eta ekimenak kontsolidatu eta mantendu
Adineko biztanleriaren parte hartze aktiboa bultzatu.
Gainontzeko esparruetan bezala, adineko pertsonen Foro
bat eratu.
Etxeko zaintza egokia ahalbideratuko duten neurriak
bultzatu eta etxeko zaintza edota egoitzen ordezko
beste aukera batzuen aldeko sentsibilizazio lana burutu.
Hainbat arlotan etxez etxeko zerbitzua martxan jartzea
bultzatu menpekotasun handia duten taldeei laguntzeko.
Elkarte sarea aprobetxatu, boluntarioak behar handia
duten egoera eta taldeengana hurbiltzeko.
Esku hartze zehatzak bultzatu udalerrian bizi diren
babesik gabeko adin txikikoak hobeto integratzeko.
Udaleko beste zerbitzuekin protokolo formalizatuak
ezarri.
Teknologia berriak erabili udalaren sail desberdinen
arteko lana koordinatzeko.
Biztanleria heldua eta adinekoa teknologia berrien
erabileran prestatu.
Adin txikikoak eta gurasoak interneteko sare sozialen
erabilera onetan prestatu eta hauekin lotutako arrisku
edo arazoez ohartarazi.
Talde ahulenei eta RGI jasotzen duten pertsonei
eragiten dien eskualdeko Enplegu Plan berrian jasotzen
diren esku hartzeak martxan jartzeari lehentasuna eman
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