Bergarako Plan Estrategiko Jasangarria definitzeko prozesua aurrera eramateko, Bergarako
Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntza jaso du.
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BERGARAKO ERREALITATEAREN DIAGNOSTIKOA

“Bergara 2030. Egin herrixa” prozesuaren baitan idatzitako herriaren diagnostikoa.

Diagnostikoaren idazketan lagundu duten eragileak:
-

Bergarako Udala:
• Ander Okiñena (Udaltzainburua)
• Estepan Plazaola (euskara teknikaria)
• Iker Ibarguren (kirol zerbitzuko langilea)
• Iñaki Ugarteburu (kirol teknikaria)
• Joseba Aizpurua (ingeniari agronomoa)
• Leticia Álvarez (arkitektoa)
• Maider Osa (kultura teknikaria)
• Marije Unamuno (garapen teknikaria)
• Nagore Narbaiza (gazteria, hezkuntza eta partaidetza teknikaria)
• Nerea Egia (ingurumen teknikaria)
• Rosa Errazkin (Laboratorium Museoko arduraduna)
• Xabier Legorburu (Gizarte Zerbitzuetako arduraduna).
• Udal-taldeko kideak (Gorka Artola -Alkatea-, Ekaitz Aranberri -zinegotzia-,
Nagore Iñurrategi -zinegotzia-)

-

Debagoieneko landa-garapenerako elkartea:
•

-

Agurtzane Diaz (teknikaria)

Debagoiena mankomunitatea:
• Iker Arbina (teknikaria, Suradesa)
• Koldo Azkoitia (garapen agentziako arduraduna).
• Kristina Iraolagoitia (ingurumen teknikaria)
• Oihana Aguirre (energia teknikaria)

-

Bergarako elkarteak, ikastetxeak, enpresak eta norbanakoak.

-

Gipuzkoako Foru Aldundia

-

Udalsarea 2030en idazkaritza teknikoa (IHOBE sozietate publikoa).
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Aholkularitza teknikoa
Izadi 21 (Inguru 21, S.L.).
•

Aitor Gonzalez Calvo (Geologian lizentziatua).

•

Edurne Simón Urio (Zuzenbidean lizentziatua).

•

Leire Garmendia Olano (Biologian lizentziatua).

•

Monika Rubio Monroy (Diseinugile grafikoa).

•

Oihane Arruabarrena Jauregi (Ingurumen lizentziatua)

•

Rosa Aurkia Zapirain (Zientzia Kimikotan lizentziatua).
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1. SARRERA
1.1. Aurrekariak
Garapen iraunkorraren kontzeptua, oraingo beharrak asetzeko etorkizuneko belaunaldien
beharrak ase ahal izatea kolokan jartzen ez duen garapen gisa ulertuta, Ingurumenerako
eta Garapenerako Munduko Batzordeak 1987an argitaratu zuen Brudtland Txostenean
aipatu zen lehenengo aldiz.
Geroago, 1992an, Lurreko Gailurra ospatu zen Rio de Janeiro hirian, eta besteak beste,
Rioko Adierazpena eta Agenda 21en jarduera-programa globala onartu ziren bertan.
Estatuen, gizarteetako funtsezko sektoreen eta pertsonen artean lankidetza-maila berriak
sortuz garapen iraunkorra sustatzera bideratutako konponbideen planteamenduari buruzko
asmoak adierazi ziren.
Horrela, Agenda 21a tokiko politikek sortutako eragina zuzendu eta hobetzera bideratutako
Ekintza-plana ezartzen duen prozesu bat da, zeinaren azken helburua den udalerriko
ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren garapenaren artean oreka lortzea.
Iraunkortasuneranzko Hiri eta Herrien Europako 1. Konferentziak (1994an Danimarkako
Aalborg hirian sinatu zenak) Rio de Jaineiron adostutako printzipio eta balioak Europan
aintzat hartzea ekarri zuen, nolabait. Izan ere, Europako herrialdeek Tokiko Agenda 21a
beren lurraldeetan bultzatzeko konpromisoa hartu zuten Aalborgeko Gutunaren bidez.
Orduz geroztik, Tokiko Agenda 21en aldeko Ekintza-plan bat lantzera zuzendutako
erakundeen konpromisoa gutun hori sinatuz adierazten da Europa mailan.
Honi guztiari erantzun bateratua eman asmoz, 2002ko abenduaren 20an
Iraunkortasuneranzko Udalerrien Euskal Sarea sortu zen: Udalsarea 21. Orduan 16 udalerrik
osatu zuten sarea, beren Ekintza-planak onartu eta plan horiek ezarriz iraunkortasunerantz
aurrera egiten jarraitzeko konpromiso irmoa agertu zutenek (egun 188 bat udalerrik
hartzen dute parte).
Azken urteotan, iraunkortasunerako langintzan, beste mugarri bat zehaztu da. 2015ean
Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak onartu zuen Garapen Jasangarrirako 2030
Agenda, giza garapena bultzatzea helburu duena, gizarte, ekonomia eta ingurumenaren
alorretan. Garapen Jasangarrirako 2030 Agendak, Milurteko Garapen Helburuei berriro
helduz, bultzada berri bat ematen dio Garapen Jasangarriaren Helburuak (aurrerantzean
GJH) lortzeko ekimenari. Guztira 17 helburu dira (Euskal Herrian 18, hizkuntza- eta kulturaaniztasuna barneratu baitira) bost esparrutan bilduta: pertsonak, planeta, oparotasuna,
bakea eta lankidetza. GJH hauek lortzeko bidean 2030 Agenda tokian tokiko
jasangarritasuna lortzeko tresna bezala sortu da eta, hala, udalerri-maila da berau
garatzeko egokiena. Agenda 21en prozesua baliatuz, udalerriek 2030 Agendara bidean
trantsizioa egitea da beraz oraingo erronka.
Testuinguru honetan, Bergarako Udalak, Debagoiena Udaltalde 21aren baitan, 2006an
onartu zuen Tokiko Agenda 21en Ekintza-plana, Udalsarea 21en barneratuz. Orduz geroztik,
Udala, bertan jasotako helburu eta lerro estrategikoekin lotutako ekintzak gauzatuz joan
da, 2019 urtean I. Ekintza-planaren ezarpen maila %71ra iritsiz.
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Udalak, indarrean dituen plangintza estrategiko horiek bateratu eta udalerri jasangarri
batera bidean lan egiten jarraitzeko, Bergarako 2006ko Ekintza-plan hori berrikusteko
beharra ikusi zuen 2019 urteko ebaluazioaren ondoren. Hori horrela, 2020ko irailean
Bergarako Udalak 2030 urtera begirako Plan Estrategiko Jasangarria definitzeko
prozesuari hasiera eman zion.

1.2.

Tokiko Agenda 2030en metodologia orokorra

Bergarako Plan Estrategiko Jasangarria diseinatzeko prozesuaren urratsak finkatzeko garaian, besteak
beste, EAEko Udalerrietan Tokiko Agenda 21eko Ekintza-planak Berrikusteko Gida Metodologikoa
(Ihobe) izeneko gidaliburuan zehaztutako irizpideak jarraitu dira:

Irudia: EAEko Udalerrietan Tokiko Agenda 21eko Ekintza-planak Berrikusteko Gida Metodologikoa (Ihobe)

Horrekin batera, osaketa prozesua, Nazio Batuen Erakundeak adostutako 2030 Agendari eta Garapen
Jasangarrirako Helburuei egokitzen ari zaio, lortzen dugun emaitza iraunkortasunaren esparruan Euskal
Herriko zein Europako udalerri aurreratuenen pare ipintzeko.
Honela, eskuartean dugun Bergarako egoeraren diagnostikoa egin ostean, 2030 urterako Plan
Estrategiko Jasangarria diseinatzeko faseari ekingo dio Udalak. Plan horretan jasota geratuko dira
udalerri mailan landuko diren Garapen Jasangarrirako Helburuak, horien alde lan egiteko hartutako
konpromisoak eta programatutako ekintzak. Prozesu osoan zehar ezinbestekoa dira bai udal-egituraren
parte diren eragileen zein gizarte-eragileen parte-hartzea.
Hori dela eta, 2020ko azarotik otsailera bitartean, Udalak, lehenik eta behin, Bergarako diagnostikoa
idatzi du. Diagnostikoa osatu asmoz, Udaleko eta Udalak parte hartzen duen eskualde mailako
erakundeetako teknikariek galdetegi batzuk betetzeko aukera izan dute. Aldi berean, herritarren
ondorengo sektoreekin elkarrizketa-saioak antolatu dira:
- Auzo-alkateak
-

3. Adineko herritarrak

-

Emakumeak
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-

Euskararen aldeko eragileak

-

Gazteak

-

Ikastetxeak

-

Kultura arloko eragileak

-

Kirol arloko eragileak

-

Landa-eremuari lotutako eragileak

-

Lurralde antolamenduarekin zein hirigintzarekin harremana duten eragileak

-

Merkatariak

Sortutako dokumentuen zerrenda
Aurreko ataletan deskribatu diren pausoei esker, prozesua erabat amaituta ostean, honako 3
dokumentu nagusi sortuko dira:
- Bergarako Diagnostikoa eta bere laburpena.
-

Bergarako Plan Estrategiko Jasangarria

-

Bergarako Plan Estrategikoaren Jarraipen-plana.
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2. SINTESI DIAGNOSTIKOA, GAIKA BANATUTA
Jarraian, diagnostikoan aztertu diren eremu tematikoen eskema ageri da. Eremuotako edukiak,
balorazioa eta lehentasunezko jarduera arloak gaikako fitxetan bildu dira, eta honela egituratu dira:
LURRALDE ARLOKO GAIAK
•
•
•

Lurraldea eta antolamendua
Biodibertsitatea eta paisaia
Mugikortasuna

INGURUMEN ALDERDIAK
•
•
•
•
•
•

Ura
Hondakinak
Energia
Ingurumenaren kalitatea (atmosfera, akustika eta lurzorua)
Klima-aldaketa eta inpaktu globala
Arriskuaren eta jarduera ekonomikoen kudeaketa

GIZARTEA ETA EKONOMIA
• Biztanleria
• Garapen ekonomikoa eta enplegua
• Ongizatea eta gizarteratzea
• Etxebizitza
HERRITARREN GAIAK
•
•
•

Hezkuntza, euskara, kultura eta kirola
Komunikazioa, sentsibilizazioa eta herritarren parte-hartzea
Barne koordinazioa eta zeharkakotasuna

OHARRA:
Dokumentuan agertzen den informazio teknikoari dagokionez, aintzat hartutako oinarrizko informazioiturriak honakoak izan dira: Bergarako hirigintza antolamenduko Plan Orokorra eta erlazionatutako
dokumentuak, Udalplan, Udalmap, Eustat, udaleko eta eskualde mailako erakundeetako web guneak,
Bergarako Udalak eta bestelako entitate publikoek burututako azterketa eta txosten ezberdinak.

Diagnostikoaren fitxen egitura:
Aurretik aipatu diren gai tematikoen azterketa gaikako fitxetan egituratu da. Hori horrela izanik, hau da fitxa
bakoitzaren egitura:
GAI EREMUA
2017ko apirilaren 27tik 29ra Bilbon antolatutako Herri eta Hiri Jasangarrien Europako 8. Konferentzian
onartutako “Euskal Adierazpena: bide berriak Europako Hiri eta Herrientzat” izeneko adierazpenean jasotako
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eraldaketa-helburuekin gaikako fitxak duen lotura. Hauek dira 10 helburuak:
1. Gure energia-sistemak deskarbonizatzea eta osoko energia-kontsumoa murriztea.
2. Hiri-mugikortasuneko eredu jasangarriak eta guziontzako irisgarritasuna sortzea.
3. Biodibertsitatea eta zerbitzu ekosistemikoak babestea eta sustatzea.
4. Berdeguneen eta esparru naturalen erabilera murriztea.
5. Ur-baliabideak eta uraren zein airearen kalitatea babestea.
6. Klima-aldaketara egokitzea eta hondamendien arriskua murriztea.
7. Esparru publikoa hobetzea, bizikidetzarako ingurune seguru eta dinamikoak sortzeko.
8. Etxebizitza nahikoak eta egokiak eskaintzea herritar guztiei.
9. Gizarte-inklusioa eta gizartearen sektore guztien integrazioa bermatzea.
10. Gure tokiko ekonomiak eta tokiko enplegu-aukerak indartzea.

AZPIEREMUA

BALORAZIOA

Diagnostikoaren aurkezpen sintetikoa jasotzen da, azpieremutan sailkatuta.
Diagnostikoa honako hauetan oinarrituko da:
-

Eskuragarri dagoen informazio teknikoa (Udalak egindako gaikako azterketak, gaikako udal planak,
azterketa sozioekonomikoa, tokiko iraunkortasun adierazleen inguruan Bergarako e-mugi aplikaziotik
lortutako informazioa, etab.)

-

Arlo ezberdinetako teknikariek edo arloko arduradunek osatutako galdetegiak eta bertatik lortutako
informazio kualitatiboa.

-

Parte-hartze bileretan jasotako ekarpenak (diagnostikoaren ondorioak eta lehentasunezko jarduera
eremuei lotuta).

-

Herritarrei egindako elkarrizketetatik ateratako informazio osagarri eta esanguratsua.

-

Talde Eragileko kideen elkarlanari esker lortutako informazio osagarri eta esanguratsua

Azpi-eremu bakoitzerako, diagnostikoaren balorazioa irudikatzen da, ikono baten bidez (eskuin aldean
agertzen direnak). Lau kategoria erabili dira, diagnostikoko gaietako egoeraren eta lehentasunezko
jarduera eremu nagusien arabera.
•

Udalerriaren egoera ez da egokia aztergai horri dagokionez eta beraz, hobekuntza-neurriak
ezartzea beharrezkoa da.

•

Aztergai horren egoera ez da txarra baina hobetu beharko litzateke.

•

Aztergai horri dagokionez udalerriaren egoera ona da eta bide horri eustea komeni da.

•

Ez dugu informazio nahikorik aztergai horretan udalerriaren egoera zein den adierazi ahal
izateko.
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HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA

2021eko otsailean eta martxoan zehar antolatutako gaikako elkarrizketetan herritarrek egindako ekarpen
nagusiak gai-eremu ezberdinetan sailkatu dira.

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK

Udalerrikoak
Gai eremuarekin lotura duten udal edo eskualde mailako arauak eta planak jasotzen dira, egonez gero.
Gipuzkoakoak eta EAEkoak
Udalaz gaindiko erakundeen eskumeneko planak, legeak, etab. islatuko dira.
PLAN ESTRATEGIKO JASANGARRIAREN EKINTZAK ZEHAZTEKO LEHENTASUNEZKO ARLOAK

Egindako diagnostikoan eta azpi-eremuen balorazioetan oinarrituta, lehentasunezko jarduera arloak
identifikatu dira. Hori da Plan Estrategiko Jasangarria idazteko abiapuntu gisa erabiliko den informazioa,
udal arduradunek nahiz herritarrek egingo dituzten ekarpenekin batera.
Udal eskumenekoak:
Udalaren eskumeneko esku-hartze eremuak adieraziko dira.
Udalaz gaindiko eskumenekoak:
Udalaz gaindiko erakundeen eskumeneko esku-hartze arloak jasoko dira.
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, 2015 urtean Nazio Batuen Erakundeak onartutako 2030
Agendari eta horrek ezarritako garapen jasangarrirako helburuei Bergarako Udalak zer nolako ekarpena egin
diezaiokeen jasoko da. Hauek dira garapen jasangarrirako helburuak:
1. Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.
2. Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria
bultzatzea.
3. Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.
4. Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko
ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
5. Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
6. Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.
7. Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.
8. Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta
produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
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9. Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta
berrikuntza sustatzea.
10. Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
11. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
12. Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
13. Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta
Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan
erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).
14. Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrian erabiltzea garapen
jasangarriari begira.
15. Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrian erabili dadila sustatzea,
basoak modu jasangarrian kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa
inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
16. Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea
erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
17. Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.
18. Hizkuntza-aniztasuna eta kultura-aniztas
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3.1
LURRALDE ARLOKO GAIAK

LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak :
2. Hiri-mugikortasuneko eredu jasangarriak eta guztiontzako irisgarritasuna sortzea.
3. Biodibertsitatea eta zerbitzu ekosistemikoak babestea eta sustatzea.
4. Berdeguneen eta esparru naturalen erabilera murriztea.
6. Klima-aldaketara egokitzea eta hondamendien arriskua murriztea.
7. Esparru publikoa hobetzea, bizikidetzarako ingurune seguru eta dinamikoak sortzeko.
8. Etxebizitza nahikoak eta egokiak eskaintzea herritar guztiei.

Lurralde eremua
Bergara Gipuzkoako mendebaldeko udalerri bat da, Debagoiena eskualdekoa.
15.036 biztanle zituen 2020. urtean. Udalerriaren luze-zabalera 77,10 km² izanik,
Gipuzkoako udalerririk handienetarikoa da.
Bergara historikoki Debagoieneko hiriburutzat hartu izan da, hainbat bideren
lotunean baitago. Bere kokagunea estrategikoa da, bertan gurutzatzen baitira
Eibar-Gasteiz autopista eta Beasain-Durango autobidea. Hau horrela izanik, Bilbo,
Donostia eta Gasteiz oso gertu gelditzen dira. Bergara, herri industriala da eta baita
zerbitzu hiria ere. Aitzitik, Bergarak gune historiko handia eta ikusgarria du, etxe
bikain eta dorre ederrez osatutakoa, bere historia oparo eta garrantzitsuaren
ondarea.
Bergarako erliebea edo topografia bortitz samarrak dira, malda handiekin, eta oso
urriak dira zabalune lauak, hauek gehienetan hiri guneek eta industria eremuek
bereganatu dituzte. Deba ibaiak zeharkatzen du alderik alde. Auzo ugariz osatua
dago (Osintxu, Angiozar, Ubera, Basalgo, Elorregi...).
Hiria asko hazi da azken hamarkadetan, industriaren eraginez batik bat; hedapen
honetarako ibai arroak eta bailararen zabaluneak aprobetxatu dira eta honela
nekazaritzarako lur onenak galtzen joan dira.

Lurzoruaren egitura organikoa eta erabilerak
Udal lurzoruaren sailkapena honako hau da (Iturria: Bergarako Hirigintza Ordenazioko Plan
Orokorra, 2009 -aurrerantzean, Plan Orokorra 2009):

▪

Hiri lurzoruak (Egoitza eta Ekonomia jarduerarako lurzoruak) %2,5 hartzen du
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(192,07 ha), hauetan finkatutako lurzoruak 146,14 ha. suposatzen ditu (hiri
lurzoruaren %77, eremu grisa) eta finkatu gabeko lurzoruak gainontzeko 45,93
ha. (hiri lurzoruaren %23, eremu horia). Finkatu gabeko lurzoruan honakoak
bereizten dira:
- Bizitegi-garapen berriko eremuak, garatu gabeko hiri-lurzoruetan edo
bizitegi-lurzoruaz bestelako kalifikazioak dituztenetan: Martoko gaina,
Erregetxo plazan “Compañía de Maria”-ko ikastetxea zenaren eremuan,
Iraburu baserriaren lurretan, Mugertzako kalean, Oregui fabrika zaharraren
lurretan, Osintxu auzoan, Angiozar auzoan eta Ubera auzoko
Errementerikoa baserriko lurretan.
- Egungo industria-erabilera bizitegi-erabileragatik aldatzearen ondoriozko
hiri-eraldaketako eremuak: Urteaga kaleko eremuan (Novilla S.A. zena),
San Antonioko eremuan (Tavex–Algodonera S.A zena), Tornillería Deba,
S.A.L, Oregui tailerrak eta Matricería Agorrosin tailerrek hartzen zuten
eremua.
▪

Lurzoru urbanizagarriak %0,8 hartzen du (63,23 ha., eremu laranja)

▪

Sistema Orokorrek %3,1 hartzen dute (235.02 Ha.)

▪

Lurzoru ez urbanizagarriak %93 hartzen du (7055.71ha., eremu marraduna).

Irudia: Zonakatze orokorra (Plan Orokorra, 2009. Bergarako Udala)

Lurzoru urbanizaezinak hartzen du lurzoru guztiaren %93a eta hiri lurzorua ia
xahututa dago, urbanizagarri geratzen den eremua txikia izanik.
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LURZORU URBANIZAEZINAREN BANAKETA (Ha)
Babes berezia
149,68

Nekazaritzako, Abeltzaintzako eta
landazabala

636,06

Ingurumen hobekuntza

1.395,93

4.868,60

5,44

Basogintza

Lu gaineko uren babesa

Iturria: Udalplan

Landa-ingurunean, lurzoru urbanizaezinean, antolamendu-kategoriak ezartzen dira,
erreferentziazko dokumentutzat hartuta Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak
(LAG), Debagoieneko Lurralde Plan Partzialaren Antolamendurako Arauak eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak
jasotzen dituen Gidalerroak eta Araudiak. Hauen arabera nekazaritza, basogintza eta
abeltzaintza jardueraren inguruko balioagatik eta paisaiaren, ingurumenaren,
historiaren eta kulturaren balioengatik lurzoru hauek babesteko estrategiak
zehazten ditu. Hau da Plan Orokorrean egiten den erabileren banaketa:
-

Babes
berezikoak:
Irukurutzeta-Sorus-Itxumendi-Gorla-Trekuz
eremuko
lurzoruak hartzen ditu, Asentzioko aisialdirako eremua, Elorregi-San Prudentzio
aisialdirako gunea eta natura-interesekoak diren haltzadi kantauriarreko baso
autoktonoei eta harizti azidofilo-hostozabalen baso mistoak eta pagadi
azidofiloak.

-

Ingurumen hobekuntzakoak: labe garaietako zabortegiaren eremua, Epeleko
zabortegiaren eremua eta Deba ibaian Ola eta Elorregi auzoaren artean dagoen
ibaiaren ertzean dagoen txatartegiari loturiko eremuan eta Angiozarko
zabortegiaren goi-eremua berreskuratu beharreko ibaiertzak jasotzen dira
(Debagoieneko Eremu Funtzionalaren LPPan jasoa).

-

Basogintzakoak: baso-erabileraranzko orientazio argiak dituzten lursailak dira. Ez
dira landazabalean dauden egungo baso-masak, eremu hori osatzen duten
elementuak baitira eta, beraz, nekazaritza-erabilerekin konbinatu eta
txandakatu baitaitezke.
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-

Landazabalekoak: nekazaritza-erabilerarako gaitasun handiena duten lursailak
sartzen dira kategoria honetan, baserri guztiak hartzen dituztenak. Nekazaritza-,
abeltzaintza- eta basogintza-erabilerak nahasten dira, eta denboran zehar
txandakatu ere egin daitezke. Nekazaritza eta Basozaintzako LPAk, kategoria
horren barruan, Balio Estrategiko Handiko Nekazaritzako eta Abeltzaintzako
azpikategoriak eta Trantsizioko Landa Paisaia bereizten ditu.

-

Lurrazaleko uren babesa: EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean
mugatutako lurrak sartzen dira (Kantauri isurialdea). Eremu horietan aplikatzeko
irizpide orokorra da uren kalitatearen kontserbazioa erraztea, ibilguak eta
ibaiertzak okupatzea saihestea eta arrisku naturalen ondoriozko kalteak
minimizatzea.

Plan Orokorrean Debagoieneko LAParen proposamenak eta informaziotik ateratako
natura-intereseko eremuen zerrenda jasotzen da. Bestalde, Ingurumen Eraginaren
Ebaluazio Azterlanean jasotzen da natur elementuen katalogo sakonagoa.
Hiri egitura eta sarea
(Bergarako Plan Orokorrean jasotako garapenetan oinarritua)
Hiri lurzoruak (Hiri lurzorua, Lurzoru urbanizagarria eta Sistema orokorrak)
udalerriko lurzoru osoaren %6,4 hartzen du soilik (490 ha.). Debagoieneko eremu
funtzionalean %8 eta EAEn %7,8. Alderaketa eginez gero, hiritarturiko lurzorua
eskualdeko eremuarekiko eta EAE-ko batez bestekoarekiko baxuagoa dela esan
daiteke.
2009ko Plan Orokorrean zehazten den moduan, aurreko Arau Subsidiarioetako
garapen-egoerari buruzko azterketetan jada egiaztatu ahal izan da bizitegi- eta
industria-kalifikazioa duen aurreikusitako lurzorua ia agortuta dagoela.
HIRI LURZORUAREN BANAKETA (Ha)
100%
90%
80%

46

46

70%
60%
50%

22

40%

37

30%
20%

31

10%

15

0%
Bergara
Bizitegia

Debagoienako eremu funtzionala

Jarduera ekonomikoak

Sistema orokorrak

Iturria: Udalplan
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Bizitegirako lurzoruak 80 ha hartzen ditu (hiri lurzorutik %18). Bergarak duen
etxebizitza-dentsitatea, bizitoki-lurzoruan, oso altua da, 90 etxebizitza/hektareakoa
hain zuzen ere (aurrerantzean, E/ha). Bergarako adierazle honek eskualdekoa
gainditzen du (54 E/ha), baita Gipuzkoakoa (63,7 E/ha) eta EAEkoa ere (47,7 E/ha)
(iturria: Udalmap).
Plan Orokorrak zehazki bizitegi-erabilerako lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako
lurzorua oso urria dela aipatzen du. Honen aurrean, ordurarte bizitegi-garapena hirilurzoruan oinarritu izan da. Bestalde, AASS-ak onartu zirenetik igarotako urteetan,
udalerriko erdiguneetan eta eremu estrategikoetan kokaturiko hiru industria
jarduera garrantzitsu itxi egin ziren, espazio huts oso garrantzitsuak sortuaz,
garatzeko gaitasunari dagokionez.
Plan Orokorrean aurreikusitako beste jarduketa batzuen helburu nagusietako bat
udalerriaren goialdean kale berri bat irekitzea izan da, eremu horretako hirigune
guztiz eskasa osatzeko, horrela, hirigune historikoko kaleak jasaten zuten
zirkulaziotik libratu ahal izango litzateke. Proposamena azkenik bertan behera
uzteko erabakia hartu zen, eta beraz, hirigune historikoa oinezkoentzat jartzeko
proposamena aurreikusten da.
Honela, Plan Orokorrean oso urria izan da mugatu den bizitegi-lurzoru
urbanizagarria eta Lurzoruaren Lege berriak ezarritako estrategia ere errespetatu
nahi izan da, lurzoruaren erabilera arrazionala eta intentsiboa ezarriz, dentsitate
txikiko bizitegi-garapenak saihestuz. Tipologia hori Ubera auzoko jarduketa oso
puntual eta murriztu batera mugatzen da.
Bizitegi-lurzorua kalifikatzeko aurreikuspenetan ezin da ahaztu Osintxu eta Angiozar
auzoetako hirigune finkatuak daudela, eta Ubera auzoko bizilagunek hirigunea
garatu nahi dutela.
Azaldutako irizpideei jarraituz, Plan Orokorrean bizitegi-lurzorua berrantolatzeko
proposamen garrantzitsuenak honako hauek dira: Algodonera – Gabiria – San
Antonio – Zubiaurre – Martoko aldea, Mintegi - Koldo Eleizalde kale berria, Urteaga
kaleko berrantolaketa, San Lorentzo kaleko berrantolaketa, Hirigune historikoa eta
Auzo periferikoak.
Jarduera ekonomikoei bideratutako lurzoruak 165 ha hartzen ditu (hiri lurzoruaren
%33). Lurzoru industrialak eremu handia hartzen du bizitegi eremuarekiko,
gainontzeko lurraldeekin alderatzen badugu.
Bergaran jarduera ekonomikoetarako hutsik dagoen lurzoruaren azalera
(Udalplaneko datuen arabera), okupatutako lurzoruaren %51 da. Lurzoru huts
horren %14 lurzoru finkatuan dago, %45 lurzoru finkatu gabean eta %42 lurzoru
urbanizagarrian. Eskualdearekin alderatuz, eskualdeko lurzoruaren %52,2 hutsik
dago, Bergaran azterturiko beste ratioaren oso antzekoa (Iturria: Bergarako Egoera
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Sozioekonomikoaren Ikerketa, IKEI, 2019).
Gaur egun jarduera ekonomikoei bideraturiko lurrak udalerri osoan barreiaturik
dauden 14 industrialdeetan kokatzen dira: Labe-garaiak, Aribar, Azkarrutz,
Labegaraieta, Larramendi, Ozaeta, Murinondo, Mekolalde, Ola, Osintxu, San Anton,
San Juan, San Lorenzo eta Urteaga (Iturria: Bergarako Egoera Sozioekonomikoaren Ikerketa,
IKEI, 2019).

Industria-lurzoruan, Plan Orokorrak aurretik indarrean zeuden AASSetan
aurreikusitako lurzorua agortuta zegoenez, lursail-poltsa berriak sortzea izan da
ezarri den politika, industria berriak finkatzeko eta lehendik daudenak birkokatzeko.

Irudia: Bergarako industria (Izadi 21)

Plan Orokorrak zehazki honako hiru eremu handi proposatzen ditu jarduera
ekonomikoen garapenetarako:
-

Larramendiko eremu berria.

-

Kukubaso- Ipiñarri eremua, Debagoieneko Lurralde Plan Partzialean jasota
dagoena eta erabilitako lurren zabortegian oinarritzen dena. Autobide berria eta
Bergarako ekialdeko saihesbidea, nabarmen murrizten dena LPParen
aurreikuspenekiko.

-

Mekolaldeko eremua, Hijos de Arturo Narvaiza SAren pabiloi zaharren hirieraldaketako jarduketekin eta hondakin-uren araztegiaren eraikuntzarekin
lotuta.

Sistema orokorrek hiri lurzoruaren zati adierazgarria hartzen dute, 235 Ha, hain
zuzen ere (hau da, hiri lurzoruaren azaleraren % 47).
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Bide-sarea eta oinezko sarearen sistemak 62,04 Ha hartzen zituen 2009an (Iturria:
Udalplan). Hauek berrantolatzeko jarduketa garrantzitsuenak jaso dira Plan
Orokorrean. Horien ondorioz, bide-sistema berriak ireki dira, udalerriko eremuen
arteko loturak hobetzeko. Proposamen garrantzitsuenen zerrenda hau da:
Kanpo- Komunikazioei dagokionean, eta aurreko AASSetan zehazturikoaren arabera,
ia erabat gauzatuta daude:
-

Eibar – Gasteiz autobidea dagoeneko eginda dago Bergarako zatian.

-

Beasain – Durango korridorea: dagoeneko eginda dago Bergarako ekialdeko
errepide saihesbideari dagokion zatian eta bertatik Deskargarako zatiaren
bikoiztea ere (2020an amaitua).

-

GI-632 Epeleko errepidea: eraikita dago.

-

Amillagan eraikitzea aurreikusita dagoen biribilgunea egitea eta GI-2632
(Bergara-Elgeta) errepidearen lehen zatia San Juan auzoraino hobetzea ere
jasotzen dira.

-

Ubera auzoan saihesbideko errepide-trazadura posible bat ere badago,
hirigunearen erdigunetik gaur egun igarotzea saihesteko.

-

AHTerako obretarako 30.21 Ha gorde dira (Iturria: Udalplan)

-

EAEko Trenbide Sarearen LAPean jasotzen den Debagoieneko etorkizuneko
tranbiaren ezarpena aintzat hartzen du (nahiz eta ez dagoen behin betiko
onartuta). Etorkizuneko tranbiaren trazadurari eta finantzaketari dagokienez,
Bergarako Udalak alegazio batzuk aurkeztu zituen, baina orain arte ez dira
ebatzi.

Errepideen sistema orokorretan garatu beharreko jarduera hauek proposatzen
dira:
-

Bergarako ekialdeko saihesbidea bikoiztea, GI-632 errepideari dagokiona,
Tejerako biribilguneraino.

-

GI-627 saihesbidearen trazadura aldatzea, San Antonio zubiaren, Ertzaintzaren
ertzain-etxearen eraikinaren ondoan, eta Candy Hoover etxetresna elektrikoak
izeneko biribilgunearen arteko zatian, tranbia igaro eta tranbia berrantolatu
ahal izateko (Algodonera – Gabiria aldea).

-

Hobekuntza-lanak egitea Bergara-Elgeta errepidean, GI-2632 errepidean,
errepidearen hasieratik Amillaga kalean aurreikusitako biribilgunearekin, San
Lorentzo industrialdean, eta San Juan auzoraino.

Hiri barneko bide-sarearen gainean ere hainbat proposamen jasotzen dira, hala
nola:
-

Ibarra kaletik Eguzki-Alde zerrategitik gertu dagoen industria-sektorera sartzeko
20

errepidea.
-

Candy Hoover Electrodomésticos S.A. industriaren iparraldean proiektatutako
bide berria, San Martin de Aguirre auzoarekiko lotura hobetzen duena.

-

Zubiaurre eta Martoko kaleen trazadura hobetzea, kaleen lerrokadurak
erregularizatzea eta espaloiak eta aparkalekuak eraikitzeko aukera sortzea.

-

Deba ibaiaren gainean zubi berri bat eraikitzea, Martoko – Zubiaurre auzoa
ibaiaren ezkerraldearekin lotzeko.

-

Urteaga eta San Migel kaleen trazadura hobetzea.

-

Bergarako gune nagusia eta hegoaldeko auzoak lotzeko, GI-627 eskualdeko
errepidea eta San Antonio, Martoko eta Zubiaurre kaleak eta Ozaetako zubia
erabiltzea. Martoko auzoan eta Deba ibaian ezin denez jardun, proposatzen den
jarduera eskualdeko errepidea mendebalderantz desbideratzea da, tranbia eta
kale berria, dagozkion espaloiak eta bizikletentzako erreia barne, igarotzeko
behar besteko espazioa izan dadin. Jarduketa hori osatzeko, Deba ibaiaren
gainean bi zubi berri eraikitzea proposatzen da.

-

Ibargarai eta Bideberri kaleen eta Zubieta eta Masterreka kaleen arteko loturari
esker, Aranerreka kalerako sarbidea ere konpontzea ekarriko duela aipatzen da,
Bolu aldeko kale nagusirako sarbidea, hirigune historikoa zeharkatu behar izan
gabe.

-

San Lorentzo eremuaren barruan, industria lurzorua bizitegi-erabilerarako
birkalifikatzeak, Urarte kalea, gaur egun oinezkoentzat dena, kale berri
bihurtzea.

-

Mekolaldeko industrialdeetarako sarbidea, Deba ibaiaren gainean eraikitako
zubi berriaren bidez ebaztea, Mekolaldeko araztegi berriaren obren barruan.

-

Angiozar auzoan, hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzorua handitzea aurreikusten
denez, auzoaren goiko alderako sarbidea hobetzea proposatzen da, frontoiaren
ondoan dagoen pasabidea egokituz.

Eta oinezko bideen gaineko proposamenak honakoak dira:
-

Oinezkoentzako sarbidea hobetzea erdigunetik Martoko – Zubiaurre eta Ozaeta
eremuetara eta Labegaraieta kirol-eremura.

-

Oinezkoentzako pasealeku berri bat eraikitzeko proposamena, Algodonerako
bizitegi-antolamendu berriaren barruan.

-

Uhola ibaiaren bi ertzetan (deskargan), eraikitako oinezkoentzako espazioa
luzatzea.

-

Iparragirre kalean eraikitako oinezkoen bulebarra amaitzea, Xabier Maria
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Munibe plazarainoko irekiera osoa osatuz.
-

Hirigune historikoaren eremuaren barruan, Domingo Irala kalean edo Barrenkale
kalearen atzealdean oinezkoentzako egonleku zabala sortu da, hirigune
historikoa eta zabalgunea integratzeko balio duena.

-

Oinezkoentzako pasealeku eta bizikletentzako errei gisa erabiltzeko
Zumarragatik datorren eta Maltzaga-Gasteiz-eko trenbidearen zabalgune
zaharretan geratzen den pasealekua berreskuratzea proposatzen da.

-

Debagoieneko etorkizuneko tranbiaren ezarpenak gaur egungo lur-berdinketan
eragina izango duenez, idatziko den trazadura-proiektuak bizikleta-erreiekin
bateragarriak diren oinezkoentzako ibilbideak berrezartzea ere jaso beharko du.

-

Oinezkoentzako loturak hobetzeko beste jarduketa batzuk ere badaude, hala
nola: espaloiak egitea zenbait kaletan: Martoko, Zubiaurre, Urteaga, Zubieta,
Mugertza eta Leizariako San Lorentzo kaleetan.

Ibai-ibilguen sistema orokorrak 24,23 ha hartzen zituen 2009an (Iturria: Udalplan).
Hauen barne daude Deba, Epele, Angiozar, Uhola (Antzuola), Elosua eta Ubera
ibaiak, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko
LAPean (Kantauriko isurialdea) jasotako gainerako errekak ere. Hauek dira LAP
honetan jasotako araudiak aintzat hartuz Plan Orokorrean barneratzen diren
jarduerak:
-

Deba errekako ibilguan: Zubiaurreko eremuan ibaiertzeko pasealeku bat
sortzea, Zubieta kale parean kolektore orokor berria jarriz Bideberri luzatzeko
lanak egitea, eta Mugertza eta Leizariako San Lorentzo kaleen inguruan ibaiaren
ertzeko pasealekua luzatzea.

-

Uhola (Antzuola) errekako ibilguan: San Migel kaleko 7. eta 9. zenbakiko
eraikinak eraistea eta Movilla industria-fabrika zaharrean, aurreikusitako
jarduketari esker, industria-eraikinek estali zuten ibaia aurkitu ahal izango da.
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Irudia: Deba ibaia (Izadi 21)

Azpiegituren sistema orokorrak 82,19 ha hartzen zituen 2009an (Iturria: Udalplan).
Ekipamenduak ezartzeko lurzoruei dagokienez, Mekolaldeko araztegia eta
Bergarako lurretan dagoen epeleko araztegia jasotzen dira. Iberdrola SAren
transformazio-geltoki berria eraikitzeko lursailen erreserba ere jasotzen da, eta,
eraiki ondoren, Gabiria baserriaren ondoan eta anbulatorioaren ondoan daudenak
eraitsi ahal izango dira.
Ekipamendu-sistema orokor berriak 17,78 ha hartzen zituen 2009an (Iturria:
Udalplan). Hauek sortzeko edo dauden sistemak ordezteko lurzoru-erreserba gisa,
Miguel Altuna lanbide-heziketako zentro berria eraikitzeko aurreikusitakoak finkatu
dira. Bestalde, San Martin de Aguirre ikastetxearen lursaila handitzekoa, eta
Martinez de Irala ikastetxeak okupatutako lurretan Mizpirualdeko zaharren egoitza
eraikitzeko lurzorua erreserba zehaztu da.
Udalerriko ondasun arkitektonikoak eta balio arkeologikoak babesteko neurriak
ezartzen dira ere, Plan Orokorraren Katalogoan jasotzen direnak. Babestu beharreko
zuhaitz berezi gisa, Olaso dorreko lorategian dagoen Bergarako Magnolioa ere sartu
da katalogoan.
Plan Orokorraren 2. aldaketa puntualean (2019) zenbait eremuetan egin beharreko
aldaketak proposatzen dira, egungo beharretara eta eskakizunetara egokitzeko.
Hala nola:
- A-11 Eremua (San Antonio): Gehienez 8 etxebizitza hartzeko eraikin berri bat
proposatzen da.
- A-17 eremua: Eraikin berrian, gutxienez, babes ofizialeko 20 etxebizitza egongo
dira.
- A-39 Eremua: San Martin Agirre eskola-eraikinaren mendebaldean dauden
eskola-erabilerako lursailak kirol-erabilerako unitate mugakidean sartuko dira.
- A-40a eremua: hirigintza-eraikigarritasuna handitzea eta antolamendua
aldatzea.
- A-40b eremua: proposatutako erabilerak aldatzea. Eremuan sotoko solairu bat
eraikitzea baimendu ahal izango da, eta Amillaga kaleko 2. partzelan Lidl
merkataritza-sozietatea ezartzea proposatzen da.
- Mekolaldeko espazio libreen eta berdeguneen sistema orokorra ezartzea. A-40a
eremuko etxebizitza-kopurua handitzeari eta A-17 1. egikaritze-unitateari lotuta
dago.
- A-50 area: industria-eremua ekialdetik zabaltzea, goiko industriarako
sarbidearen eta Santalde, Santa Katalina eta Martokoetxeberri baserrietarako
sarbidearen eta AHTaren trenbide berriaren zabalgunearen artean geratzen diren
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lurrak gehituta.
- A-57 Eremua: industrialdearen eremua murriztea. Lurzati txiki bat desklasifikatu
da (552m2), Arizkar baserriari dagokiona, jabeek hala eskatuta.
- Hirigune historikoko antolamendu xehatuko eremuaren muga aldatzea,
Errekalde Jauregiko lorategien azalera osoa sartzeko.
-

Idurioko haitzuloa Plan Orokorraren katalogoaren aldaketa.

Herriko eta inguruko berdeguneak
Espazio libreen Sistema Orokorrak (espazio libreak eta hiriko berdeguneak)
2009an 18,57 ha suposatzen zituen (Iturria: Udalplan).
-

Lehendik dauden espazio libreen eta Plan Orokorrean aurreikusitako
jarduketetatik aterako direnen zerrenda honako hau da: Martokua gaineko
plaza; Urteaga kaleko espazio librea; Espoloiko espazio librea; Hirigune
historikoko plazak (zeinetan oinezkoen erabilera eta ibilgailuen pasabide
kontrolatuak eta aparkatzeko aukera murriztuak uztartu beharko diren); Xabier
María Munibeko eta A-20 eremuko plaza berriak; Simón Arrieta y Fraiskozuri-ko
plazak; Santa Marina Elizaren eta merkatuaren eraikin berriaren aurrealdeko
espazio librea; Matxiategi poligonoko espazio librea: Mintegi eta Burdiñate
barruko plazak eta urrunago geratzen diren auzoetarako (Angiozar, Ubera,
Osintxu eta Elosua) aurreikusitako plazak.

-

Bergarak hainbat parke publiko eta hiriko berdegune ditu, 88.768,97 metro
koadroko azalerarekin, eta horrek asko estaltzen ditu indarrean dagoen
legeriaren eskakizunak. Gainera, hiri-eremuko eremuetan sakabanatuta daude.
Hirigunearen barruan dauden parkeei San Martzial parkea gehitzen bazaie, hiriparkeen eta berdeguneen azalera osoak 171.968,97 metro koadroko azalera
ematen du. Komeni da zehaztea guztiak ez daudela erabiltzeko baldintza
egokietan, eta horietako batzuk egokitzeko lan handiak egin behar dituztela.
Hauek dira hiriko berdeguneak: Artzamendiko berdegunea, Aretxuriagako
parkea, Usondo parkea, Santa Ana parkea (Errotalde), Errekalde Jauregiko
parkea eta San Martzial parkea.
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Irudia: Usondo parkea (Izadi 21)

Plan Orokorrean jasotako proposamenak gauzatzearen ondorioz, bizitegi-lurzoru
gisa kalifikatutako hiri-lurzoruan espazio libre berriak sortzen dira, gutxi
gorabehera 17.533,47 m2-ko azalera gehituz. Kontuan hartuta hiru eremu
horietako (hiri-lurzoruko eremuak) azaleren batura 81.887,09 m2-koa dela eta
berdeguneetarako eta espazio libreetarako metro koadroko estandarra %
21,41ekoa izanik, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak, 79.
artikuluan, erreserba horietarako lurzoru urbanizagarriaren sektoreetan %
15eko estandarra gainditzen du.

Herriko paisaia eta gune degradatuak
Mondragon-Bergara (Debagoiena) Lurraldeko Zatikako Planak hobetu eta/edo
berreskuratu beharreko eremuak zehazten ditu:
-

Lehen Cerrajerako zabortegiak hartzen zuen eremua aipatzen du. EibarGasteiz autobideak zeharkatzen ditu gaur egun lur horiek. Foru Aldundia,
proiektuaren sustatzailea eta lursailen egungo titularra den aldetik, zabortegia
eta ondorengo betelanak berreskuratzeko lanak egiten ari da. Bergarako
Udalak gaur egungo titularrarekin hitzartuta dauka horiek lagatzea,
etorkizunean berreskuratze-lanak egin ondoren berdegune gisa erabiltzeko.

-

Berroneratu beharreko eremuen artean LPPk hainbat eremu zehazten ditu:
Bergarako Hirigune Historikoa, San Antonio eta San Lorenzoko industria
eremuek
okupatutako lursailak. Hiria berroneratzeko bizitegi-erabilera
proposatzen eremu hauetan, eta, horiek garatuz, Bergaran bizitegi-lurzoruaren
beharrak ia beteko dira.

Ondare arkitektoniko eta kulturala
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Plan Orokorraren aurreko AASSek babestu beharreko eraikinen eta beste elementu
arkitektoniko batzuen zerrenda oso osatua jasotzen duen katalogo bat dute. Plan
Orokorrak Katalogoa eguneratzen du, babestu beharreko elementuen bi kategoria
ezarriz: ondasun arkitektonikoak eta balio arkeologikoak. Aurreko Katalogoa eta
haren eguneratzea Xabier Aranburu Udaleko Museologo Teknikariak egin ditu.

Irudia: Ariznoako San Pedro parrokia (Izadi 21)

Lurralde Plangintza eta Arlokako Plangintza
EAEko lurraldea antolatzeko indarrean dauden tresna orokorrak hauek dira:
Lurralde Ordenazioko Gidalerroak (LAG), Lurraldearen Zatiko Planak (LZP) eta
Lurralde Arlokako Planak (LAP). Lurralde antolaketako tresna horiek eta bigarren
mailako beste hainbatek Bergarako udalerrian eta beronen hirigintza-antolaketan
duten eragina aztertzen da jarraian:
Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak-LAG 2019
EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (2019-2040) 128/2019 Dekretu bidez
onartu ziren eta 2019ko irailaren 25etik daude indarrean. Honakoak jasotzen ditu
Bergarari dagokionean:
-

Debabarreneko Eraldaketa Ardatzaren antolamenduan sartzea Maltzagatik
Bergarara doan GI-627 errepidea, Debagoieneko mugaraino, apurka-apurka
“ekobulebar” bihurtzeko prozesuan.

-

Debagoieneko Eraldaketa Ardatza proposatzen da eskualde-zentralitatea
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indartzeko eta Eremu Funtzionalaren berritze eta garapen-dinamikak
artikulatzeko. Honek Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate eta Bergara udalerriak
lotzen ditu, Oñatirekiko lotura barne, eta horrela, zentro anitzeko hirigunea
eratu da haranean.
-

Urolako eta Oriako Eraldaketa Ardatzen arteko konexioan, GI-632 errepidea
Zumarragatik Bergararaino luzatzea jasotzen da.

Mondragon-Bergara (Debagoieneko) Lurraldearen Zatiko Plana LZP
Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen garapen gisa, Mondragon – Bergara
Lurralde Plan Partziala (Debagoiene – Deba Goiena) behin betiko onartu zuen Eusko
Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren apirilaren 12ko
87/2005 Dekretuak.
Helburu demografiko eta sozioekonomiko batzuk planteatzen ditu, hala nola eremu
funtzionalerako "identitate" bat sortzea, erlazio-sistemaren egituraketa osatzea
eskualde mailako interkonexioen hobekuntzarekin, 70.000 biztanle inguruko
potentzial demografikoa izatea egungo 64.500 biztanletik abiatuta, aurreikusitako
biztanleria-kopuruetarako gai den etxebizitza-politika garatzea, eta zonaldeko
jarduera ekonomiko tradizionalen garapen iraunkorra sustatzea.
Jarraian laburbiltzen dira Bergarako Plan orokorraren lurraldeko eta sektoreko
baldintzatzaile nagusiak:
INGURUNE FISIKOAREN ANTOLAMENDUA:
-

Natura-intereseko elementu eta eremuak: Olaso dorreko lorategian dagoen
Magnolioa (zuhaitz berezi gisa) eta Irukurutzeta-Sorus-Itxumendi-GorlaTrekuz eremua (natura-intereseko eremu gisa)
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Irudia: Bergarako landagunea (Izadi 21)

-

Nekazaritza-intereseko eremuak zehazten dira: Nekazaritza-irizpideen bidez
babestu beharreko lurzoruen inklusioaren arrazoia Debagoienen gaitasun
agrologiko handieneko lurzoruen presentzia urria dago.

-

Interes hidrologikoko eremuak: EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Planari egiten zaio aipamen (Kantauri isurialdea).

-

Interes Geologiko-Geomorfologikoko Eremuak: Antzuolako udalerrian dagoen
Ugarriaga-Azpikoako faila eta arrail-tektonikoa litzateke Bergaran nolabaiteko
eragina izan dezakeena.

-

Hobetu eta berreskuratu beharreko eremuak: mugatu egiten du lehen
Cerrajerako zabortegiak hartzen zuen eremua.

-

Interes arkeologikoko eremuak: Balio arkeologiko interesgarrien zerrenda
zehatza jasotzen da, eta, gainera, irekita uzten du Eusko Jaurlaritzako Kultura
eta Turismo Sailak aitortutako eremu berri guztiak sartzeko zerrenda.

BIDE-AZPIEGITUREN ANTOLAMENDUA:
-

Eibar-Gasteiz autobiderako lurzorua erreserbatzea.

-

Beasain-Durango autobiarako lurzorua erreserbatzea.

-

Elorregiko GI-627 errepideko parkearen bidea hobetzeko eta eraldatzeko
lurzorua gordetzea (San Prudentzio).

-

GI-2632 konexioa hobetzeko lurzorua erreserbatzea (San Juan poligonoraino)

-

Kukubaso-Ipiñarri errepide-garraiorako instalazio osagarria jartzeko lurzorua

-

Mekolaldeko hondakin-urak arazteko estaziorako lurzorua erreserbatzea

TREN-AZPIEGITUREN ANTOLAMENDUA:
-

Trenbide-sare berriari dagokion trenbidea egiteko beharrezko erreserbak.

-

Debako tranbia egiteko beharrezko erreserbak, Bergara parean.

ZERBITZU-AZPIEGITURAK ANTOLATZEA:
-

Plan eta proiektu sektorialak gauzatzeko beharrezko erreserbak.

-

Mekolaldeko hondakin-urak arazteko estaziorako erreserba.

ANTOLAMENDU INTEGRALA ETA HIRI-EGITURA:
-

Algodonera San Antonio inguruko hiri-eraldaketa eta -berroneratzea, bizitegi28

erabilerarako.
BIZI
TE
GIKO
KAL
EK
UE
TA
RA
KO
LU
RZ
OR
UAREN ANTOLAMENDUA ETA POLITIKA:
-

Bizitegi-lurzoruaren eskaintzaren kuantifikazioa, LPPren xedapenen arabera.

-

Dentsitate handiko bizitegi-erabileretarako lurzorua antolatzea Algodonera San
Antonio inguruko hiri-eraldaketarako eta -berroneratzeko eragiketan.

-

Bergarako erdiguneko hego-mendebaldeko dentsitate ertaineko garapen
berriko lehentasunezko jarduketetarako aurreikuspenak.

JARDUERA
EKONOMIKOETARAKO
ANTOLAMENDUA:
-

KOKALEKUETARAKO

LURZORUAREN

Industrialde bat ezartzeko eremu bat antolatzea, San Juanen lehendik zegoena
handitzea.

EKIPAMENDU ETA ESPAZIO LIBREETARAKO LURZORUAREN ANTOLAMENDUA:
-

Elorregiko (San Prudentzio) hiri-inguruko parkearen antolamendua.

-

Gorlako hiri-inguruko parkearen antolamendua.

-

Asentzioko hiri-inguruko parkearen antolamendua.

-

Ibilbide Zurien Sarea antolatzea (oinezkoentzako zirkuituak eta bidegorriak).

-

Elorregiko harrera- eta informazio-zentroa (San Prudentzio).
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Irudia: Bergarako landa paisaia (Izadi 21)

Nekazaritza eta Basozaintzako LAP (2014/09/16ko 177/2014 Dekretua):
Bergarako Plangintza Orokorrak proposatutako Lurzoru Ez Urbanizatzailearentzako
antolakuntzan, LASan adierazitako maila desberdinak barneratzen dira, ezarritako
eremuen banaketa bera mantenduz.
Bergarako udalerriko Balio Estrategiko Handia duten Nekazaritza eta Basozaintza
eta Landazabal lurzoruak eta Baso lurzoruak adierazten dira.
EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAP (Isurialde kantauriarra)
(449/2013 Dekretua, azaroaren 19koa, Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko
LAParen aldaketa behin betiko onartzen duena. EHAA: 2013ko abenduaren 12a.
Hutsen zuzenketa: Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 2014ko urtarrilaren
27a).
Deba lurralde historiko guztiko ibai ubiderik poluituena bezala azpimarratzen da. Ez
du Bergara parean duen egoeraren aipamen zehatzik egiten, baina Eskoriatzatik
ibaibidean behera Deba ibaiaren degradazioa handia dela eta erriberako basoa ia
desagertu egiten dela aipatzen da. Nahiz eta belardien ehunekoa esanguratsua
izan, hiri- eta industria-kokalekuak eta bide-azpiegiturak dira ibaien ertzetan eragin
gehien izaten duten erabilerak.
“Iparra III” Plan Hidrologikoan uholdeak prebenitzeko eskuhartzeak egiteko
lehentasunezko eremu gisa hartu da Deba ibaia, Eibartik Eskoriatzara.
Epe luzera Deba arroaren ubide nagusietan dauden estaldurak pixkanaka kentzeko
politika proposatzen da: Deba ibaian. U. Cerrajera eremuan (67 Km 2) eta Antzuola
ibaian. Movilla industria guneko eremuan (25 Km2).
Angiozar ibaiadarreko Hondakindegiko eremua berreskuratzeko eskuhartzeak
egitea ere proposatzen da.
Horrez gain, Deba ibaiaren arroan kultur interesa duten honako zubi hauek daudela
adierazi da: Osintxu zubia, Osintxu- Zubizaharra zubia eta Ozaetako zubia
Bergara zeharkatzen duen Debako ibai tarteak 0. kategorian egokitzen da dira
ikuspegi hidraulikoaren arabera. Horren arabera, ibai ertzetan, ibaiaren eta eraikin
arteko gutxieneko babes-tarteak nahiko handia izan beharko duela aipatzen da,
30

etorkizunean uholdeen aurkako bideratzeak egiteko beste, 10 m-ko babes-tartea
eduki beharko dute eraikin berriek. Antzuola errekak Deba ibaiarekin bat egiten
duen eremua ere kategoria berean sartzen da.
EAEko Hezeguneen LAP (2004/07/27ko 2004/160 Dekretua. Behin betiko
onespena. 231/2012 Dekretua, urriaren 30ekoa, EAEko Hezeguneen Lurraldearen
Arloko Plana behin betiko onartzeko Dekretua aldatzeko dena).
Bergaran ez dago Ramsar-eko Hitzarmenaren baitan nazioartean garrantzia duten
hezeguneen zerrenda jasoriko hezegunerik.
EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko LAP (41/2001 DEKRETUA, otsailaren
27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan Trenbide Sarearen Lurraldearen
Ordenazioko Arloko Plana behin betiko onesten duena).
Bergarako lurraldea Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Planaren eraginpean
dago, udalerrian Gasteiz-Dax linea eta Bilborako adarra bertan aipatzen baitira.
Ordudanik EAEko Trenbide Sarearen Gipuzkoako Lurraldearen Arloko Plana
aldatzeko dokumentu bat izapidetzen hasi zen, eta 2005eko urtarrilaren 25ean
eman zitzaion hasierako onespena.
Debako eremuan, Deba Haraneko herriguneei ematen zaien zerbitzuaren
ikuspegitik, proposatzen du tranbia-garraio-sistema bat ezartzea, haranaren
ardatzetik igaroko dena. Lehen fasean, Bergara-Aretxabaleta zatia aurreikusten du,
eta haranaren gainerakoarekin, Eskoriatzarekin eta Oñatirekin lotzea aurreikusten
du. Bergara – Maltzaga luzapena ere jasotzen du, Eusko Tren linearekin lotzeko.
Bergarako udalerriari dagokionez, Bergarako gunearen eta Bergara – Arrasate eta
Bergara – Osintxu-Soraluze hiriarteko zatiaren trazadura-proposamenak jasotzen
dira.
Trenbide zaharrak hartzen duen lur eremuan erabilera lehian dagoen hiriarteko
gunean, lehentasuna ematen zaio tranbiaren erabilerari, oinezkoen eta
bidegorriaren erabilerari baino.
Bergarako Udalak, alegazio batzuk aurkeztu zituen Bergarako herrigunean eta
Bergara-Arrasate hiriarteko zatiaren tranbiaren trazadurari buruz.

Euskal Autonomia Erkidegoko Energia Eolikoaren LAP:
2002ko maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretuaren bidez, behin betiko onartu zen
Euskal Autonomia Erkidegoko Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana.
Onarpen-prozesuan, Bergarako Udalak alegazio bat aurkeztu zuen. Egindako
alegazioari erantzunez, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak erabaki zuen
Samiño-Izazpi eta Irukurutzeta kokalekuak atzera botatzea edo LPStik kanpo uztea;
izan ere, elementu megalitiko ugari daude, eta, ondorioz, ia ezinezkoa da kokaleku
horietan parke eolikoak egitea. Salbuespen horrekin, Bergaran ez du eraginik
izango.
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EAE-ko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua sortzeko eta MerkataritzaEkipamenduak antolatzeko LAP-aren berrikuspen partziala, merkataritza-gune
handiei dagokienez. aurrerapena (2017) (2004/12/21ko 2004/262 Dekretua):
Honako proposamena egiten du Bergararako: Eskualde garrantziko poligono berria
proposatzen da Bergarako goialdeetan, ibarren hondoetatik kanpo, autobidea
eraikitzeko jarduera osagarri gisa. (10/25 ha)
Merkataritza-ekipamendu handien kokapena eta dimentsionamenduari
dagokionean, Bergara B kategorian kokatzen da, eskualdeko garrantziarekin.
Merkataritza-ekipamendu berrien gehieneko neurria kategoria horren araberakoa
izanik: plataformaren gehieneko azalera garbia: 40.000 m2 eta eraikitako sabaiaren
gehieneko azalera: 13.000 m2.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Arloko Plana LAP (2013ko ekainaren 10eko
2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin
betiko onartzen duena. 6/2014 FORU ARAUA, ekainaren 30ekoa, 2013ko ekainaren
10eko 2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana
behin betiko onartzen duena, aldatzekoa).
I-6 Bergara – Beasain ibilbideak, Bergara eta Beasain arteko ibilbideak Deba
bailararen eta barnealdeko eskualdeen (Goierri) arteko lotura ixten du, 30 km
inguruko luzera duen trazatu baten bidez. Ibilbide horrek gutxi gorabehera 1,7 kmko tartea partekatzen du I-5 ibilbidearekin Urretxuko eta Zumarragako udalmugarteetan, eta aurreko ibilbidean zenbatu da. Gaur egun, ibilbidearen luzera
osoaren % 18 dago eginda, zehazki, Ormaiztegi eta Beasain lotzen dituen 5,4 km.
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Irudia: Gipuzkoako Bidegorri Sarearen mapa (2019, GFA). Gipuzkoako bidegorriak (2019)

I-4 Deba Harana ibilbidea, Lurralde Historikoaren mendebaldeko sektoretik doa,
Deba ibaiaren ibilbideari goranzko noranzkoan jarraituz. Barne-mailan, ibilbideak
Lurralde Historikoko bi eremu funtzional garrantzitsu komunikatzen ditu:
Debabarrena eta Debagoiene. Ibilbide horri adar hauek esleitu zaizkio Bergara
parean: I-4.1 Bergara - Antzuola, 3,2 km luze.

Irudia: Bizikleta ibilbideak Bergaran (I-4 eta I6)
(Iturria: Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldekoaren Arloko Plana)
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Gipuzkoako Hiri-hondakinen Azpiegituretako LAP
Batzar Nagusiek Foru Arauaz onartutako kudeaketa planen bidez arautzen da
Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko plangintza.
Hiri hondakinen kudeaketarako politikak garatzen dira legediak ezartzen duen
hondakinen hierarkia jarraituz, hondakinen prebentzioa beste aukeren aurretik
lehenetsiz.
Honakoa da une honetan indarrean dagoen kudeaketa plana:
6/2019 Foru Araua, martxoaren 20koa, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2019-2030 Plan
Orokorra
onesten
duena.
2002ko
Hondakin
Planaren eta 2008ko
Aurrerapen
Dokumentuaren babesean garatutako ekintza- ibilbidearen oinordekoa da 2019-2030 Hondakin
Plana.
Bestalde, azpiegiturei dagokienez, 2009ko Gipuzkoa Hondakinen Kudeaketako Azpiegituren
Lurralde Plana aldatu da, apirilaren 10eko 9/2018 Foru Dekretu bidez, 2018ko Lurralde Plan
Sektorialaren Aldaketa behin betiko onartzen duena.

Egun izapidetzen ari diren Lurraldearen Arlokako planak ondorengoak dira:
▪

EAEko Kultura Ondareko Lurralde Plan Sektoriala

▪

EAEko Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurralde
Plan Sektoriala

▪

EAEko Portuak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala

▪

EAEko Garraio Sare Intermodal eta Logistikorako Lurralde Plan Sektoriala

Hirigintza antolamenduan eragina duten eta aipagarriak diren bestelako
administrazio xedapenak eta ingurumenaren inguruko legedien artean ondorengoak
daude:
Udal mailan:
▪

96/2003 Dekretua, apirilaren 29koa, Bergarako Hirigune Historikoa
(Gipuzkoa) monumentu-multzo kategoriarekin kultura-ondasun gisa
kalifikatzen duena.

Erkidegokoak:
▪

EAEko Ingurumena Babesteko 3/1998 Legea

▪

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea

Estatu mailakoak:
▪

Urari buruzko 29/1985 Legea eta Jabari Publiko Hidraulikoaren araudia.

Europa mailakoa:
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▪

92/43 EEE Zuzentaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa, habitat naturalak eta
basoko fauna eta flora babesteari buruzkoa (Habitaten Zuzentaraua)

▪

79/409 EEE Zuzentaraua, 1979ko apirilaren 2koa, basa-hegaztiak babesteari
buruzkoa (Hegaztien Zuzentaraua)

▪

2000/60 EE Zuzentaraua, 2000ko urriaren 23koa, Europako
Legebiltzarrarena, Uraren politikan jardun esparru komunitarioa ezartzen
duena (Uraren Esparru Zuzentaraua)

Hirigintza antolamenduan eragin dezaketen bestelako plan eta txostenak:
▪

Gipuzkoko Uraren Erabilera Iraunkorrerako Jarraibideak

▪

Garraio Iraunkorraren Plan Zuzentzailea.

▪

Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea, 2018-2020

▪

Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura bizitokien
bizigarritasun baldintzak eta diseinu arauak erregulatzen dituen dekretuproiektua.

▪

Etxebizitza Birgaitzen Laguntzeko Programa 2017-2020

▪

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020 eta
2020rako IV. Ingurumen Esparru Programa.

▪

Euskal Autonomia Erkidegoko 2030erako Biodibertsitate Estrategia

▪

Euskadiko Natura-Ondarea Kontserbatzeko Legea

▪

Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia 2020

▪

Paisaia Antolatzeari buruzko Lege-proiektua.

▪

Euskal Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarea.

▪

Plan Hidrologikoa eta Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren
Espainiako zatian Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana

▪

Gipuzkoako Klima-Aldaketaren Aurkako Borroka-Estrategia eta 2050Klima
Aldaketaren Aurkako Euskal Plana 2050.

▪

Klima-aldaketa Arintzeko eta Klima-aldaketari Egokitzeko Lege-proiektua.

▪

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten dituzten edo
jasan dituzten lurzoruen inbentarioa eta Kutsatutako Lurzoruak Babesteko
Plana.

▪

Trenbideko Euskadi 20-20 Plana, tren eta tranbia bidezko garraiorako.

Hirigintza plangintza
Bergarako udalerriak indarrean zeuden Plangintzako Arau Subsidiarioak
Berrikusteko prozesua hasia zuen 2005 urtean, aurrerapen-dokumentu bat
jendaurrean jarrita. Dokumentua jendaurrean jartzeko aldia amaituta, Udaleko
Osoko Bilkurak, 2006ko uztailaren 6an egindako iradokizunei erantzuteko eta
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berrikuspen-dokumentua idazteko irizpideak finkatzeko erabakia hartu zuen.
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Lege berria 2006ko irailaren 20an sartu
zen indarrean eta Bergarako Udalak erabaki zuen berrikuspen-dokumentua lege
berriaren edukira egokitzea.
Honenbestez, Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren hasierako
onarpena 2007ko apirilaren 16an egin zen, aipatu dekretua argitaratu baino
urtebete lehenago, eta jendaurrean jartzeko epea amaitu zenean, Udalak alegazioidazkien berri eman eta onartu zuen. Ondoren, Hirigintza Plangintzako Aholku
Batzordearen bilkurak antolatu ziren (Udalak funtsezko aldaketak finkatu
zituenean, hain zuzen). Aldaketa horiek hasieran onetsi ondoren 2008ko uztailaren
16an jendaurrean jarri ziren.
Bergarako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra 2009ko maiatzaren 25ean onartu
zen behin betiko, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAO) argitaratu zen 2009ko
uztailaren 27an. Ondoren, 1. aldaketa puntual bat izapidetu zen, zenbait eremuri
eragiten ziona. Aldaketa hori 2012ko azaroaren 12an onartu zen behin betiko, eta
2012ko abenduaren 17an argitaratu zen GAOn.
2012an Plan Orokorraren lehen aldaketa egin zen, eta 2019an Plan Orokorraren
2. aldaketa puntuala egin da. Aldaketa honen xedea da Plan Orokorraren
zehaztapenak aldatzea zenbait eremutan, egungo beharretara eta eskakizunetara
egokitzeko.

Plangintza eta eraikuntzan iraunkortasun irizpideak integratzea

Hiri Ordenaziorako Plan Orokorraren Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari
buruzko azterketan (2009) ingurumena babesteko helburu eta lehentasunak
zehazten dira. Laburbilduta, inguruko elementu baliotsuak babestea eta prozesu
ekologikoekin bateragarria den garapen iraunkorra bultzatzea izan behar dira
Bergararen lurralde-antolamenduaren helburu nagusiak.
Udalak sustatutako edo gainbegiratutako eraikuntza-lanei dagokionez, indarrean
dagoen arloko araudia aplikatzen da.
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HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA

EGOITZARAKO LURZORUA:
✓ Egoitzarako eremu berriak lortzeko asmoz, ez lirateke lur gehiago hartu behar eta
hurrengo hirigintza antolamenduko arauetan etxebizitza hutsak merkaturatzea eta
etxebizitza zaharren birgaitzea lehenetsi beharko litzateke, alde zaharrean dagoen
behar handiari erantzun bat emateko.
✓ Alde zaharretik auzo berrietara mugitu da jendea eta alde zaharra husten ari da.
Udalerriaren erdigunea auzo berri aldera (“zabalgunea”) mugitu da, alde zaharra
albo batera geratuaz.
✓ Udala gehiago arduratu beharko litzateke banakako herritarren etxebizitzen
birgaitze-beharren inguruan. Administrazio Publikoa espazio publikoan ez ezik
pribatuan ere lagundu beharko luke.
✓ EVEk (Energiaren Euskal Erakundeak) etxebizitzak energetikoki eraberritzeko
(inguratzaile termikoaren hobekuntza, esaterako) laguntza dezente ematen ditu.
Udalaz gaindiko erakundeek irisgarritasuna hobetzeko ematen dituzten laguntzak,
ordea, ez dira horrenbestekoak.
✓ Alde zaharrek izaten duten ondareari dagokion babes figurak teilatuetan eguzkiplakak jartzearen debekua ekartzen du. Babes maila horiek dakartzaten arauak
malgutu beharko lirateke horrelakoei aurre egiteko.
INDUSTRIA LURZORUA
✓ Industria lurzorua hutsik dago. Urbanizagarria den eremu asko dago lantegi
zaharrek okupaturiko espazioetan, eta hauek garatzeke daude, eskatzen duten
inbertsioa handia baita (hauetako asko poluituta egon daitezkeen lurzoruak dira
eta hauek berreskuratzeak kostua asko igoko luke).
✓ Udalerrian kokaturiko industria enpresa handiek ez dituzte topatzen beraientzat
ekonomikoki bideragarriak diren pabiloiak edo eremuak, dauden poligonoetako
pabiloiak jada txikiak geratu zaizkielako edo/eta prestatu diren poligono berriak
oso garestiak direlako (Larramendiko industria gune berria). Kanpoan (Araba,
etab.) aukera merkeagoak dituzte eta gainera ondo konektatuta daude. Bergarak
industria garapenetarako duen hiri-lurra garestia da oso eta ez da erraza industria
enpresentzako lehiakorrak diren lurrak eskaintzea.
✓ Etorkizuneko erronka nagusietako bat enpresak bertan geratu daitezen lehiakorrak
diren baldintzak eskaintzea da (lursail merkeagoak, lokalen alokairu erregulazioak,
etab.)
✓ Bergaran ia ez dago enpresa traktore handirik, gehiengoa ETEak dira (enpresa
txiki eta ertainak). Garrantzizkoa litzateke beraz enpresa handiagoentzako
erakargarriagoak diren industria lurrak eskaintzea.
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AUZOEK ELKARBANATZEN DITUZTEN ARAZO NAGUSIAK:
✓ Auzo bakoitzaren arazoak eta beharrak Udalari helarazten bazaizkio ere (udalak
auzoei hala eskatuta) ez dira aintzat hartzen, ahaztu egiten dira legegintza
guztietan. Gainera, ezjakintasuna dago egun auzoetan Udalak egiten dituen
gastuen gainean. Arlo ezberdinak lantzeko plangintza baten falta dago, hau da,
ekintza-plan bat non prozesua definituko den eta ekintzak lehenetsi.
✓ Auzoetan udalak ez du inbertsio gehiegirik egiten. Aurrekontuen gehiengoa
Bergarako herrigunera bideratzen da. Auzoentzako aurrekontu partidak ez direnez
bideratzen, auzoetan aurrera eramaten diren ekintzen gehiengoa dirulaguntzen
bitartez gauzatzen da, dirulaguntzen menpe geratuz. Auzoetan egiten diren ekintza
asko auzolanean eta partikularren dirutik egiten dira eta horri eskerrak oinarrizko
baldintzak egoki mantentzea lortzen dute.
✓ Auzo askotan oinarrizko beharrak ez daude aseta: telebista, interneteko
sarbidea, telefono estaldura, ur edangarria, irisgarritasuna, garraioa,…
✓ Auzoetan biztanleria gutxitzen eta zahartzen ari da, erreleborik gabe geratuz.
Auzotik kanpo etorritako herritar gutxiek ez dute auzo nortasuna mantentzen
laguntzen (txalet pribatu eran sortzen dute euren bizilekua).
✓ Estalitako gune gehiago behar dira: haurrentzako, adinekoentzako, etab.
Frontoiak ez dira nahikoa auzoetan.
✓ Auzoak biziberritu beharko lirateke, zerbitzuez gain, enplegua egon dadin,
jarduera ekonomikoak kokatzeko aukerak sortuz eta zerbitzu gehiago eskainiz.
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LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrikoak
•

Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorra (2009an onartua).

•

Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorraren 2. Aldaketa (2019an onartua)

•

Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Ingurumen Inpaktuaren Baterako
Ebaluazioari buruzko azterketa (2009).

EAEkoak eta Gipuzkoakoak
•

Lurralde-antolakuntzari buruzko Legea, 1990eko maiatzaren 31koa. (04/1990 Legea).

•

2/2014 Legea, urriaren 2koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea
aldatzekoa

•

Hirigintza-jarduerez sortutako gainbalioetan erkidegoak izan behar duen parte-hartzea
aldatzeko Legea, 2008ko ekainaren 28koa.

•

Hirigintza-estandarrei buruzko Dekretua, 2012ko uztailaren 3koa (123/2012 Dekretua).

•

Lurralde Antolamenduko Gidalerroak. Lurraldea 2040 (2019an onartua)

•

Errepideen Plan Sektorial Orokorra.

•

Trenbideen Azpiegitura antolatzeko Lurralde Arloko Plana. (Behin betiko onarpena:
2001eko otsailaren 27a).

•

Haize-energia antolatzeko Lurralde Arloko Plana. (Behin betiko onarpena: 2002ko
maiatzaren 14a).

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Inguru Hezeak babesteko eta antolatzeko Lurralde
Arloko Plana. (Behin betiko onarpena: 2004ko uztailaren 27a).

•

Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua sortzeko eta Saltoki Handiak antolatzeko
Lurralde Arloko Plana. (Behin betiko onarpena: 2004ko abenduaren 21a).

•

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Arloko Plana. (05/06/2013).

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak antolatzeko Lurralde Arloko
Plana (isurialde kantauriarra) (Aldaketa). (19/11/2013).

•

Nekazaritza eta Basoak antolatzeko Lurralde Arloko Plana. (Behin betiko onarpena
“177/2014” Dekretua, 2014ko irailaren 16a).

•

Lurralde Antolamenduko Gidalerroen Aldaketa, bizitegi-kuantifikazioari dagokionez
(2016/01/19).

•

Arrasate-Bergara eremu funtzionalaren Lurralde Plan Partziala (Debagoiene), 87/2005
Dekretuaren bidez onartutakoa.

•

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020)

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarea (2005).

39

Estatukoak
•

Lurzoruaren Legeari buruzko Testu Bategina, 2008ko ekainaren 20ko Legegintzako
Errege Dekretu bidez onartua (“2/2008” Legegintzako Errege Dekretua).

•

Lurzoruaren Legearen balorazioen araudia onartzen duen “1492/2012” Legegintzako
Errege Dekretua, urriaren 24koa (“1492/2012” Legegintzako Errege Dekretua).

•

Birgaitzeari eta hiri-berrantolatzeari eta -berritzeari buruzko 8/2013 Legea, ekainaren
26koa.

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
Udal eskumenekoak

•

Bergarako Plan Orokorrean inpaktu gehien sortuko duten aurreikuspenak
iraunkortasun irizpideekin baloratzea, Bergarako Plan Estrategiko Jasangarriaren
helburuekin uztartuz.

•

HAPOaren berrikuspen bat egin, egungo behar eta egoerara egokitu eta MondragonBergara (Debagoieneko) eremu funtzionaleko Lurralde Zatikako Planaren eta udalaz
gaindiko beste plangintzen moldaketei egokitzeko, Bergaran eragin ditzaketen
inpaktuak baloratuz.

•

Hirigintza antolamenduan aurreikusitako proiektu berriek sortutako mugikortasuna
balioztatzea.

•

Udalerriko parke, lorategi eta berdeguneen babes eta kudeaketarako neurriak Plan
Orokorrean barneratzeko bideak finkatu eta berdegune berriak sortzeko aukerak
aztertu.

•

Herria neurrigabe handitzea ekidin eta lurzoruaren erabilera arrazionala eta mistoa
sustatzea, nekazaritza eta abeltzantzarako balio altuko esparruen hiritartzeak ekiditeko
neurriak hartzea.

•

Plan Orokorraren ingurumen eraginaren ebaluazioaren dokumentuan jasotako paisaia
nahiz balio naturaleko guneen inguruko aurreikuspenak garatzea.

•

Hiri eta hiri inguruko paisaiaren identitate elementuak eta babestutako natur
elementuak mantentzea eta haien kalitatea hobetzea, hauen arteko loturak bermatuz.

•

Udalerriko ondare arkitektonikoa kontserbatzeko legezko tresnak aplikatu eta
beharrezko neurriak martxan jartzea.

GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak
finkatzen lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):
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GIH
9. Azpiegitura erresilienteak
eraikitzea, industrializazio
inklusibo eta jasangarria
bultzatzea eta berrikuntza
sustatzea

UDALENTZAKO HELMUGAK
• Industria txikiek eta beste enpresa batzuek
finantza-zerbitzuak, arrazoizko kredituak
barne,
lortzeko
dituzten
aukerak
areagotzea,
bereziki
garapen-bidean
dauden herrialdeetan, eta industria edo
enpresa
horiek
balio-kateetan
eta
merkatuetan sar daitezela ahalbidetzea.
• Hemendik
2030era,
azpiegitura
modernizatzea eta industriak eraldatzea,
jasangarriak izan daitezen. Horretarako,
eraginkortasun handiagoko baliabideak
erabili behar dira eta teknologia- eta
industria-prozesu
garbiak
eta
ingurumenaren ikuspegitik arrazoizkoak
erabiltzen direla bermatu behar da, eta
herrialde guztiek dagozkien ahalmenen
araberako neurriak har ditzatela lortu
behar da.

11. Hiriak eta giza kokaguneak
inklusiboak, seguruak,
erresilienteak eta jasangarriak
izatea lortzea

•

Hemendik 2030era, pertsona guztiek
etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak,
seguruak eta arrazoizkoak izan ditzatela
bermatzea, eta auzo marjinalak hobetzea.

•

Gaurdanik 2030era, pertsona guztientzako
garraio-sistema seguru, arrazoizko, irisgarri
eta jasangarria izateko aukera ematea eta
bidesegurtasuna hobetzea, batez ere
garraio
publikoa
areagotuz
eta
ahultasunegoeran
dauden
pertsonen
beharrei
arreta
berezia
eskainiz
(emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat
dutenak eta adineko pertsonak).

•

Hemendik 2030era, hirigintza inklusiboa
eta jasangarria areagotzea, eta baita giza
kokaguneen kudeaketa parte-hartzailea,
integratua eta jasangarria ere, herrialde
guztietan.

•

Munduko kultura- eta natura-ondarea
babesteko eta zaintzeko ahaleginak
bikoiztea.

•

Gaurdanik 2030era, nabarmen murriztea
hondamendien
ondorioz
(urarekin
zerikusia dutenak barne) sortutako
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heriotzen eta horien eraginak jasaten
dituzten pertsonen kopurua, eta nabarmen
murriztea
hondamendiek
sortutako
zuzeneko galera ekonomikoak, munduko
barne-produktuarekin alderatuta, arreta
berezia emanez pobreei eta ahultasunegoeran dauden pertsonei.

13. Neurri urgenteak hartzea
klima-aldaketaren eta haren
ondorioen aurka egiteko.

•

Hemendik 2030era, murriztea hirietako per
capita ingurumen-inpaktu negatiboa, eta
arreta
berezia
eskaintzea
airearen
kalitateari eta udalhondakinen eta beste
hondakin batzuen kudeaketari.

•

Gaurdanik 2030era, berdegune eta espazio
publikoak, inklusiboak eta irisgarriak
izateko aukera unibertsala ematea,
bereziki, emakumeentzat, haurrentzat,
adinekoentzat eta desgaitasunen bat duten
pertsonentzat.

•

Hiriguneen, hiri-inguruen eta landaeremuen arteko ekonomia-, gizarte‐ eta
ingurumen‐lotura positiboak babestea,
garapen nazionalaren eta eskualdekoaren
plangintza sendotuz.

•

Hemendik 2020ra, nabarmen areagotzea
politika eta plan integratuak bereganatzen
eta ezartzen dituzten hirien eta giza
kokaguneen
kopurua,
inklusioa,
baliabideen erabilera eraginkorra, klimaaldaketaren arintzea, klima-aldaketarako
egokitzapena eta hondamendien aurkako
erresilientzia hobetzeko asmoz; eta
Hondamendien Arriskua Murrizteko 2015‐
2030 aldirako Sendaiko Esparruarekin bat
etorriz, hondamendi-arriskuen kudeaketa
integrala egitea eta martxan jartzea, maila
guztietan.

• Klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako
arriskuenganako erresilientzia eta horietara egokitzeko
ahalmena sendotzea herrialde guztietan.
• Klima-aldaketari lotutako neurriak sartzea politika,
estrategia eta plan nazionaletan.
• Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza ahalmena eta
erakundeena hobetzea, klima-aldaketa murrizteko,
horretara egokitzeko, bere eraginak arintzeko eta garaiz
ohartarazteko.
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15. Lehorreko bizitza babestea,
lehengoratzea eta modu
jasangarrian erabili dadila
sustatzea, basoak modu
jasangarrian kudeatzea,
basamortutzearen aurka
borrokatzea, lurren degradazioa
inbertitzea eta
biodibertsitatearen galera
gelditzea.

• Hemendik 2020ra, lurreko ekosistemen eta ur gezaren
barne-ekosistemen eta horien zerbitzuen zaintza,
berrezarpena eta erabilera jasangarria bermatzea,
bereziki hauena: basoak, hezeguneak, mendiak eta gune
lehorrak; hori guztia, bat etorriz nazioarteko hitzarmenen
bidez ezarritako betebeharrekin.
• Gaurdanik 2020ra, martxan jartzea baso-mota guztien
kudeaketa jasangarria, deforestazioa geldiaraztea,
degradatutako basoak berreskuratzea eta basotzea nahiz
basoberritzea nabarmen areagotzea mundu-mailan.
• Hemendik 2030era, desertifikazioari aurka egitea, lur eta
lurzoru
degradatuak
birgaitzea
(desertifikazioek,
lehorteek eta uholdeek kaltetutako lurrak barne) eta
lurzoruaren degradazioan eragin neutroa izango duen
mundu bat lortzen saiatzea.
• Gaurdanik
2030era,
ekosistema
menditsuen
kontserbazioa bermatzea, horien dibertsitate biologikoa
barne, garapen jasangarrirako funtsezko onurak emateko
duten ahalmena hobetze aldera.
• Neurri premiazko eta esanguratsuak hartzea, habitat
naturalen degradazioa murrizteko, biodibertsitatearen
galera
geldiarazteko
eta,
hemendik
2020ra,
mehatxatutako espezieak babesteko eta desagertu
daitezela saihesteko.
• Hemendik 2020ra, espezie exotiko inbaditzaileak sar
daitezela prebenitzeko eta horiek lurreko nahiz uretako
ekosistemetan dituzten eraginak nabarmen murrizteko
neurriak hartzea, eta lehentasunezko espezieak
kontrolatzea edo desagerraraztea.
• Gaurdanik 2020ra, ekosistemen eta biodibertsitatearen
balioak sartzea plangintzan, garapen-prozesuetan,
pobrezia murrizteko estrategietan eta kontabilitate
nazionaletan eta tokikoetan.
• Iturri
guztietatik
datozen
finantza-baliabideak
mobilizatzea eta nabarmen areagotzea, biodibertsitatea
eta ekosistemak zaintzeko eta jasangarritasunez
erabiltzeko.
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BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
3. Biodibertsitatea eta zerbitzu ekosistemikoak babestea eta sustatzea.
4. Berdeguneen eta esparru naturalen erabilera murriztea.
6. Klima-aldaketara egokitzea eta hondamendien arriskua murriztea.
Lurralde-eremua
Bergara Euskal Autonomia Erkidegoko erdialdean dago, Gipuzkoako hego-mendebaldean, hain
zuzen ere, eta Debagoieneko eskualdean. Erliebeari dagokionez, Gipuzkoako egitura iparmendebaldetik hego-ekialdera doazen toles edo mendilerroz eratuta dago; Kantauri itsasora
doazen ibaiek, ordea, egitura hauek higatzen joan dira ipar-hego norabideko ibai arroak
sortaraziz. Ondorioz, erliebea edo topografia bortitz samarrak dira, malda handiekin, eta oso
urriak dira zabalune lauak, gehienetan hiri guneek eta industria eremuek bereganatuak,
nekazaritzarako lur hoberenak galdu direlarik.
Lurzoru urbanizaezinak hartzen du azalera ia guztia (%94) eta hauetatik gehiengoa landaketa
basoek hartzen dute. Bertako basoa goi kotetan (pagadi eta harizti basoen aztarnak) eta ibar
basoetan soilik ageri da.

Irudia: Bergarako landazabala (Izadi 21)

Udalak eta udalaz gaindiko arauen bitartez babes berezia jasotzen duten eremu naturalak
aurkitzen dira Bergaran: ipar-ekialdeko lurretan Irukurutzeta-Sorus-Itxumendi-Gorla-Trekuz
eremua dago, Asentzioko aisialdirako eremua, Elorregi-San Prudentzio aisialdirako gunea eta
natura-interesekoak diren haltzadi kantauriarreko baso autoktonoei eta harizti azidofilohostozabalen baso mistoak eta pagadi azidofiloak.
Pagola-Loidiko eremu naturala udalerriko biodibertsitatearen kontserbaziorako balio
handienetako gunea da. Hemen, ingurumen izaerako legediak babesten dituen 3 habitat mota
eta hainbat landare eta animalia espezie aurkitzen dira.
Deba ibaiadarrek (Angiozar eta Ubera) bere ibar-buruetan duten natur balioa aipagarria da.
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Sistema naturalak eta paisaia
LUR GAINEKO UR EKOSISTEMEN KALITATEA:
Bergarako udalerrian ingurumen-hobekuntzarako ahalmena duten ibai-inguruko
eremuen azterketa (2020ko maiatza) egin zen Ekolurren eskutik. Horretarako, ibaiinguruneko ingurumen balioa aztertu da eta eremu hauetako hobekuntza ekologikoa
lortzeaz gain, udalerriko balio naturalen garrantzia azpimarratze aldera. Ondoren
azpimarratzen dira azterketan jasotakoak:
Bergarako udalerriko sare hidrografikoa, udalerri osotik hedatzen diren eta guztira
130 Km baino gehiago batzen dituen ibai, erreka eta errekastoek osatzen dute. Uribilgu nagusiak honakoak dira: Deba Ibaia, Urko erreka, Muskiritxu (Pol Pol) erreka,
Abrain erreka, Ubera erreka, Antzuola erreka, Angiozar erreka eta Urola ibaia.

Iturria: Bergarako udalerriko sare-hidrografikoa. Berdez, unitate hidrologikoak. Bergarako Udala

EAE-ko ibaien egoera ekologikoaren jarraipena egiteko sareak 5 laginketa-estazio
ditu Bergarako udalerriko ur-masen kalitatea aztertzeko:
-

Deba-C: ur-masa oso eraldatua da bertan egindako kanalizazio eta ertzen
babesengatik. Bergarako hirigunetik igarotzen den Deba ibaiaren zatia ur-masa
honen barruan dago. Bergarako erdigunetik 6,8 Km ibaian behera kokatutako
DEB348 kontrol-estazioaren datuak, urmasaren egoera kimikoa ona dela
adierazten du eta baldintza fisiko-kimiko orokorrak betetzen dituela, baina bere
potentzial biologikoa neurritsua dela. Inpaktu larria aurkezten du komunitate
iktiologikoan (dibertsitate txikiko komunitatea amuarrainik gabea), uraren
fisikokimika behin baino ez duela egiaztatzen. Kantauri Ekialdeko Demarkazio
Hidrografikoaren inpaktu eta presioen azterketa eguneratuan, ur-masa honek
arriskua dauka 2021an potentzial ekologiko ona izatera ez iristeko.
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-

Angiozar-A: DAG050 kontrol-estazioko datuak ikusita, egoera kimiko ona
erakusten du eta baldintza fisiko-kimikoetan egoera onera iristen da. Egoera
biologikoa ere ona da.

-

Antzuola-A: Debarekin bat egiten duen lekutik ibaian gora 2,1 Km-ra kokatzen
den DAN055 kontrol-estazioaren datuen arabera, ur-masa honen egoera kimiko
eta fisiko-kimikoa ona da. Hala ere, egoera biologikoa urria da. Fauna
iktiologikoaren egoera txarra erakusten du eta neurritsua makroornodunentzat.
Plangintza Hidrologikoaren Hirugarren Zikloaren Hasierako Dokumentuen
arabera, ur-masa honen aldaketa proposatzen da ‘oso eraldatua’ izendatzeko.
Gainera, arriskua dauka 2021an egoera/potentzial ekologiko ona izatera ez
iristeko.

-

Ubera-A: DUB042 kontrol-estazioak egoera kimikoa ona dela adierazten du urmasarentzat. Urteko (2018) eta egoera ekologiko globalaren (2014-2018) arabera
Ubera-A ur-masak egoera neurritsua aurkezten du. Kantauri Ekialdeko
Demarkazio Hidrografikoaren inpaktu eta presioen azterketa eguneratuan urmasa honek arriskua dauka 2021an potentzial ekologiko ona izatera ez iristeko.

-

Urola-C: URO210 kontrol-estazioan egoera ekologikoak hobera egin du
nabarmen azken urteetan, 2014. urtean egoera ekologikoa txarra izatetik 2018an
ona izatera pasatu delarik.

Ibaiertzeko landarediari dagokionean Bergarako udalerriaren azaleraren hiru laurden
zuhaitzek estaltzen duenez eta gehiena basogintzara zuzendutako landaketak izanik,
sare hidrografikoak lurzoruaren erabilera guzti horien eraginpean dagoela aipatzen
da. Ur Agentziarentzat egindako lan batean (Ekolur & Anbiotek, 2018) EAEko ur-masa
kategoria duten ibilguen karakterizazio geomorfologikoa egin zen eta honen arabera
Bergarako udalerrian aztertutako ibai-ingurunearen %14,5 soilik jo daiteke berezko
ibar-basotzat. Bestetik, ibar-basoen kalitatea neurtzen duen RQIA (Riparian Quality
Index Adapted) indizearen arabera (ibar-basoaren jarraitutasuna, zabalera,
arkitektura, adin-egitura, espezie-konposizioa, ertzen morfologia, etab. neurtzen ditu)
ibai-tarteen artean balio onak soilik ibai buruetan lortzen dira.
Aipatzekoa da, halaber, Batasunaren intereseko habitata den 91E0* ibar-haltzadi
eurosiberiarra bezala identifikatutako zenbait orban agertzen direla Bergarako
ibilguetan, kontserbazio egoera ezberdinetan. Ibai-ertzen LAPk, izan ere, bai
landaretza egoera onean duten ertza batzuk bai leheneratu beharrekoak
identifikatzen ditu. Bestalde, ibai-ertzetan inbaditzaileak diren espezie ezberdinak
aurki daitezke, hala nola: Buddleja davidii Antzuola errekan eta Fallopia japonica
Deba ibaiaren puntu ezberdinetan, Ur Agentziaren Ibilguen mantentze eta
berreskuratze-zerbitzuak 2020an jasotako txostenaren arabera.
Kanpoko lanari esker Bergarako udalerriko ur-ibilguen egungo egoera baieztatu ahal
izan da. Deba ibaian zein bere ibaiadarretan antzeman diren arazo nagusiak
(oztopoak eta emarian desbideraketak, ertzen okupazioa eta espezie inbaditzaileak)
eragiten dituzten ondorio esanguratsuenak honakoak dira: uholdeak, ertzen
ezegongortasuna, biodibertsitatearen galera, Ibaiertzeko landarediaren estaldura
murriztea (itzala murriztea), ur-sisteman materia organikoaren sarreraren
46

murrizketa, etab.
Aztertutako ekosistema urtarren baldintza ekologikoetan hobekuntza bat lortzeko
lehengoratze jarduketa zehatzak egin daitezkeen guneak bilatu ahal izan dira eta
lehenetsi dira:
-

Platanondo masen tratamenduak mozketak egitea gomendatzen da eta horien
ordez ibarretako espezie autoktonoak landatzea

-

Hormigoizko horma bertikalak bioingeniaritza teknikak baliatuz ordezkatzea

-

Ibarretako espezieen landaketa

-

Espezie aloktono eta inbaditzaileen tratamendua

Honi lotuta, Ura Euskal Agentziak Bergarako Udalari Deba ibairako eta
ibaiadarretarako hitzarmenaren esparruan jarduteko proposamena egin zion
2020an. Proposamenean, batetik, ibai eta ibaiadarren gainean dauden presioak
zerrendatzen dituzte, kontserbazioarekin, zaharberritzearekin eta hobekuntzarekin
lotutakoak (defentsa-obrak, estaldurak, hodiak, etab.) eta bestetik, hauen aurrean
jarduketa ezberdinak proposatzen dira, helburu hauekin: Ibai-habitata
dibertsifikatzea eta hobetzea, ibilguaren eta ibaiertzen morfologia naturala
berreskuratuz; Ibilguaren luzetarako, alboko eta bertikaleko konektibitatea handitzea,
ibaiertzekin eta uholde-lautadekin; Ibaiak asalduren aurrean erresilientzia
berreskuratzea eta biodibertsitatearen galera saihestea. Eginiko azterketaren
emaitzen arabera, hitzarmenaren baitan honakoak proposatzen dira:
-

Estaldura eta ibilgu-desbideratzeari dagokionean, guztira 13 topatu dira eta
honakoak proposatzen dira: Angiozar ibaiko errota zahar baten hondakinak
kentzea eta Antzuola ibaiaren bokalea zaharberritzea Deba ibaiarekin bat egiten
duen gunean.

-

Ertzak egonkortzeko defentsak edo egiturei dagokionean (hormak, harrilubetak, gabioiak, etab.) guztira 25,5 km-ko ertzak daude, defentsak
dituztenak, eta honakoak proposatzen dira: Deba ibaiaren ezkerraldean dagoen
horma kentzea Ibargarai hiribidetik igarotzean, eta ibaiertza berreskuratzea eta
kontserbatze- eta birlandatze-egoera txarrean dauden hormak kentzea
Angiozar ibaian, bioingeniaritzako tekniken bidez.
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Irudia: Deba ibaia (Izadi 21)

-

Ibilguaren luzetarako jarraitutasuna aldatzen duten presioak: oztopoak (presa
txikiak, presak, pasabideak, etab.): 0,4 m-tik 7 m-ra bitarteko altuera duten 46
oztopo daude guztira Debako ur-ibilguan. Horietako bakar batek ere ez du
arrain-fauna eta sedimentuak mugitzea ahalbidetzen duen gailurik. Gainera,
bertako uraren kalitatea aldatzen dute. Hauetan oztopoak ezabatzea (zati
batean edo osorik) edo iragazkortzea proposatzen da.

-

Ibaiertzeko landarediaren egoera ekologikoa hobetzearekin lotutako
jarduerak gauzatzeko lehentasunezko tarteak zehazten dira (landaketak eta
espezie exotiko inbaditzaileen kontrola). 5 lehentasun tarte zehaztu dira eta
hauen arabera, Deba ibai-ibilguko ibaiertzak oso aldatuta daude,
landareztatzeko proposamenik gabe. Ubera eta Angiozarreko ibai ibilguen goi
aldeek eremu babestuei eta ur-masa naturalei dagozkie, eta Deba ibaiarekin bat
egiten duten zatiek babestu gabeko eremuei eta ur-masa naturalei dagozkie.

LANDAZABALA ETA BASOAK:
Ikuspuntu biogeografikotik, Bergara Eurosiberiarra izeneko pisu bioklimatikoan
dago, pisu bioklimatiko honen berezitasunen artean, hezetasun handia eta negu
arinak aipa ditzakegu.
Landaredi potentziala aztertuz gero, Bergarako azaleraren gehiengoa arroka
silizeozko komunitateek osatuko lukete, ibar basoetan haltzadi kantauriarra
topatuko genuke eta goiko lurretan pagadi azidofilozko basoa egongo litzateke.
Kurutzetagainean artadi kantauriarraren baso bat kokatuko litzateke. Landare
potentziala eskasa dela esan daiteke, gaur egun baso landaketek hartu baitute
gehiengoa. Gehienez harizti azidofilo-hostozabalen baso mistoak eta pagadien
aztarna batzuk ageri dira baso landaketen artean, eta haltzadi kantauriarra
mantentzen da ibaiertzetan.
Lurzoru urbanizaezinaren erabilerei (EAEko Baso inbentarioa, 2019) begiratuz gero,
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baso landaketek hartzen dute Bergarako azaleraren gehiengoa, honen atzetik
larreak eta bertako basoek hartzen dute lurzoruaren gehiengoa. Aipagarria da
lurzoruaren %1,4 soilik dela jabari publikokoa.
ERABILERA

HA

%

Basoa

1.055

14

Landaketa
basoa
Galeria basoa

3.985

56

29

0,4

371

5,2

Larreak

56

0,7

Heskaien
belardiak
Belardiak

36

0,5

1.294

18,3

136

1,9

43

0,6

38

0,5

Sastrakak

Sastrakabelardiak
Nekazaritza
Ura

Iturria: EAEko baso-inbentarioa (2019)

Espezieei dagokionez, koniferek basoen %75 hartzen dute eta intsinis pinua (Pinus
radiata) da nagusi (koniferen %78 izanik).
Hostozabalek, basoen %25 besterik ez dute okupatzen eta hauen artean baso
atlantiko mistoa da nagusi (hostozabalen %53). Era berean, pagadi azidofiloak
(Fagus sylvatica) ere garrantzi handia du (hostozabalen %21). Haritz kandudunaren
(Quercus robur) basoak ere topatzen ditugu udalerrian (hostozabalen %9).

Irudia: Landaredia mapa (GeoEuskadi)

EHUko Zientzia eta Teknologia fakultateko lan-talde batek Bergarako udalerriko
flora, landare-komunitateak eta landare-paisaia aztertu ondoren hau kudeatzeko
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eta kontserbatzeko proposamenak bildu zituen txosten batean. Bertan, erabileraeta kudeaketa-gomendioak egiten dira, Bergarako ondare botanikoa eta haren
hobekuntzarena, bai florari, ekosistemei, paisaiari edo udal ondarekoak diren
lursailei dagokionean.
-

Flora: Bergarako udal-mugartean interes bereziko landare-espezieen populazio
batzuk daude, eta horietako 10 administrazioen intereseko espezieen
zerrendetan sartuta daude. Hauek lokalizatzea eta zainduta edukitzea, aldianaldian bisitak eginez. Komeni da populazio horiek ahal den neurrian sustatzea,
habitata babestuz eta handituz, Carex strigosa eta honen habitata den haltzadia
kasu. Espezie horrek Angiozar errekan duen presentzia penintsulako bigarren
zita irmoa da, Arriskuan dagoen Espainiako Flora Baskularraren Liburu Gorrian
Arriskuko Espezie gisa katalogatuta dagoena.
Bestalde, kontserbaziorako interesgarriak diren landare-espezieen zerrendetzen
dira, ekosisteman duten paperagatik: Ilex aquifolium L., Ruscus aculeatus L.,
Juniperus communis L. Hirugarrenari dagokionez, Gorla aldean badira
kontserbatzea merezi duten populazio garrantzitsu batzuk. Ardien abeltzaintzaerabilerak hauen presentzia laguntzen duenez eta erabilera hori ia desagertu
denez eremu horretan, gaur egun atzerakada bat jasaten ari da sasiak eta beste
landare batzuk ugaritzen ari direlako. Baldintza hauetan, inguruan hazten diren
sasiak eta iratzeak askatzea komeni da, ipuruak ito ez daitezen.

-

-

Ekosistemak: lurraldearen kudeaketaren ikuspegitik, jarraibide orokor batzuk
har daitezke, eta horiek betetzea onuragarria da lurralde horretako lehorreko
eta ibaiertzeko ekosistemen funtzionamendu orokorrerako:
▪

Lurzoruaren higadura saihesteko honakoak zaindu behar dira: Obrak eta
lur-mugimenduak; pinudien mozketak eremu maldatsuetan; Koniferoen eta
eukaliptoen landaketen eragina lurzoruaren baldintza fisiko-kimikoetan.

▪

Biodibertsitatea mantentzera bideratutako kudeaketa: Artifizializazioa
murriztea eta ustiapen tradizionaleko praktika batzuetara itzultzea
(Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoak);
Hiriguneetan eta hiriinguruetan arreta handiagoa jartzea (hormak, zubiak eta eraikin zaharrak
zaintzea, lorezaintza ekologikoagokoak lorategi eta parkeetan, etab.); basopartzela batzuk naturaltasunean gordetzea, egur hila kentzeari uko eginez;
Ibaiertzeko ekosistemen erasoak etetea eta leheneratzea eta zurgintzako
baso-teknikak eta -prozedurak leuntzea.

▪

Ibaietako ekosistemak babestea. Ekosistemaren berreskurapen
funtzionalaren funtsezko zereginetako bat da ibaiertzetako alboetan
dauden eta ohiko edo urteko uholde-eremuak okupatzen dituzten
Kantauriko ibaiertzeko haltzadiak (Hyperico androasemi-Alnetum)
kontserbatzea eta zaharberritzea.

Paisaia: Bergarak, gaur egun, pinutzearen ondorioz degradatutako paisaiak
erakusten ditu ia udalerri osoan. Hobetu nahi bada, aniztasuna sustatzea
komeni da, belardiak eta baso naturaleko lursailak tartekatuz. Ibaien eta bideen
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arteko tartekatze linealek dibertsifikazio nabarmena ekarriko lukete. Dagoen
erliebe malkartsuarekin, paisaia hobetzeko aukerak handiak dira.
-

Onura publikoko mendiak, biodibertsitatea eta ekosistema naturalak
kontserbatzeko tresna gisa: Bergarak, inguruko udalek bezala, ondaremendiaren "defizita" du arrazoi historikoengatik. Defizit hori orekatu liteke
mendiko
lurrak
erosteko
udal-politika
biziberrituz,
helburu
kontserbazionistekin.

Bergarako gerriko berdea ezartzea helburu zuen natura-ingurunearen diagnostikoa
eta bideragarritasun-azterketa egin zen 2006an (Naturgintza Fundazioa) eta helburu
horrekin natura-ingurunea planifikatzeko eta kudeatzeko proposamenak jaso ziren,
besteak beste:
-

-

Interes naturaleko eremuen kontserbazio jarduerak egitea.
Ingurumena lehengoratzeko eta biodibertsitatea hobetzeko jarduerak egitea.
Interes naturaleko edo intereseko lurrak eskuratzea edo lurralde-zaintzako
akordioak sustatzea Udalak lehengoratu ditzan. Erosketa horien helburua
bertako balio naturalak kontserbatzea eta konektibitate ekologikoa areagotzea
izango da, udalerriko ingurumen-funtzionaltasuna hobetzeko.
Plangintza-jarduerak, kontserbazioaren arloko irizpide berriak ezartzearekin
koherentea den ildo bati eutsiz.

FAUNA:
Bergarako ugaztunak Inbentarioa, banaketa eta kontserbazio-egoeraren azterketa
burutu zen 2010ean (DESMA Estudios Ambientales SL).
Lortutako emaitzen artean, nabarmentzekoa da Bergaran Europako ugaztunik
mehatxatuenetako bat dagoela: bisoi europarra. Udalerriak badu Espezie
Mehatxatuen Euskadiko Katalogoko beste kide bat ere, liroi grisa. Bi espezieek
populazio oso txikiak dituzte, eta habitat egokienak; ibaia, bisoiaren kasuan, eta
baso hostoerorkorra, liroiaren kasuan, nabarmen degradatuta daude. Galeren
artean, ur-arratoia nabarmentzen da, duela gutxi arte ohikoa izan dena; izan ere,
populazioak nabarmen murrizten ari dira banaketa-eremu osoan, azken
hamarkadetan ibaiek jasan duten degradazioaren ondorioz.
Guztira 27 espezie daudela baieztatu ahal izan da. Aipatutako behaketez gain,
lortutako emaitzen artean, sagu leunduaren (Apodemus flavicollis) inguruko lehen
aipamenak nabarmentzen dira.
Habitaten egoerari dagokionez, agerian uzten dira ugaztun bergararren mehatxufaktore nagusiak: uraren kutsadura eta ibilguak eta ertzak aldatzea sare
hidrografikoaren zatirik handienean, eta basoa zatitzea eta desagertzea.
KORRIDORE EKOLOGIKOA:
2005. korridore ekologikoen sare baten inguruko proposamen teknikoa egin zen
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren eskariz; horren
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helburu nagusia da Natura 2000 Sarearen lotura eta koherentzia ekologikoa
sustatzea (92/43 EEE Zuzentarauaren 10. art. -Habitat Zuzentaraua-). Natura 2000
Sarea bioaniztasuna kontserbatzeko eremuen Europako sare ekologikoa da. Habitat
Zuzentarauaren arabera ezarritako Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) eta
Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak (HBBE), Hegaztientzako Zuzentarauaren
arabera izendatuak. Sare ekologiko honen helburua da Europako espezieen eta
habitat moten epe luzeko biziraupena bermatzea, biodibertsitatearen galera
geldiaraziz. Europar Batasunean natura kontserbatzeko tresna nagusia da.
Gipuzkoan, korridore ekologiko eta lotune-eremuen azalera handienak dituzten
udalerrien artean kokatzen da Bergara (Antzuola, Mendaro eta Debarekin batera).
Lotura-eremuetan 1,5 Ha. ditu; Lotura-korridoreetan 1099.7 Ha eta indargetzeeremuetan 2113.8 Ha. ditu.
Izarraizko eta Aizkorri-Aratzeko KBEen arteko korridorean kokatzen da Bergara,
Korridore ekologikoen eta hiri kokalekuen arteko elkarrekintzako eremu kritiko
bezala identifikatua. Urkiolako korridorea eta Aratz- Aizkorri-Izarraitz KBEen artean
kokatzen den San-Prudentzio auzoa ere eremu kritikotzat hartzen da. Korridorearen
bideragarritasun funtzionala arriskuan egongo da eremu horien landa-lurzorua
hiritartuko balitz.
Bergaran eta Antzuola artean kokaturiko Aizkorri-Aratz-Arno KBE korridorearen
indargetze-eremuan AHT-erako aurreikusitako trazaduraren arteko elkarrekintzako
eremu kritikoa kokatzen da.
Naturgune babestuak
Bergarako ipar-ekialdean kokaturik dagoen Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru
mendilerroa, batetik, Espazio Natural Garrantzitsuen Katalogoan barneraturik dago
eta bestetik, LAAetako Natura Intereseko Eremuen barnean katalogaturik dago.
Espazio honek, Karakate-Irukurutzeta mendikeatearen goialdea nahiz honek
Agerre-burun duen hegoaldeko luzapena barneratzen ditu eta bere kotak 700 eta
900 m artean daude.
Orokorrean profil leuna badu ere, azken zatian gora behera gehiagokoa bihurtzen
da. Haitzen azaleramenduak ez dute garrantzi handirik eta neurri handi batean
landarediz estalita daude. Mendikatearen ipar-hegalean, pagadia nabarmentzen
da. Zura ematen ez duen baso zaharkitua da. Hala ere, garrantzia handia du,
koniferoen landaketa gailentzen den lekuan, bertakoa den landaredia bakarra
baita.
Leku honek bere baitan 25 habitat ezberdin ditu (EUNIS 200308, Europako
habitatak sailkatzeko eta deskribatzeko markoa sailkapena aintzat hartuta,). Florari
dagokionez, bere inguruan hasten den landare mota azidozalea da. Gailur-lerroan
zehar iratzedi-otadi-txilardi eta larre-nahasketa zabaltzen da. Hemengo fauna,
baso-ingurugiroetan aurkitu ohi dena da, eta ez dago garrantzia berezia duen
espezierik.
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Bestalde, Euskal Herriko Natura babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legeak
zuhaitz apartekoaren figura sortu zuen, tamaina, adin, historia, edertasun edo
kokalekuari dagokionez ohi ez bezalako ezaugarriak dituzten zuhaitzak babesteko
xedeaz. Honela, Euskal Autonomi Elkarteko zuhaitz batzuk zuhaitz apartekotzat
jotzen dituen dekretuan (265/1994 DEKRETUA, maiatzaren 16koa) Bergarako
Monzon Jauregian kokaturiko magnolia (Magnolia grandiflora) “zuhaitz aparteko”
izendatu zen, bere tamaina, edertasuna eta simetriagatik.
Plan Orokorrean lurzoru urbanizaezinaren gainean egiten den erabileren
banaketan (Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG), Debagoieneko Lurralde
Plan Partzialaren Antolamendurako Arauak eta Euskal Autonomia Erkidegoko
Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak jasotzen dituzten
gidalerroak eta araudiak aintzat hartuta), nekazaritza, basogintza eta abeltzaintza
jardueraren inguruko balioagatik eta paisaiaren, ingurumenaren, historiaren eta
kulturaren balioengatik, lurzoru hauek babesteko estrategiak zehazten ditu
Udalak:
-

-

-

-

-

Babes berezikoak: Irukurutzeta-Sorus-Itxumendi-Gorla-Trekuz eremuko
lurzoruak hartzen ditu, Asentzioko aisialdirako eremua, Elorregi-San Prudentzio
aisialdirako gunea eta natura-interesekoak diren haltzadi kantauriarreko baso
autoktonoei eta harizti azidofilo-hostozabalen baso mistoak eta pagadi
azidofiloak.
Ingurumen hobekuntzakoak: jarraian adierazitako kokalekuetan berreskuratu
beharreko ibaiertzak jasotzen dira (horiek Debagoieneko Eremu Funtzionalaren
LPPan jasotzen dira):
o Labe garaietako zabortegiaren eremua
o Epeleko zabortegiaren eremua
o Deba ibaian, Ola eta Elorregi auzoaren artean dagoen ibaiaren ertzean
aurkitzen den txatartegiari loturiko eremua
o Angiozarko zabortegiaren goi-eremua
Basogintzakoak: baso-erabilerara zuzenduta dauden lursailak dira. Ez dira
landazabalean dauden egungo baso-masak, eremu hori osatzen duten
elementuak baitira eta, beraz, nekazaritza-erabilerekin konbinatu eta
txandakatu baitaitezke.
Landazabalekoak: nekazaritza-erabilerarako gaitasun handiena duten lursailak
sartzen dira kategoria honetan, baserri guztiak biltzen dituztenak. Nekazaritza-,
abeltzaintza- eta basogintza-erabilerak nahasten dira, eta denboran zehar
txandakatu ere egin daitezke. Nekazaritza eta Basozaintzako LPAk, kategoria
horren barruan, Balio Estrategiko Handiko Nekazaritzako eta Abeltzaintzako
azpikategoriak eta Trantsizioko Landa Paisaia bereizten ditu.
Lurrazaleko uren babesa: EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean
mugatutako lurrak sartzen dira (Kantauri isurialdea). Eremu horietan
aplikatzeko irizpide orokorra da uren kalitatearen kontserbazioa erraztea,
ibilguak eta ibaiertzak okupatzea saihestea eta arrisku naturalen ondoriozko
kalteak minimizatzea.
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Jardueren eragina eta arriskuak nekazaritzan zein natur ingurunean

Bergarako Plan Orokorraren gaineko Ingurumenaren eraginaren baterako
ebaluazioaren azterketan, jada dauden jarduerek eta Plan Orokorrak proposatzen
dituen jarduerek natur ingurunean eta oro har ingurumenean sortu ditzaketen
eraginak zehazten ditu (Iturria: Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Ingurumen
Inpaktuaren Baterako Ebaluazioari buruzko azterketa).

Hiritartu ezin daitekeen lurzoruan kokatu nahi diren jarduera sailkatuek eta edo
jada ezarrita daunenen legeztatzeek Udalaren lizentzia behar dute. Bergarako
Udaleko hirigintza saileko nekazaritza ingeniari teknikoa da horiek informatzen eta
horien gaineko jarraipena egiten duen udal-langilea. Ingurumenari dagokionez
berezitasun edo garrantzia berezia duten proiektuen edo jardueren kasuan,
ingurumeneko teknikariak ere informatzen ditu.

Ingurune naturalaren kudeaketa
Bergarako ingurune naturalaren kudeaketan eragina duten udalaz gaindiko lurralde
antolamendurako planak hauek lirateke: Debagoieneko (Mondragon-Bergara)
Lurraldearen Zatiko Plana, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldeko
Plan Sektoriala (Isurialde kantauriarra) eta EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako
Lurraldeko Plan Sektoriala.
Zentzu honetan, Udalak natur-eremuaren berreskurapenerako eta kudeaketarako
sendoturik dituen ekimenak eta aurreikuspen berriak hauek dira (Iturria:
www.bergara.eus):
-

-

Biodibertsitate galera gelditzeko proiektua du Udalak. Europako
Biodibertsitate Estrategiarekin bat eginik Udalak esfortzu esanguratsua egin du
azken hamarkadan udalerriko bioaniztasunaren egoera ezagutzeko
(landaredia, fauna, habitat babestuak eta legez babestutako espezieak), eta
hortik abiatuta kontserbatzeko ekintzak garatu ahal izateko.
Hirigunea inguratzen duten natura babesteko gune garrantzitsuak eta
aisialdirako bide eta ekipamenduak uztartzen dira udalerrian (Gerriko
berderaen proiektuari loturik) . Hainbat proiektu garatu dira honen baitan:
▪

Askatsu iturriaren inguruko balio ekologiko handiko hariztia
kontserbatzeko lursailaren erosketa (2012). Bertan, iturria eta aska
konpondu ditugu, jendearentzat ura eskuragarri jartzeko eta baita
anfibioen ugalketarako lekua berreskuratzeko.

▪

Uraren kultura berriari jarraiki, informazio- eta sentsibilizazio-
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jardunaldiak antolatzea (2012 urtean zehar).

-

-

▪

San Martzialeko hariztia berreskuratzeko bi lursail erosi zituen Udalak
2013an eta Natura egunean herritarrek egin zituzten lehen zuhaitz
landaketak.

▪

San Martzial leizearen lur azpiko habitat baliotsua kontserbatzeko
harrizko horma bat eraiki zen.

Pagola-Loidi bioaniztasunaren kontserbaziorako balio handiko gunea izanik eta
ingurumen legediak babesten dituen hainbat habitat, landare eta animalia
espezieren bizitoki izanik, Udalak lursailak erosi zituen eremu honetan,
habitatak babesteko eta berreskuratzeko. Gainera, 2012 urtean, eremuaren
kontserbazioa lehenesteko eta ondare naturala eta kulturala ezagutzera
emateko bidezidor baten proiektua landu zen Udalean.
Udalak urteak daramatza Laboratorium Museoaren bitartez Errege
Mintegiaren ondarea zaintzen, antolatzen eta berreskuratzen. Ikuspegi
zientifiko eta dibulgatiboarekin aldi baterako hainbat erakusketa eta jardunaldi
antolatzen ditu. Horrela, 2018an Natura Eguna antolatu zuen Pagola - Loidi
senda naturala ezagutzera eman, natur zientzia alorrean egindako lana erakutsi
eta biodibertsitatearen gaia zabal jorratzeko helburuarekin.

Irudia: Natura Egunaren 2018ko kartela (www.bergara.eus)

-

Deba ibaiaren kontserbazioa bultzatzeko konpromisoa harturik du Bergarako
Udalak, Uraren kultura berria aintza hartuta, ibai-errekek gordetzen duten
bioaniztasuna ezagutzea eta kontserbatzea ezinbestekotzat hartuta. Honela,
Udalak, Uraren eta aurrerapenaren kultura berriari buruzko liburuxka
argitaratu zuen 2012an. Honi loturik, erreka garbiketak auzolanean egiteko
kanpainak antolatu izan ditu Udalak, beti ere, sentsibilizazioa lantzeko ekimen
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-

ezberdinei lotuta. Herritarrei esker hainbat isurketa-puntu antzeman ziren
ibaian eta horiek konpontzen joateko erronka bere egin zuen Udalak.
Uraren Esparru Zuzentarauak zein indarrean dagoen plangintza hidrologikoak
artifizializatutako ibai-tarteak lehengoratzea ere dute lehentasunezko ekintza
moduan. Hiri eremuko tarte askotan erabateko leheneratzea ez da
bideragarria, ubideraketak kentzea ezinezkoa delako. Hala, herrigunean
helburua hein batean ibaiaren baldintza naturalak berreskuratu ahal izatea
litzateke.

Puntu honekin amaitzeko, aipagarria da Udalak burutuko azterlanak eta ikerketak:
✓ Bergarako udalerrian ingurumen-hobekuntzarako ahalmena duten ibaiinguruko eremuen azterketa (Ekolur, 2020)
✓ Bergarako udalerriko flora, landare-komunitateak eta landare-paisaiaren
azterketa eta kudeatzeko eta kontserbatzeko proposamenak (EHU Zientzia
eta Teknologia saila)
✓ Bergarako gerriko berdea ezartzea helburu duen natura-ingurunearen
diagnostikoa eta bideragarritasun-azterketa (Naturgintza Fundazioa, 2006)
✓ Bergarako ugaztunen inbentarioa, banaketa eta kontserbazio-egoeraren
azterketa (DESMA Estudios Ambientales SL, 2010).
Herriguneko berdeguneak eta natur ibilbideak
Beragarako hirigunean eta zehazki kasko historikoaren barne egituran berdegune
zabalak eta ederrak topa ditzakegu. Hirigunetik atera gabe asko dira Bergarak
gordetzen dituen lorategiak eta parkeak, askotan jauregi historikoei lotuak:
Komenio kaleko Olaso dorrearena, Errekalde jauregiarena, Errotalde jauregiarena,
Irizar jauregiarena, Untzeta jauregiarena, Mintegiaren parkea, Usondoko parkea,
eta abar. Horietako batzuk ongi kontserbatzen dira eta beste batzuk azken
hamarkadatako hiri garapenak eraldatu egin ditu. Baina ondare original eta
baliotsua izanik, horiek berreskuratzeko eta gozatzeko lanetan dihardu Bergarak
(Iturria: www.bergara.eus).

Natur ibilbideei dagokionean hauek topa ditzakegu Bergaratik:
▪ Ibilbide lokalak (SL):
-

Gerriko Berdea (SL-GI-38) : Agorrosin gunetik abiatuta/ Distantzia: 9,225 km

-

Pagolako ubidea (SL-GI 44): Gorlarik abiatuta/ Distantzia: 6,2 km
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Irudia: Dolmenen ibilbidearen kartela (Izadi 21)

▪ Mendi ibilbide motzak (PR): Dolmenen ibilbidea (PR GI-94): Aranerreka
auzotik abiatuta/ Distantzia: 20,9 km.
▪

Vasco-Navarro trenbidearen Bide Berdea: Garai batetako Vasco-Navarro
trenbidearen trazadura jarraituz Leintz Gatzagatik Bergararaino,
Debagoieneko herriak zeharkatzen ditu. Bergaran Antzuolatik datorren
trenbide trazadurarekin elkartzen da.

HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA

✓

Udalerriaren azalera osoari erreparatuta, landa eremuak gehiengo handia
hartzen du. Landalurreko lursail gehienak pribatuak dira eta horien
mantenuaz banakako herritarrak arduratzen dira, bai ekonomikoki, bai
teknikoki. Horrek udalerriari onurak dakarzkio, hau da, udalak landa gunearen
mantenuan aurrezten du eta udala zein herritarrak ekosistemok eskaintzen
dituzten zerbitzuez baliatzen dira (nabarmena da, adibidez, aisiaren
zerbitzua). Landa eremuko ekosistemen zerbitzuak kontuan hartu
beharrekoak dira beraz eta partikularrek horien mantenuan egiten duten
lana, gutxienez, balioan jarri eta lagundu beharko litzateke. Beraz,
aurrekontuak horretara bideratzea ezinbestekoa da.

✓

Kanpoko berdegune eta landazabalak osatzen duen kanpoko korridorea
egongo litzateke herria inguratzen. Hau ere balioan jarri beharko litzateke
eraldatutako eremuan lehengoratzeko praktikekin. Herri mendiak urriak dira
eta hauek ez dira ondo kudeatu izan. Gutxienez udal jabetzako lurretan
ingurumen irizpideak ezarri beharko lirateke, bertako basoa lehenetsiz, pinu
edo eukaliptoaren aurrean, eredugarri izanik.
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✓

Udalak lurzoru pribatuen landaketak arautzeko duen tresna bakarra hiriantolamenduko arauak dira, baina hauen gainetik dauden Lurraldeko
Antolamenduaren Artezpideek (LAG/DOT) apenas ezer diote lurzoru
urbanizaezinaren gainean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta
Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak lurjabeei askatasun osoa ematen die
kanpoko espezieak sartzeko. Beraz udalari geratzen zaion tresna bakarra
baso-jabea hobarien bidez eta heziketa- edo sentsibilizazio-programak
erabiliz, adibidez, konbentzitzea da.

✓

Ibaiertzak biziberritzen hasita daude. Erreka bazterreko landarediari orain hasi
zaio duen garrantzia ematen (ematen duten itzala, lurraren eustea, etab.),
lehen zikinkeria pilatzeko elementu bezala ikusten zen.

✓

Basoak zikin daude eta ingurune megalitikoak eta naturalak ez dira zaintzen.

✓

Basoetako oihanpean biomasa asko dago eta hori energia iturri bezala
erabiltzea, bai auzorako, bai Bergarako herrigunerako baliagarria litzateke.
Gainera, basoen egoera ona mantentzeaz gain, enplegua sortuko litzateke.

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrikoak

•

Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorra (2009an onartua).

•

Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorraren 2. Aldaketa (2019an onartua)

•

Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Ingurumen Inpaktuaren Baterako
Ebaluazioari buruzko azterketa (2009, EKOS).

•

Uraren Euskal Agentziak Deba ibairako eta ibaiadarretarako Bergarako Udalarekin
sinatutako hitzarmenaren esparruan jarduteko proposamena (2020).

EAEkoak eta Gipuzkoakoak

•

1/2017 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura
Kontserbatzeko Legearen testu bategina.

•

Euskadiko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorra II. titulua: ingurumen
baliabideen babesa I. kapitulua: bioaniztasuna; II. kapitulua: uren eta itsasertzaren
babesa; III. kapitulua: lurzoruaren babesa.

•

2/2013 Legea, urriaren 10ekoa, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko
16/1994 Legea aldatzeari buruzkoa

•

Otsailaren 27ko 160/2004 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko hezeguneetarako
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Lurralde Arloko Planaren behin betiko onartu zuena.
•

231/2012 Dekretua, urriaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzeko Dekretua aldatzeko dena.

•

Otsailaren 27ko 42/1996 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Babestutako
Naturgune Sarearen Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa.

•

16/1996 Dekretua, Basoko eta Itsasoko Faunako eta Florako Mehatxatutako Espezieen
EAEko Katalogoa arautzen duena. 2003ko maiatzaren 20ko Aginduak, 1998ko
uztailaren 10ko Aginduak eta 1997ko uztailaren 8ko Aginduak, 2011ko urtarrilaren
10eko Aginduak eta 2013ko ekainaren 18ko Aginduak aldatua.

•

630/2013 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa, espezie exotiko inbaditzaileen Espainiako
katalogoa arautzen duena.

•

Lurralde Antolamendurako Artezpideak: Babes Berezia eta Natura Intereseko Guneak.

•

177/2014 Dekretua, 2014ko irailaren 16koa, zeinak behin betiko onartzen baitu Euskal
Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala.

•

449/2013 Dekretua, azaroaren 19koa, Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko
Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren Aldaketa.

•

Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta
antolatzearen gaineko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretua.

•

7/2006 Foru Araua, Gipuzkoako mendiei buruzkoa.

•

KBE izendatzeko Dekretuak: 83/2016 Dekretua, maiatzaren 31koa, Aizkorri-Aratz
Kontserbazio Bereziko Eremu (ES2120002) izendatzen duena eta 217/2012 Dekretua
urriaren 16koa, Izarraitz (ES2120003) Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu, eta hura
kontserbatzeko neurriak ezartzekoa.

•

Agindua, 2016ko maiatzaren 6koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena.
Honen bidez, arriskupean dauden hegazti-espezieen ugalketa, elikadura, sakabanatze
eta kontzentrazioko lehentasunezko eremuak mugatzen dira eta hegazti-faunaren
babes-eremuak, non goi-tentsioko aireko linea elektrikoetan ez elektrokutatzeko edo
talka ez egiteko neurriak aplikatuko baitira.

•

EAEko Flora Aloktono Inbaditzailearen Diagnosia (Eusko Jaurlaritza, 2009).

•

EAEko Korridore Ekologikoen Sarea (Eusko Jaurlaritza, IKT SA, 2005).

•

EAEko Paisaia Berezi eta Nabarmenen Katalogoa. Aurreproiektua (Eusko Jaurlaritza, IKT
SL & Paisaia, 2005).

•

Kantauri Ekialdeko Mugapen Hidrografikoaren 2010-2021 Plan Hidrologikoa. Barneko
Arroen eremua.

•

EAEko Ingurumen Esparru Programa 2020

•

Euskal Autonomia Erkidegoko 2030erako Biodibertsitate Estrategia.

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia.

•

EAEko ibaien egoera kimikoen jarraipena egiteko sarea, 2017. URA.

•

Deba Garaia eskualdeko Landa Garapen Programa 2015-2020.
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LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
•

Ekologia eta paisaia aldetik interesgarriak diren tokiak eta elementuak zaintzea
eta berreskuratzea (Pagola Loidiko pago motzak, etab.)

•

Ibaiertzen lehengoratzeak eta hiriguneko errekastoen azaleratzeak gauzatzea.

•

Natura-guneen eta gune erdi naturalen kudeaketa egokia sustatzea,
hondatutako eremuak berreskuratuz (industriguneen eta natur eremuaren
arteko mugak berreskuratuz)

•

Basogintza eredu iraunkorrak bultzatzea, udal jabetzako lurretan ez ezik jabetza
pribatuko basoetan (pinu gaixoa bertako espeziekin ordezkatzea, lursail
pribatuak eskuratzea,…).

•

Hiri-eremua azpiegitura berdeaz inguratzea, gerriko-berde bat eratzeko
plangintza burutzea.

•

Udalerriko natur eta paisaia balioak herritarrei ezagutaraztea.

•

Natur inguruneari buruzko ingurumen heziketa sustatzea.

•

Udalerriko natur ingurune eta paisaiari buruzko ikerketa-lanak sustatzea eta
emaitzak ezagutaraztea.

•

Nekazaritza-ingurumena uztartzen dituen jarduerak sustatzea.

•

Lehen sektoreko jardueren bideragarritasuna bermatzeko neurriak hartzea,
betiere bioaniztasuna eta paisaiaren babesarekin bat datozenak.

•

Ingurune naturalean aisialdia, kirola eta turismoa sustatzea, ingurunea zainduz.

GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIN LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo helburuak
lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak finkatzen lagun
dezaketen helmugen proposamen bat da):

GIH
6. Uraren erabilgarritasuna eta
kudeaketa jasangarria nahiz
guztiontzako saneamendua
bermatzea.

UDALENTZAKO HELMUGAK
• Hemendik 2030era, ur edangarria lortzeko
aukera unibertsala eta bidezkoa izan dadila
lortzea, denontzako prezio egokian.
• Gaurdanik 2030era, saneamendu- eta
higiene-zerbitzu egoki eta bidezkoetarako
sarbidea lortzea denontzat, eta amaiera
ematea aire zabalean sabelusteari. Arreta
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berezia eskainiko zaie emakumeen eta
neskatoen beharrei, eta ahultasun‐egoeran
dauden pertsonenei.
• Hemendik 2030era, uraren kalitatea
hobetzea, alegia: kutsadura murriztea;
hondakin, produktu kimiko eta material
arriskutsurik ez isurtzea; tratatu gabeko
hondakin‐uren
portzentajea
erdira
murriztea;
eta
arriskurik
gabeko
birziklapena eta berrerabilera nabarmen
areagotzea mundu osoan.
• Gaurdanik 2030era, nabarmen areagotzea
baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra
sektore guztietan, eta bermatzea ur
gezaren erauzketaren eta horniketaren
jasangarritasuna,
ur-gabeziari
aurre
egiteko eta urik ez duten pertsonen
kopurua nabarmen murrizteko.
• Hemendik 2030era, baliabide hidrikoen
kudeaketa integratua ezartzea maila
guztietan,
baita
mugaz
gaindiko
lankidetzaren bidez ere, hala badagokio.
• Toki-komunitateek ur- eta saneamendukudeaketaren hobekuntzan duten partehartzea babestea eta sendotzea.
11. Hiriak eta giza kokaguneak
inklusiboak, seguruak,
erresilienteak eta jasangarriak
izatea lortzea

•

Hemendik 2030era, pertsona guztiek
etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak,
seguruak eta arrazoizkoak izan ditzatela
bermatzea, eta auzo marjinalak hobetzea.

•

Gaurdanik 2030era, pertsona guztientzako
garraio-sistema seguru, arrazoizko, irisgarri
eta jasangarria izateko aukera ematea eta
bidesegurtasuna hobetzea, batez ere
garraio
publikoa
areagotuz
eta
ahultasunegoeran
dauden
pertsonen
beharrei
arreta
berezia
eskainiz
(emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat
dutenak eta adineko pertsonak).

•

Hemendik 2030era, hirigintza inklusiboa
eta jasangarria areagotzea, eta baita giza
kokaguneen kudeaketa parte-hartzailea,
integratua eta jasangarria ere, herrialde
guztietan.
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13. Neurri urgenteak hartzea
klima-aldaketaren eta haren
ondorioen aurka egiteko.

•

Munduko kultura- eta natura-ondarea
babesteko eta zaintzeko ahaleginak
bikoiztea.

•

Gaurdanik 2030era, nabarmen murriztea
hondamendien
ondorioz
(urarekin
zerikusia dutenak barne) sortutako
heriotzen eta horien eraginak jasaten
dituzten pertsonen kopurua, eta nabarmen
murriztea
hondamendiek
sortutako
zuzeneko galera ekonomikoak, munduko
barne-produktuarekin alderatuta, arreta
berezia emanez pobreei eta ahultasunegoeran dauden pertsonei.

•

Hemendik 2030era, murriztea hirietako per
capita ingurumen-inpaktu negatiboa, eta
arreta
berezia
eskaintzea
airearen
kalitateari eta udalhondakinen eta beste
hondakin batzuen kudeaketari.

•

Gaurdanik 2030era, berdegune eta espazio
publikoak, inklusiboak eta irisgarriak
izateko aukera unibertsala ematea,
bereziki, emakumeentzat, haurrentzat,
adinekoentzat eta desgaitasunen bat duten
pertsonentzat.

•

Hiriguneen, hiri-inguruen eta landaeremuen arteko ekonomia-, gizarte‐ eta
ingurumen‐lotura positiboak babestea,
garapen nazionalaren eta eskualdekoaren
plangintza sendotuz.

• Klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako
arriskuenganako erresilientzia eta horietara egokitzeko
ahalmena sendotzea herrialde guztietan.
• Klima-aldaketari lotutako neurriak sartzea politika,
estrategia eta plan nazionaletan.
• Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza ahalmena eta
erakundeena hobetzea, klima-aldaketa murrizteko,
horretara egokitzeko, bere eraginak arintzeko eta garaiz
ohartarazteko.

14. Ozeanoak, itsasoak eta itsas
baliabideak mantentzea eta
modu jasangarrian erabiltzea,
garapen jasangarriari begira.

•

Hemendik 2025era, mota guztietako itsas
kutsadura aurreikustea eta nabarmen
murriztea, bereziki, lurrean eginiko
jardueren bidez sortutakoa (itsas detrituak
eta elikagaien bidezko kutsadura barne).
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15. Lehorreko bizitza babestea,
lehengoratzea eta modu
jasangarrian erabili dadila
sustatzea, basoak modu
jasangarrian kudeatzea,
basamortutzearen aurka
borrokatzea, lurren degradazioa
inbertitzea eta
biodibertsitatearen galera
gelditzea.

• Hemendik 2030era, desertifikazioari aurka egitea, lur eta
lurzoru
degradatuak
birgaitzea
(desertifikazioek,
lehorteek eta uholdeek kaltetutako lurrak barne) eta
lurzoruaren degradazioan eragin neutroa izango duen
mundu bat lortzen saiatzea.
• Gaurdanik
2030era,
ekosistema
menditsuen
kontserbazioa bermatzea, horien dibertsitate biologikoa
barne, garapen jasangarrirako funtsezko onurak emateko
duten ahalmena hobetze aldera.
• Neurri premiazko eta esanguratsuak hartzea, habitat
naturalen degradazioa murrizteko, biodibertsitatearen
galera
geldiarazteko
eta,
hemendik
2020ra,
mehatxatutako espezieak babesteko eta desagertu
daitezela saihesteko.
• Iturri
guztietatik
datozen
finantza-baliabideak
mobilizatzea eta nabarmen areagotzea, biodibertsitatea
eta ekosistemak zaintzeko eta jasangarritasunez
erabiltzeko.
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MUGIKORTASUNA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak :
2. Hiri-mugikortasuneko eredu jasangarriak eta guziontzako irisgarritasuna sortzea.

Ohiko mugikortasun beharraren ezaugarriak
Bergarako Mugikortasun diagnostiko egin berri da 2019an, Bergarako
mugikortasunaren argazkia osatu eta hobetu litezkeen aldeak ikusteko. Diagnostikoa
egiteko, egoeraren zenbait analisi egin dira, besteak beste: Eguneroko lekualdatze
errepikakorren azterketa (inkesten bidez) eta mugikortasunaren inguruan
iradokizunak eta ekarpenak jasotzea; Aparkatzeko plazen horniduraren analisia;
Hiriguneko eremuetan eguneko ordu ezberdinek zer jokaera duten eta zer zerbitzu
eskaintzen duten jasotzen duen azterketa; zirkulazioen intentsitatea eta
mugimenduen azterketa bidegurutzeen neurketekin, aintzat hartu beharrekoak izan
litezkeen puntuak detektatzeko; istripuen inbentarioa, eta azkenik, garraio
publikoari buruzko datuak jasotzea.
Lekualdatze eta mugikortasun ohiturak ezagutzeko egin den inkestak honako
emaitzak eman ditu (Eusko Jaurlaritzako inkesta emaitzak barne):
-

Bergaran udalerri barruan egiten diren lekualdatzeak % 60 inguru dira.

-

Kanpoko mugikortasun globalean, %70 garraio motordun pribatuan egiten da
eta garraio publikoa herritarren %25 inguruk erabiltzen du.

-

Merezi du lan arrazoiei lotutako barneko mugikortasunari buruz hausnarketa
egitea barneko lekualdatzeen % 66 ibilgailu pribatuz egiten baita.

-

Etxez etxe eginiko inkestak erakusten du Bergarako herritarren %8k ez dutela
ibilgailu propiorik eta Bergarako herritarren % 23k ez du garajerik.

-

Lanera iristeko behar duten denborari dagokionez, gehienek 15-20 minutuko
tartea behar dutela adierazi dute eta horrek erakusten du Arrasate lanerako
gune erakargarria dela.

-

Mugikortasunari buruzko inkestak desberdintasunak erakutsi ditu generoari
lotuta (hala ere, errepikatu egiten dira joerak gure inguruan) eta erantzunek
islatu dute Bergaran, barneko mugikortasunean, emakumeak gehiago
ibiltzen direla oinez gizonak baino (emakumeen %64 eta gizonen %50) eta
gutxiago erabiltzen dutela autoa (emakumeen %31 eta gizonen % 44).
Kanpoko mugikortasunari dagokionez, emaitzen arabera, emakumeek
gehiago erabiltzen dute garraio publikoa (%33) gizonezkoek baino (% 12), eta
autoaren erabileran ere ezberdintasunak daude gizon eta emakumeen
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artean (%86 eta %62 hurrenez hurren).
-

Bizikletaren erabilera txikia da Bergaran (lekualdatze global guztietatik %2a
egiten da bizikletaz eta emakumeek ez dute ia erabiltzen).

-

Bolu ingurutik erdialdera joateko bidea, batez ere, oinez egiten da.

Udalplaneko datuen arabera, Bergarako biztanleen mugimendu-beharren datuak
eskualdeko eta Gipuzkoako datuetatik behera geratzen dira. Izan ere, eskuragarria
dauden azken datuen arabera, biztanleen ia erdiak herrian bertan lan egin eta
ikasten baitu (2011). 2001 urtetik 2011ra gora egin du kanpoan ikasi edo lan egiten
duen 16 urte edo gehiagoko biztanleriak.
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Mugikortasunaren kudeaketa eta antolaketa
2009an onarturiko Plan Orokorrak mugikortasun alorrean hainbat zehaztapen
egiten ditu kanpo-komunikazio (errepideak) eta barneko bide-sare eta oinezko
sareari dagokionean (Lurralde Antolamendu fitxan jasoak).
Bergarako Mugikortasun Plana egiteko lanean dabil Udala. Etorkizuneko Bergara
nola egituratuko den baldintzatuko du nola mugitu nahi duten herritarrek, eta
horrek lanketa sakona behar du Udalean eta udalerrian. Lehen urrats moduan
2019an Mugikortasun Diagnostikoa idatzi zuen Udalak bi plano desberdinetan:
batetik, diagnostiko teknikoa osatu zen; eta bestetik, herriko eragile eta herritarren
iritzia jasotzeko prozedura jarri zuen martxan.
Garraio publikoa
Bergaran Lurraldebusek gaur egun eskaintzen duen autobus zerbitzuko lineak 18
dira, ordutegi zerbitzu zabal batekin (Covid-19ak eragindako pandemia-garaian izan
ezik, murriztapenak ezarri baitzituzten eskumena duten erakundeek): DG01Arrasate-Oñati-Bilbo; DG02- Bergara-Oñati-Arrasate-Durango Bilbo; DG03Zumarraga-Antzuola-Bergara; DG05- Eibar-Arrasate-Gasteiz; DG06- EskoriatzaArrasate- Deba; DG07- Eskoriatza- Donostia; DG10- Bergara-Arrasate-AretxabaletaEskoriatza; DG11- Eibar-Arrasate; DG05A- Eibar(Ermua)-Bergara-Arrasate-Gasteiz;
DG05D- Eibar-Gasteiz; DG20E- Bergara-Elgeta; DG40G- Eibar-Bergara-ArrasateEskoriatza; DG42G- Eibar-Soraluze-Bergara-Arrasate; DG43G- Zumarraga-AntzuolaBergara; DG45G- Eibar-Arrasate- Gasteiz; DG47G- Eskoriatza-Donostia; DG56BArrasate-Oñati-Bilbo eta DO03- Donostia-Tolosa-Zumarraga-Bilbo.

Irudia: Lurraldebus-eko autobusa. Izadi 21

Bergarak hiri-autobuseko zerbitzu propioa du, HERRIBUSA izenekoa, auzoen
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arteko irisgarritasuna hobetzen duena: Angiozar, Elosua, Ubera. PGL (Autogasa) eta
gasolinazko bi autobus hibridok osatzen du zerbitzua. Egun osoan zehar eskaintzen
dituen zerbitzuetan maiztasun handia du (30etik gora, ibilbidearen norabide
bakoitzean). 350 bat erabiltzaile izaten ditu egunero.

Irudia: Bergarako hiribusa. Izadi 21

Herribusa heltzen ez den landa-auzoei dagokionez, udalerrian zehar lekualdatzeak egiteko “Auzotaxia” izeneko programa eskaintzen du Udalak. Horretarako, auzo-taxi programari lotutako
dirulaguntzak argitaratzen ditu eta hauek dira baldintzak:
o

Udalerri barruan egindako bidaiak behar duten izan (beraien etxebizitzatik erdigunera –
kaskora–, beste landa-auzo batera edo –soilik Angiozarkoen kasuan– Elgetako
anbulatorioaren ordutegian Elgetara; eta baita alderantzizko norabidean ere).
o Bidaia horiek Bergarako taxi-lizentzia izan eta Bergarako Udalarekin programa honetarako
hitzarmena sinatu duten taxilariekin egitea.
o Bidaiak egitea deialdia argitaratzen den hurrengo egunetik hasi eta urte bateko epean, ez
baldin bada aurrez agortu dirulaguntza hauetarako aurreikusita zegoen dirua.
o Egindako ibilbideak hauek izatea: I. eranskinean jasotako auzo bateko etxebizitza batetik
erdigunera –kaskora–, beste landa-auzo batera edo –Angiozarkoek soilik– Elgetako
anbulatorioko ordutegian Elgetara, edota alderantzizko norabidean.
o Bidaiak honako egun eta orduen barruan egitea (abuztuan izan ezik): Astelehenetik
ostiralera (7:30 – 20:30) eta larunbatetan (09:00 – 20:30) -Igande eta jaiegunetan egindako
bidaiak ez dira diruz laguntzen, ezta abuztuan egindako bidaiak ere-.

Bergarako Mugikortasun diagnostikoaren arabera (2019) Bergaran, garraio
publikoaren erabilera %3koa (Herribusa) da barneko lekualdatzeetan eta %23koa
kanpoko lekualdatzeetan.
EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurralde Arloko Planak Bergararako
honako aurreikuspena jasotzen ditu:
-

Abiadura handiko Gasteiz-Dax adarra eta Bilborako adarra Bergararen
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mugetan aipatzen dira.
-

Debako eremuan, Deba Haraneko herriguneei ematen zaien zerbitzuaren
ikuspegitik, proposatzen du tranbia-garraio-sistema bat ezartzea, haranaren
ardatzetik igaroko dena. Bergarako udalerriari dagokionez, Bergarako
gunearen eta Bergara – Arrasate eta Bergara – Osintxu-Soraluze hiriarteko
zatiaren trazadura-proposamenak jasotzen dira.

-

Trenbide zaharrak hartzen duen lur eremuan erabilera lehian dagoen
hiriarteko gunean, lehentasuna ematen zaio tranbiaren erabilerari,
oinezkoen eta bidegorriaren erabilerari baino.

Oinezkoen eta bizikleten sareen ezaugarriak
Bergarako Irisgarritasun Planaren 2. aldaketa - 2014. urtean onartu zen, 2007an
onesti zen planaren eguneraketa batetik. Irisgarritasun plan honetan maila
ezberdinen gainean gauzatu beharreko jarduerak zehazten dira: hirigintzan (kale
eta errepideak), udal eraikuntzetan, garraioan eta seinaleztapen grafiko eta
akustikoaren gainean (udal-eraikinetan eta autobus-geltokietan).
2007ko Plana idatzi zenetik igaro diren urteetan, zenbait hirigintza-jarduketa
garrantzitsu egin dira udalerrian, aurreko planean jasotako gogoetak aldatzen
dituztenak. Hona hemen garrantzitsuenak:
-

San Antonio 3, 2 eta 4 etxeak eraistea. Epe laburrean 6, 8 eta 10 zenbakiak ere
eraitsiko dira. Horri esker, San Antonio kalearen hasiera guztiz berrurbanizatu
ahal izango da.

-

Ibargarai kalearen eta Zurradero kalearen zati bat berrurbanizatzea, lehendik
zeuden oztopoak kenduz.

-

Román Oiarzabalen kalearen zati berri bat eraikitzea, Ramon María Lilírekin
topo egiten duen tokiraino, Espoloia kalearekin gurutzatzea ere ebatziz.

-

Domingo Irala oinezkoen pasealekuaren antolamendu eta urbanizazio berria.

-

Bideberriren antolamendu eta urbanizazio berria Ibargarai eta Zubieta kaleekin
duen loturaraino. Santa Marina zubia eta Santa Marina parrokiaren eta Usondo
parkearen arteko espazioa ere birzolatu dira.

-

Ibaiondo pasealekuaren antolamendu eta urbanizazio berria.

-

Bolu auzoan 4
berrurbanizatzea.

-

Koldo Eleizalde kaleko 2. eta 34. zenbakien artean dagoen barne-atarian
arrapalak eraikitzea. Horiek, instalatutako igogailu publikoekin batera,
aipatutako ia atari guztietarako irisgarritasuna konpontzen dute.

igogailu

publiko

jartzea

eta

horietarako

sarbideak
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Irudia: Igogailu publikoa Bergaran (Izadi 21)

Garraio publikoari dagokionean, 2007ko planaren garraioaren problematika eta
jarduketa-eremua eta egungo egoeraren azterketa eguneratu dira; izan ere,
2014ean herribusaren linea berria ezartzean, geltoki berriekin, eta aparkaleku
erreserbatu berriak gehitu egin zituen Bergarako Udalak.
Irisgarritasunari dagokionean espaloien zabaltzea eta 30 km/h-ko guneak ezartzea
da beste lehentasunetako bat. Egun herriko seinale guztiak 30km/h-ra aldatu dira,
Zirkulazio erregelamendu Orokorra jasotako azken aldaketa betearazteko,
oinezkoen, ibilgailuen, eta bestelako mugitzeko moduen arteko baterako
elkarbizitza-eremuak sortzeko. Urtez urte gune ezberdinak egokitzen ari da Udala.
Bergarak bidegorri-zati luzeak ditu herrigunean eta, gainera, bidegorriak Elorregi
(Arrasate-Oñati), Antzuola eta Soraluzerekin lotzen du udalerria.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Arloko Planean 2 ibilbide zehazten dira
Bergaran:
-

I-6 Bergara – Beasain ibilbideak, Bergara eta Beasain arteko ibilbideak Deba
bailararen eta barnealdeko eskualdeen (Goierri) arteko lotura ixten du, 30
km inguruko luzera duen trazatu baten bidez. Ibilbide horrek gutxi
gorabehera 1,7 km-ko tartea partekatzen du I-5 ibilbidearekin Urretxuko eta
Zumarragako udal-mugarteetan, eta aurreko ibilbidean zenbatu da. Gaur
egun, ibilbidearen luzera osoaren % 18 dago eginda, zehazki, Ormaiztegi eta
Beasain lotzen dituen 5,4 km hain zuzen ere.

-

I-4 Deba Harana ibilbidea, Gipuzkoako mendebaldeko sektoretik doa, Deba
ibaiaren ibilbideari goranzko noranzkoan jarraituz. Barne-mailan, ibilbideak
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Lurralde Historikoko bi eremu funtzional garrantzitsu komunikatzen ditu:
Debabarrena eta Debagoiene. Ibilbide horri adar hauek esleitu zaizkio
Bergara parean: I-4.1 Bergara - Antzuola, 3,2 km luze.
Bide sarea eta lurralde loturak
Bergara Donostiatik eta Gasteiztik 50 eta 34 minutura dago eta errepide sare-ona du.
Honako errepideak ditu gaur egun:
-

A636 Bergara Beasain korridorea, autobia berria, 2019an ireki zen,
Zumarragarekin eta Beasainekin lotzeko bide azkar, eroso eta seguruagoa.

Mugikortasunaren ikuspegitik, Plan Orokorraren Memoriaren Errepideen sistema
orokor gisa, honako hauek jasotzen dira udalerrian:
-

AP-8: Donostiatik Bilbora doan autobidea.

-

AP-1: Gasteiztik Arrasatera doan autobidea.

-

GI-636: Beasain-Durango korridorea (Gaur egungo autobia berria: A-636 dena)

-

GI-627 errepidea: Urbina-Arlaban.

-

GI-2632 errepidea: Bergaratik Elgetara, Uberaren bidez.

-

GI-2639 errepidea: Kanpazar-Elgeta

-

Eskualdeko beste errepide batzuk ere, hala nola: Azkoitirako errepidea
Gorlatik, GI-3750, Angiozarrerako errepidea, Kanpazar-Elgeta, GI-3360
errepidearekin bat egin arte jarraitzen duena, Sare horian sartuta, edo
Basalgorantz doana, GI-3741, Sare Grisean sartuta, dokumentuan jasotzen
dira.
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Irudia: Bergarako Udalerriko bideen mapa (Bergarako Mugikortasun diagnostikoa (2019)

Errepideen sistema orokorretan garatu beharreko jarduera hauek proposatzen dira:
-

Bergarako ekialdeko saihesbidea bikoiztea, GI-632 errepideari dagokiona,
Tejerako biribilguneraino.

-

GI-627 saihesbidearen trazadura aldatzea, San Antonio zubiaren, Ertzaintzaren
ertzain-etxearen eraikinaren ondoan, eta Candy Hoover etxetresna elektrikoak
izeneko biribilgunearen arteko zatian, tranbia igaro eta tranbia berrantolatu
ahal izateko (Algodonera – Gabiria aldea).

-

Hobekuntza-lanak egitea Bergara-Elgeta errepidean, GI-2632 errepidean,
errepidearen hasieratik Amillaga kalean aurreikusitako biribilgunearekin, San
Lorentzo industrialdean, eta San Juan auzoraino.

Trafikoa
Bergarako Mugikortasun diagnostikoan (2019) eginiko azterketaren arabera,
Bergarako zirkulazio puntuek erakusten dute autobus geltokiaren ingurua gune
kritikoa
dela, bai
goizeko,
bai

arratsaldeko zirkulazio gehieneko garaian, laneko ordutegiei lotuta, eta aintzat
hartu beharreko ilarak eta atzerapenak gertatzen dira.
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Irudia: San Martin Agirre plaza. Izadi 21

Udaltzaingoen esanetan gaur trafiko gehien jasaten duten kaleak erdigunekoak
dira, batez ere Ibargarai, Zurradero, Fraiskozuri eta Bideberri kaleak.

Aparkalekuak
Bergarako Mugikortasun diagnostikoan (2019) aparkalekuen bilakaera, eguneko
eta gaueko aparkalekuen eskaintza eta erabileren azterketa egin da. Hauek dira
emaitza nagusiak:
-

Gaur egun aztertutako eremuan (2017 datuak) Bergarak 6.699 auto ditu,
2007ko datuekin alderatuz (6. 511), 188 gehikuntzarekin automobilen
parkean.

-

Aparkaleku kopurua ere handitu egin da. Gaur egun 7.509 aparkaleku
daude, 4.918 garajetan eta 2.591 kalean aparkatuta. 2007ko datuekin
alderatuz (3.790 eta 2.603), 1.116tan handitu da toki kopurua (1.128 garaje
gehiago eta 12 kaleko toki gutxiago daude).

-

Gaueko aparkaleku eskaintzari dagokionean, nahiz eta eskaintza eta
eskariaren arteko balantzea orekatua izan, esan beharra dago azterketa
zehatzagoa eginda badaudela aparkaleku falta duten eremuak (Bolu,
Aranerreka eta San Antonio Auzoa). 2007ko azterketatik 2019kora, Udalak
36 auto gutxiago aurkitu ditu aparkatuta kalean (nahiz eta 150 toki huts
gutxiago ikusi, 174 auto gutxiago aurkitu ditu Udalak gaizki aparkatuta
2007ko datuekin alderatuz).

-

Eguneko aparkalekuaren azterketatik gehien nabarmentzen den elementua
da kaleari goizez eta arratsaldez ematen zaion erabilera ezberdina. Goizez
aparkalekuek herritik kanpoko ibilgailu asko izaten dituzte eta kopurua jaitsi
egiten da 14:00etatik aurrera. Arratsaldez, erabiltzaileak batez ere
Bergarako bizilagunak dira.

-

Bai San Martzial bidea, bai bideko aparkaleku eremua herritik kanpo bidez
diren herritarren lan arrazoiengatik erabili ohi dituzte. Nabarmentzekoa da
San Martzialen aparkatzen duten eta ia egun osoan ibilgailua mugitzen ez
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duten Bergarako bizilagunen kopurua ere (batez ere araututako eremuan
bizilekua dutenak).
-

Kolore berdearekin araututako eremuek arautu gabeko aparkalekuen oso
antzeko egoera dute; izan ere, gertueneko egoiliarrek hartzen dituzte leku
gehien.

-

Bideberrik ia ibilgailua mugitzen ez duten gertuko egoiliar kopuru handia du
(Masterreka).

-

Urdinez araututako eremuak egun osoan libre dauden lekuak dira,
erabiltzaileen aldetik okupazio homogeneoak dituztenak. Herritik kanpoko
ibilgailuek ordenantzen ordutegi mugak betetzen ez dituzten lekuak direla
ere egia da (% 15 inguru).

-

30 minutuko iraunaldia duen aparkalekua dago San Martin plazan (gorriz).

Irudia: Mugatutako aparkalekuak (www.bergara.eus)

Labegaraietan (Telleria kalean) autokarabanentzako zerbitzugunea dago eta
zerbitzugune hau arautzeko ordenantza du Udalak 2013 urtetik.

Landabide sarea

Udalak eta Debagaraiko Landa Garapen Elkarteak sinatutako akordio bati esker herri
bideen bazterrak garbitzen dira urtero.
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Irudia: Dolmenen ibilbideko

panela (Izadi 21)

Urtero,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Ekonomia Sustapeneko,
Landa Inguruneko eta
Lurralde Orekako Departamentuak argitaratzen duen diru-laguntzaren deialdiari esker,
lehen sektorean alta emandako baserrietarako bideak konpondu ahal izaten dira.

Motorizazioa eta ibilgailuen atala
2018an Bergarako motorizazio-tasa 0´68 ibilgailu/biztanlekoa zen, gainontzeko
lurraldeekiko batez bestekoaren parean kokatuz (Debagoienekoa 0´63
ibilgailu/biztanleko zen urte berean eta Gipuzkoakoa eta EAEkoa 0´65
ibilgailu/biztanleko eta 0´62 ibilgailu/biztanlekoa zen, hurrenez hurren).
Turismoen tasak joera gorakorra du 2003-2018 urteen artean, biztanleko 0´44
turismotik, 0´51 turismora pasaz.

Istripuak
Bergarako Mugikortasun diagnostikoan (2019) eginiko azterketaren arabera,
istripuak, batez ere, haraneko orduetan gertatzen dira, gehienak Ibargarai kalean, eta
atzetik ditu Amillaga, Lizaria eta Ozaeta kaleak, erdigunetik kanpora. Istripu gehiago
gertatzen dira lanegunetan asteburuetan baino, eta euriak istripuen %21ean izaten du
presentzia.
2017an Bergaran ibilgailuek harrapatutako oinezkoak erregistraturiko istripuak
(10.000 biztanleko) 4,1 izan ziren. Datu hori eskualdekoa (1,9 harrapaketa/10.000 bizt.)
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baino altuagoa da eta Gipuzkoa mailako (4´6 harrapaketa/1.000 bizt.) eta EAEko (4’5
harrapaketa/1.000) batez bestekoen antzekoa.
Erregistratutako trafiko istripuei dagokionez, ordea, badirudi azken urteetan gora
egin dutela, eta daturik hoberena 2015ean izan zen (5,32 istripu/1.000 bizt) eta
2017an 12,22 istripu/1.000 bizt. gertatu ziren. Emaitza hau eskualdekoaren antzekoa
izan zen 2017an (13,86 istripu/1.000bizt.) eta Gipuzkoako (9,22 istripu/1.000bizt.) eta
EAEko (9,28 istripu/1.000bizt) bataz bestekotik gora geratzen da. 2018tik adostasun
bidez konpontzen diren istripuak (arinak eta zauriturik gabe) ere zenbatzen ditu
Udalak, hor egon daiteke azken urteetan istripu kopurua igotzearen arrazoia.

Salgaien banaketa
Ez dago informaziorik.

Bide hezkuntza
Eskola Bidea ekimenak lehen urratsak eman zituen 2016ean, Eskola Agenda 21eko
proiektuaren baitan. Horrela, San Martin Agirre eta Mariaren Lagundiako hainbat
ikasle etxetik eskolarako bidea oinez egiten hasi ziren. Udaltzaingoak bide heziketa
saioak eman zituen 2019an San Martin Agirre eta Mariaren Lagundiako eskolatan.

HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA

TRAFIKOA
✓ Ikastetxeko sarrera- eta irteera-orduetan udaltzainen laguntza badute ere,
trafiko handia izaten da ordu horietan.
✓ Bolu auzora doazen auzotarrek trafiko arazoak sortzen dituzte beheko
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bidegurutzean.
✓ Motordun ibilgailuen trafikoa asko jaitsi da azken urteetan eta abiadura
asko moteldu dute.

EGITASMOAK
✓ Oinezko busaren proiektuari (ikastetxera oinezko joateko ekimena) berriro
heldu behar zaio eta horren aldeko apustua sendotu beharko litzateke,
jarraipena izan dezan: gurasoen inplikazioa bilatuz, etab. Bestetik, ekimena
ikastetxekoa izatea oso garestia da ikastetxeentzako. Hobeto antolatzeko,
Oinezbusa herri mailakoa izatea lehenetsi beharko litzateke, ikastetxe
bakoitzak berea izan baino.
✓ Soraluce enpresan (Bergarako enpresa handiena) bizikletak jarri dituzte
langileentzako eskuragarri. Kotxeari oztopoak jartzeko hainbat neurri hartu
dituzte.

APARKALEKUAK
✓ Aparkalekuen beharra dagoenik ez dago argi eta beharra egonez gero
herrigunetik kanpora atera beharko liratekeela uste dute elkarrizketatutako
zenbait herritarrek. Algodonerako eremua egokia litzateke kanpoko
aparkaleku bezala, bidegorriaz ondo lotua baitago.
✓ Beste zenbait eragilek, ordea, herri gunean aparkaleku gehiagoren beharra
azpimarratu dute; horrela, UNEDeko ikasleen aldetik hurbil aparkatzeko
arazoak dituztela adierazi da eta merkatariek beharrezko ikusten dute
erosleari herrigunean aparkatzeko aukerak ematea.

BIDEGORRIA
✓ Erdigunean bi aldeak ondo lotuta daude bidegorriaren bidez baina
erdigunetik aldenduz gero, ez dago loturarik. Bidegorri-sarea osatu beharra
dago.
✓ Bidegorrietan erabiltzaile guztien bizikidetzarik ez dago.
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IRISGARRITASUNA
✓ Auzoetan oinezko mugikortasun eta irisgarritasun aldetik gabeziak daude:
asfaltatu gabeko bideak, seinalizazio txarra, garraioa…
✓ Etxebizitza zahar asko (batez ere alde zaharrekoak) ez daude egokituta
irisgarritasun aldetik eta gainera baliabide ekonomiko baxuko familien
etxebizitzak izan ohi dira. Igogailua jartzea ez da beti bideragarria izaten eta
eraikitze-baldintzei dagokionez bideragarria denean, ekonomikoki ezin zaio
aurre egin.
✓ Kaleetan ere irisgarritasuna ez dago guztiz bermatua eta pribatuen
establezimendu asko oraindik egokitu gabe daude. Egoera honen aurrean
kaltetuenak emakumeak dira, beraiek baitira erosketak egiteko orga,
zaintzen ari diren menpeko pertsonaren aulkia bultzatzen dutenak, hein
handi batean.

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrikoak

•

Bergarako Irisgarritasun-plana (2014)

•

Araututako aparkalekuen Udal zerbitzuaren ordenantza

•

Udalak asfaltoz edo hormigoiz zolatutako baserri bideen aprobetxamendu berezia
arautzeko ordenantza.

•

Autokarabanentzako zerbitzugunea arautzeko ordenantza.

•

Udalerriko hiri-trafikoko ordenantza.

•

Ibiak Arautzeko Udal Ordenantza

•

Ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku-txartelak eta erreserba bereziak
arautzen dituen udal ordenantza.

•

Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorra (2009an onartua).

•

Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorraren 2. Aldaketa (2019an onartua)

•

Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Ingurumen Inpaktuaren Baterako
Ebaluazioari buruzko azterketa (2009, EKOS).

EAEkoak eta Gipuzkoakoak
•

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak, Lurraldea 2040 (2019an onartua)
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•

4/1990 Legea, EAEko Lurralde Antolamenduari buruzkoa.

•

41/2001 Dekretua, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan Trenbide
Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plana behin betiko onesten duena.
EAEko trenbide sarearen Lurralde Plan Sektoriala.

•

6/2014 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, 2013ko ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua,
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana onartzen duena, aldatzekoa.

•

Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Araua

•

Gipuzkoako errepideen Lurralde Plan Sektoriala (2007-2017).

•

Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren arautegia onartzen duen 70/2008 Foru
Dekretua.

•

Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia 2014-2022 (Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluak
2015eko martxoan onartutakoa).

•

51/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, errepide bidezko bidaiarien garraioa arautzeko
Erregelamendua onartzen duena.

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
Udal eskumenekoak

•

Mugikortasun planaren baitan jasotzen diren jarduerak aurrera eraman eta jarraipena
egitea.

•

Irisgarritasun jarduerekin jarraitzea herrigunean eta herrigunetik kanpoko eremu
andeatuetan irisgarritasuna hobetzeko jarduerak lehenesteko.

•

Debagoieneko eremu funtzionaleko Lurralde Zatikako Planaren onarpen prozesuaren
jarraipen aktiboa aurrera eraman, Bergaran eragin ditzaketen inpaktuak baloratuz.

•

Bidegorria osatzeko falta diren tarteak egin daitezen lan egitea, besteak beste,
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean.

•

Landa eremuko eta herrigunetik kanpoko industria eta landa auzoetako garraio
publikoa bermatu eta hobetzea.

•

Abiadura mugatutako eremuak areagotzea eta bidegurutzeetako
oinezkoentzako egokitzea, errepideetan arrisku egoerak ekiditeko.

•

Autoa konpartitzeko sentsibilizazio kanpainak burutzea eta bitartekoak jartzea.

eremuak

GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
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helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak
finkatzen lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):

GIH
3. Guztiontzat eta adin
guztietan bizimodu
osasungarria bermatzea eta
ongizatea sustatzea.

UDALENTZAKO HELMUGAK
• Hemendik 2030era, heren batera murriztea
transmititu
ezin
diren
gaixotasunen
ondoriozko
heriotza-tasa
goiztiarra,
prebentzioaren eta tratamenduaren bidez, eta
osasun mentala eta ongizatea sustatzea.
• Hemendik 2030era, sexu- eta ugalketaosasuneko
zerbitzuetarako
sarbidea
bermatzea,
familia-plangintzakoak,
informaziokoak eta hezkuntzakoak barne, eta
ugalketa-osasuna sartzea estrategia eta
programa nazionaletan.
• Gaurdanik 2030era, nabarmen jaistea
produktu kimiko arriskutsuen eta airearen,
uraren eta lurraren poluzioaren eta
kutsaduraren ondorioz eragindako heriotza
eta gaixotasunak.
•

Hemendik
2030era,
pertsona
guztiek
etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak,
seguruak eta arrazoizkoak izan ditzatela
bermatzea, eta auzo marjinalak hobetzea.

•

Gaurdanik 2030era, pertsona guztientzako
garraio-sistema seguru, arrazoizko, irisgarri
eta jasangarria izateko aukera ematea eta
bide segurtasuna hobetzea, batez ere garraio
publikoa areagotuz eta ahultasun egoeran
dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz (emakumeak, haurrak, desgaitasunen
bat dutenak eta adineko pertsonak).

•

Hemendik 2030era, hirigintza inklusiboa eta
jasangarria areagotzea, eta baita giza
kokaguneen
kudeaketa
parte-hartzailea,
integratua eta jasangarria ere, herrialde
guztietan.

•

Munduko kultura- eta natura-ondarea
babesteko eta zaintzeko ahaleginak bikoiztea.

•

Gaurdanik 2030era, nabarmen murriztea
hondamendien ondorioz (urarekin zerikusia
dutenak barne) sortutako heriotzen eta horien

11. Hiriak eta giza kokaguneak

inklusiboak, seguruak,
erresilienteak eta jasangarriak
izatea lortzea
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eraginak jasaten dituzten pertsonen kopurua,
eta nabarmen murriztea hondamendiek
sortutako zuzeneko galera ekonomikoak,
munduko barne-produktuarekin alderatuta,
arreta berezia emanez pobreei eta ahultasunegoeran dauden pertsonei.

13. Neurri urgenteak hartzea
klima-aldaketaren eta haren

•

Hemendik 2030era, murriztea hirietako per
capita ingurumen-inpaktu negatiboa, eta
arreta berezia eskaintzea airearen kalitateari
eta udal hondakinen eta beste hondakin
batzuen kudeaketari.

•

Gaurdanik 2030era, berdegune eta espazio
publikoak, inklusiboak eta irisgarriak izateko
aukera
unibertsala
ematea,
bereziki,
emakumeentzat, haurrentzat, adinekoentzat
eta desgaitasunen bat duten pertsonentzat.

•

Hiriguneen, hiri-inguruen eta landa-eremuen
arteko ekonomia-, gizarte‐ eta ingurumen‐
lotura
positiboak
babestea,
garapen
nazionalaren eta eskualdekoaren plangintza
sendotuz.

• Klimarekin
eta
hondamendi
naturalekin
lotutako
arriskuenganako erresilientzia eta horietara egokitzeko
ahalmena sendotzea herrialde guztietan.
• Klima-aldaketari lotutako neurriak sartzea politika, estrategia
eta plan nazionaletan.
• Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza ahalmena eta
erakundeena hobetzea, klima-aldaketa murrizteko, horretara
egokitzeko, bere eraginak arintzeko eta garaiz ohartarazteko.

ondorioen aurka egiteko.
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3.2
INGURUMEN ALDERDIAK
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URA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
5. Ur-baliabideak eta uraren zein airearen kalitatea babestea.

Hornidura eta banaketa sarea
Bergarako lurrazaleko ia ur guztiak Deba Unitate Hidrologikoari dagozkio,
udalerriaren ipar-ekialdean, Elosuatik gertu kokatutako eremu bat izan ezik, Urola
Unitate Hidrologikokoa baitagokio.
Deba Unitate Hidrologikoak 554´3 km2-ko gainazaleko arroko eremua du. Ibaiaren
ardatz nagusiak 62´4 km-ko luzera du eta Leintz-Gatzagako erreka kolektoreetan
jaiotzen da, iparraldeko eta Ebroko arroen banalerrotik gertu, Deba parean
Kantauriko
itsasoan
itsasoratzeko.
Bergarako udal-eremuaren barruan, Deba ardatz nagusiaz gain, Antzuola, Angiozar
eta Ubera ibaiadarrak ere badira, bai eta erreka txikiago ugari ere, Deba ibaia
edo/eta aipatu ibaiadarrak hornitzen dituztenak.
Debagoienean uraren altako hornidura sistema nagusia Urkuluko urtegiak eta
Urkuluko Edateko Uren Araztegiak (E.U.A.) osatzen dute. Bi instalazioak
Aretxabaleta udalerrian kokatzen dira eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioak kudeatzen
ditu. Sistema honek Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Oñati eta
Soraluzeko udalerrietako 66.000 biztanle inguru urez hornitzen ditu.
Urkuluko urtegia 1.975 urtean hasi zen eraikitzen eta 1.979an jarri zen martxan.
10.000.000 m³ ur bildu ditzake 19 km² isurialde-arrotik eta 540 l/s inguruko
erregulazio ahalmena du. Gaur egun, Bergara hornitzeko ia ur guztia Urkuluko
urtegitik dator, nahiz eta garai bateko hartuneak eta deposituak mantendu diren.
Bergara urez hornitzeko proiektua idatzi zenean, 2.005 urterako udalerriak 26.978
biztanle izatea aurreikusi zen eta, biztanle eta egun bakoitzeko 454 litroko dotazioa
eman zitzaion. Biztanleriak ez du halako gorakadarik jaso (15.000 biztanle inguru
ditu gaur egun), beraz, Bergarak ur horniketa bermatua du epe luzerako.

URTEGIA

URKULU

EDUKIERA
(m³)

10.000.000

BETETZE MAILA (%)
2016

2017

2018

2019

2020

64´6

53´4

71´6

68´0

80´6

Iturria: www.gipuzkoakour.eus (2020)

Irudia: Urkuluko

urtegia.

www.gipuzkoakour.eus

Urtegitik datozen urak Urkuluko Edateko Uren Araztegira (Urkuluko E.U.A)
bideratzen dira, bertan tratatuak izateko. Azpiegitura honek 500 l/s-ko arazte
ahalmena du eta, urtean 8.000 milioi litro ur edangarri banatzen dira bertatik
Debagoieneko herrietara.
Bergaran, Albitxuko E.U.A. dago, 50 l/s-ko arazte ahalmenarekin, hornidura-sistema
laguntzen duena. Osagarri moduan, Leintz-Gatzagan 8 l/s-ko arazte ahalmena duen
E.U.A. txiki bat dago, udalerri hau edateko urez hornitzen duena.
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Deba Garaia eta Eibar ur hornidura sistemaren eskema.
Iturria: Gipuzkoako Ur Kontsortzioa.

Bergaran bajako ur-hornidura zerbitzua udalak kudeatzen du. Urkuluko urez gain,
Uberako eta Pol-Poleko ur-hartune zaharrak mantentzen ditu Bergarako urhornidura sistemak. Udalerriko ur-depositu nagusia Txarakoa da (3.500 m³-ko
bolumena) eta bertara bideratzen dira Urkuluko urak. Albitxuko depositu zaharra,
Txarakoarekin lotuta dagoenez, premiazko egoeretan erabiltzen da. Ur-deposituen
sarea osatzeko, beste txikiago batzuk daude, hala nola, Angiozarkoa -Angiozar eta
Ubera auzoak, nola inguruko baserriak hornitzen dituena-, edo Osintxukoa.
Horietaz gain, beste amaiera-depositu batzuk ere badaude: Mintegikoa,
Labegaraietakoa, etab. Honela, auzoak eta industria-guneak hornitzeko deposituak
ditu banaketa-sistemak.
Bolu auzoan antzemandako gabezia edo hutsunea dagoeneko konponduta dago,
auzoa hornitzeko amaiera-depositu berri bat eraiki baitzen. San Blas eta Mekolalde
aldeko industrialdeetan egindako lanen ondoren, udal-sareko ur-horniketa dute.
Herriko etxebizitza gehienak ur-hornidura sarera konektatuta daude, landa
eremuko zenbait etxebizitza kenduta.
Eskaera eta kontsumoa
Bergarako ur-hornidura osoari erreparatuz, 2011 eta 2018 artean beheranzko joera
nabarmena dela ikusten da. 2018ko Bergarako ur-hornidura osoa (908.283 m³)
2011koarekin alderatuz (1.296.216 m3), %29´9 murriztu da (387.933 m³).
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ALTAKO UR-HORNIDURA URTEKO (biz/l/egun)
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Iturria: Bergarako Udala eta Eustat (2019)

Udalsarea 2030en bitartez adierazleak kalkulatzen dituzten 5.000-15.000 biztanle
arteko udalerrien bataz bestekoaren (1.237.417 m3) alderatuz, Bergarako altako
hornidura nabarmen baxuagoa da, hain zuzen ere, erdia (908.283 m³).
Etxeko erabilerarako ur-kontsumoak beheranzko joera jarraia, baina apala, izan du
2011 eta 2018 urteen artean, nahiz eta 2016an gorakada txiki bat izan. Bergarako
etxeko erabilerarako ur-kontsumoa urteko 531.806 m³-koa zen 2010. hamarkadaren
hasieran. 2018an, berriz, 513.395 m³-koa, hau da, %3´5 txikiagoa. Salbuespena,
aipatutako 2016 urtea izan zen, 536.000 m³-tik gorako kontsumoa eman baitzen.
Kontsumoa litro eta biztanleen arabera aztertuz, 2018an biztanle bakoitzak 93´9
litro kontsumitzen zituela ikus daiteke.
ETXEKO ERABILERAKO UR-KONTSUMOA (biz/l/egun)
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Iturria: Bergarako Udala eta Eustat (2019)

Ez dira sektorekako ur-kontsumoak ezagutzen.
Azkenik, kontrolik gabeko ur-kontsumoen bilakaera adierazten duen grafika
aurkezten da. Kontzeptu horren barne sartzen dira bajako sareko ur-galerak eta
fakturatu gabeko ur-kontsumoak. Datua altako ur-hornidura osoarekiko, kontrolik
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gabe kontsumitzen den uraren ehuneko gisan ematen da. Bergarako kontrolik
gabeko ur-kontsumoak beheranzko joera argia du 2011 (%36´2) eta 2018 (%18´6)
urteen artean, ia erdira jaitsiz.
UR-GALERAK (%)
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Iturria: Bergarako Udala, 2019

Udalsarea 2030en adierazleak kalkulatzen dituzten 5.000-15.000 biztanle arteko
udalerrien batez bestekoarekin alderatuz (%27), Bergarako ur-galerak nabarmen
baxuagoak dira. Edonola ere, galerak murrizteko neurri eta konponketak burutzen
jarraitu beharko litzateke.
Galerak nahiz kontsumoak hobeto ezagutu asmoz, azken urteetan hainbat obra-lan
burutu dira. Berriki, Barruti-txiki zubi ingurutik Albitxuko ur-gordailura bitarteko
edateko ur-sareko hodia aldatzeko bigarren faseko lanak lizitatu dira.
UDAL KONTSUMOAK:
Udalak kirol azpiegiturei lotutako energiaren nahiz uraren kontsumoaren inguruko
jarraipen-lana egiten du. Zehazki, kontsumo handiena duen ekipamenduaren
inguruko datuei dagokionez (Agorrosin ekintza-gunea), 2009tik 2019ra joera
positiboa izan da, uraren kontsumoa %22an murriztu baita 10 urtetan (6.825m3
hain zuzen ere). Agorrosingo erabilerei dagokionez, igerilekuek uraren kontsumo
osoaren %63a suposatzen dute. Covid-19aren pandemia dela medio, 2019tik 2020ra
%35 batean jaitsi da udal azpiegitura honen kontsumoa (8.662m 3 gutxiago
kontsumitu dira):
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Agorrosin ekintza-guneko ur-kontsumoaren bilakaera (m3)
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Iturria: Bergarako Udala

Agorrosin ekintza-guneko uraren kontsumoaren 1.200m3 inguru depositu batean
gorde eta ondoren udal-jarduera ezberdinetako ur-eskaera asetzera bideratzen da.
Hau da, ur-bolumen hori beste erabilera batzuetarako berrerabili egiten du Udalak
(kale-garbiketarako, belardien ureztaketa egiteko, etab.).

Saneamendua eta Arazketa
Debagoienean 2 saneamendu-sistema bereizten dira, lehena Aretxabaleta,
Arrasate, Eskoriatza eta Oñatiri dagokio, bigarren saneamendu sistema berriz,
Antzuola, Bergara eta Elgetari. Deba Garaiko altako bi saneamendu-sistema
Gipuzkoako Ur Kontsortzioak kudeatzen ditu, eta instalazio nagusiak AntzuolaBergarako kolektore edo biltzaileak eta Mekolaldeko Hondakin Uren Araztegia
(H.U.A.) dira.
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Irudia: Mekolaldeko HUA (Gipuzkoako Ur Kontsortzioa)

Bergarako biltzaileak hormigoi armatukoak dira, 12 km-ko luzera eta 1.000 l/s-ko
ahalmen hidraulikoa dute. Biltzailea Labegaraietako industrialdetik Mekolaldeko
H.U.A.-raino doa. Ubera errekaren ibilguan adar bat du eta Osintxu auzotik beste
bat ere, ur zikinak ponpaketa bidez Mekolaldera eramateko. Ur-zikinak errekara
isurtzen diren zeinbat gune nagusi daude oraindik:
-

Antzuolan, ur-zikin guztiak kolektore orokor baten jasotzen dira eta herri
barruan ur zikinak ez dira errekara joaten. Herria igaro ostean, Galartzako
zubitik Bergararainoko zatia osatzeke dago.

-

Elgetan ur zikinak Sesto errekara isurtzen dira eta hemendik Ubera errekara
iristen dira. Ibaira isurtzen diren ur zikinak biltzeko, hormigoi armatuko
biltzailea dago proiektatua (2021 urteari begira), 400 mm-ko diametro
maximoa, 7 km-ko luzera eta 30 l/s-ko garraio ahalmenarekin.

-

San Lorenzoko industrialdea eta Katabia inguruak. San Lorenzoko ur-zikinak
Bergarako kolektorera lotzeko obra-lanak 2020an esleitu ziren.

-

Erreka alboetan dauden etxe solte batzuk, zuzenean ur-zikinak errekara
isurtzen baitituzte.

Mekolaldeko Hondakin Uren Araztegia (Bergara) lokatz aktibo motakoa da, eta
bertan, nitrogenoa biologikoki eta fosforoa kimikoki kentzen dira. Kutsadura zama
50.000 biztanle baliokideri dagokiena da, aurretratamendurako 675 l/s-ko
gehieneko ahalmena du eta 120 l/s-koa tratamendu biologikorako. Araztegiak
usainen tratamendua ere egiten du. Angiozar auzoak araztegi txiki bat du gainera
eta, Ubera auzoan beste bat eraikitzea aurreikusten da. Epelen, Bergara
hegoaldean, beste H.U.A. bat dago Deba Garaia 1 saneamendu sistemako urak
arazten dituena (Aretxabaleta, Arrasate, Eskoriatza eta Oñati). Elosu, Elorregi eta
Basalgo auzoek ez dute arazketa sistema kolektiborik.
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2018. urtean, Bergarako etxebizitzen %87´6ak ur-zikinak saneamendu sistemara
bideratuak zeuden. Behin Mekolaldeko HUAra iristean, honako prozesua jarraitzen
da:
-

Araztegian bertan lohi denak 1.600 m3-ko liserigailu baten tratatzen dira 50
bat egunean zehar. Hor higienizatu egiten dira eta biogasa sortzen da
bertatik (biogas hori liserigailua berotzeko erabiltzen da, 36 gradutara
mantentzeko).

-

Liserigailutik lohiak atera eta gero deshidratatu egiten dira "filtro prentsa"
bitartez, hurrena, jadanik sikatuta eta higienizatuta dauden lohiak silo baten
gordetzen dira, egun batzuetan trailer bat betetzeko nahikoa pilatu arte.

-

Lohi horiek konpostatze planta batera eramaten dira. Han konposta egiten
da eta gero ongarri bezala erabiltzen da konpost hori.

Bergaratik saneamendu sarera bideratutako hondakin-uren datuak ez dira
ezagutzen.

Uraren zikloaren araudia eta kudeaketa
Bergarako Udalaren betebeharra da ur-hornidura eta saneamendu zerbitzuak eta,
oro har, uraren ziklo osoarekin zerikusia dutenak egitea. Gipuzkoako Ur
Kontsortzioak altako zerbitzuak eskaintzen ditu Bergaran, hau da, altako hornidura
eta altako saneamendu zerbitzuak. Altako horniduran urtegian ura jasotzea,
E.U.A.ra garraiatzea, bertan araztea eta udalerriko deposituetara eramatea sartzen
da. Altako saneamenduan berriz, estolderia-saretik ur zikinak biltzea, biltzaileen
bitartez garraiatzea, eta H.U.A.an tratatzea barneratzen dira.
Ur-hornidurari lotutako tasetan (2020ko tasen ordenantza), sektorearen araberako
banaketa egiten da:
-

Etxeetako ur-hornidura zerbitzuari lotutako tasak, kontsumoaren eta
etxebizitzetan erroldatutako pertsona kopuruaren arabera ordaintzen dira.

-

Ikastetxeek (Mizpirualde egoitza, Agorrosin igerilekua eta Udal Euskaltegia
barne), merkataritza eta zerbitzu sektoreek ur-hornidurari lotutako tasetan
kopuru finko bat dute eta, horri, kontsumoaren araberako frakzioa gehitzen
zaio.

-

Industria, ostalaritza eta merkataritza-guneek kontsumoaren arabera
ordaintzen dute.

2020/06/29an Udalbatzak hartutako erabakiaren arabera, 2020ko bigarren
hiruhilekoan, uraren tarifaren zati finkoa ondorengo egoeran aurkitu direnei ez zaie
kobratu:
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-

Covid-19ak eragindako osasun krisiagatik itxita daudenei.

-

Covid-19ak eragindako osasun krisialdian zabalik egon arren, fakturazioaren
%30eko beherakada izan dutenei.

-

Merkatari, ostalari eta zerbitzu jarduera izateaz gain, 10 langiletik beherako
jarduerak dituztenei.

Estolderia-zerbitzuen tasek ere kontsumoa kontuan hartzen dute (2020ko tasen
ordenantza):
-

Etxeko estolderia zerbitzua: ur-kontsumoa (m3) x 0´42 €/ m3

-

Besteak: ur-kontsumoa (m3) x 0´83 €/ m3

-

Udal saretik urik ez dutenek 40 m3-ko ur-kontsumoari dagokion tasa izango
dute.

Ordenantza fiskaletan ez da ingurumen irizpideak aplikatzeagatiko hobari fiskalik
jasotzen, ez saneamenduan ez ur-kontsumoari lotuta, baina bietan,
kontsumoaren arabera gehiago ala gutxiago ordaintzen da.

Uraren kalitatea
Bergarako edateko uren kalitatea Gipuzkoako Ur Kontsortzioko laborategiak
aztertzen du. Azterketa hauek Bergara-Elosua-Agerre, Gorla eta Urkulu
zonaldeetako hainbat puntutan egiten dira, hala nola ur deposituetan, auzoetan,
kiroldegietan etab.
Osasun Sailaren arabera, 2018ko urtarriletik 2020ko azarora bitartean egindako
azterketa guztiek, Bergarako edateko ura kontsumorako egokia dela adierazi zuten
eta 140/2003 Errege Dekretuak ezarritako balio parametrikoak betetzen zituela
(Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko EAEko Kontsumorako Uraren informazio
sistema honela adierazten da: 3 - Ona; 2 - Onargarria; 1 - Eskasa; 0 - Zehaztu
Gabea).
KONTSUMORAKO UREN OSASUN-KALITATEA
(Elosua-Agerre eta Urkulu)
4
3
2
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Iturria: www.osakidetza.euskadi.eus
*Oharra: Ibaietako uraren kalitateari buruzko informazioa bioaniztasunari dagokion fitxan jasotzen da.

Sentsibilizazioa

Gipuzkoako Ur Kontsortzioak, lurraldeko uren kudeaketaren ezagutzak transmititu
eta uraren kontsumo jasangarria sustatzeko, bisita gidatuak antolatzen ditu bere
urtegi eta edateko zein hondakin uren araztegietara. Bisitak irakaskuntza arautuari
zein ez-arautuari eta, adin guztietako taldeei daude zuzenduak, ingurumen
hezkuntzaren ikuspuntutik. Bergarako kasuan, Mekolaldeko H.U.A.-an antolatu ohi
dira bisitak.
Bisitekin loturik instalakuntzei buruzko fitxak eta, beste zenbait material didaktiko
ere eskaintzen du Gipuzkoako Ur Kontsortzioak, hala nola, araztegietako prozesuen
azalpenak, bideoak, joko interaktiboak etab.

Irudia: Urkuluko urtegiaren fitxa didaktikoa (Gipuzkoako Ur Kontsortzioa)

Horretaz gain, bestelako ekimenak ere burutu dira, besteak beste:
•

Etxeko Ura: Kalitatea bai, aztarnarik ez kanpaina (2015).
Ostalaritzan iturriko ura eskaintzea normalizatzeko
egitasmoa zen.

•

Agorrosin ekintza gunean hainbat lan eta instalazioa egin
ziren, besteak beste, ur kontsumoa murriztu, erabilitako
urak berrerabili, isuriak ingurumenari kalterik ez egin eta,
oro har, gunearen jasangarritasuna areagotzeko.

•

Ibai-garbiketak auzolanean.
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•

…

HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA

✓ Zuhaitz mozketen ondoriozko lur mugimenduek tutueria buxatzen dute eta
auzolanean garbitu behar izaten dituzte.
✓ Auzo askotan oinarrizko beharrak ez daude asetuta: ur edangarria.
✓ Ur edangarria baserri guztietara iristea eta, iristen ez den horietan, bertako ur
iturriko uraren kalitatea aztertzea beharrezkoa da, baita kanona ordaintzen
laguntzea ere (eta horren berri ematea ere).
✓ Ur putzu propioetatik ura hartzen dute zenbait baserrik (ur edangarria ez zaielako
iristen) eta ez dakite edaten duten uraren kalitatea nolakoa den, jakin nahiko
balute, partikularrek beraiek analisia egin eta ordaindu behar dute. Gainera,
etorkizun hurbilean kanon bat ordaintzera behartuta daude eta askok ez dute
horren berri.
✓ Auzo batzuetan Ur zikinak bideratzeko sarerik ez dago.
✓ Antzuola eta Elgetako ur zikinak oraindik errekara isurtzen dira. Udalerri barneko
saneamendu sarea osatuta badago ere, udalerritik kanpora isurtzen dira ur zikinak,
errekastoetatik (Antzuola eta Ubera) Deba ibaira iristen direlarik.

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrikoak eta eskualdekoak
•

Uraren ziklo osoaren kudeaketa arautzeko ordenantza (2006).

•

Ur-zikinen sarera isurketak egiteko arautegia (2004).

•

Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu
beharreko tasen ordenantza arautzailea (2019).

Gipuzkoakoak eta EAEkoak
•

Gipuzkoako Ur
Erregelamendua.

•

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa 2015-2021
(urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretuaren bitartez onartu zena).

•

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana
2015-2021 (urtarrilaren 15eko 20/2016 Errege Dekretuaren bitartez onartu zena).

•

Agindua, 2017ko apirilaren 24koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako

Kontsortzioko

Kolektoreetako

Isurketak

Araupetzen

dituen
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sailburuarena, EAEko Barne Arroetan jabari publiko hidraulikoko ur‐
aprobetxamenduetatik ateratako ur‐bolumenak kontrolatzeko sistemak arautzen
dituena.
•

Urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretuak, Kantauri Mendebaldeko, Guadalquivirreko,
Ceutako, Melillako, Segura eta Jucarreko eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialdeko,
Miño‐Sileko, Dueroko, Tajoko, Guadianako eta Ebroko Demarkazio Hidrografikoen Plan
Hidrologikoen berrikuspena onartzen duena.

•

449/2013 Dekretua, azaroaren 19ko EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Planaren aldaketa behin betiko onartzen duena.

•

459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehorretik itsasora egiten diren isurketei
buruzkoa. Hutsen zuzenketa

•

181/2008 Dekretua, azaroaren 4koa,Uraren Kanonaren Araubide Ekonomiko‐
finantzarioaren Araudia onartzen duena.

•

Ekainaren 23ko Uraren 1/2006 Legea.

Europakoa
•

Uraren Esparru Zuzentaraua (2000/60/EE).

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
•

Urtez urte Bergarako sektorekako ur-kontsumo zehatzak modu sistematikoan
ezagutzeko urratsak ematea.

•

Udal-eraikinetako ur-kontsumoa kontrolatzea eta jarraipena egitea.

•

Galartzako zubitik Bergarainoko kolektore zatia osatzeko urratsak ematea.

•

Ubera errekara iristen dira ur-zikinak kolektore bidez bideratzeko urratsak ematea.

•

San Lorenzoko industrialdea eta Katabia inguruetako ur-zikinak Bergarako kolektorera
lotzeko obra-lanak burutzea.

•

Etxebizitzek erreketara ur-zikinak isurtzea ekiditeko neurriak hartzea.

•

Ordenantza fiskaletan ingurumen irizpideak aplikatzeagatiko hobari fiskalak jasotzea,
bai saneamenduan bai ur-kontsumoari lotuta.

•

Euri urak erabiltzeko sistemak ezartzea (kale-garbiketarako, adibidez), kontsumorako
urak erabili ordez.

•

Landa eremuan kokatutako etxebizitzetan eta jarduera ekonomikoetan sortutako urzikinak modu egokian kudeatzeko baliabideak ezarri (hondakin-uren saneamendurako
sarean hobekuntzak egin, etab.).

•

Hornidura-sarea hobetzen jarraitzea, ur-galerak urtero murrizten joateko.
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•

Uraren zikloari eta baliabide honen erabilera arduratsuari buruzko sentsibilizazio eta
komunikazio jarduerekin aurrera egin.

GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak
finkatzen lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):
GIH
6. Uraren erabilera eta kudeaketa
jasangarria nahiz guztiontzako
saneamendua bermatzea.

UDALENTZAKO HELMUGAK
• Hemendik 2030era, ur edangarria
lortzeko aukera unibertsala eta
bidezkoa
izan
dadila
lortzea,
denontzako prezio egokian.
• Hemendik 2030ra, saneamendu- eta
higiene-zerbitzu
egoki
eta
bidezkoetarako
sarbidea
lortzea
denontzat, eta amaiera ematea aire
zabalean sabelusteari. Arreta berezia
eskainiko zaie emakumeen eta
neskatoen
beharrei,
ahultasunegoeran dauden pertsonei.
• 2030ari
begira,
uren
kalitatea
hobetzea, alegia: kutsadura murriztea;
hondakin, produktu kimiko eta
material arriskutsurik ez isurtzea;
tratatu
gabeko
hondakin-uren
portzentajea erdira murriztea; eta
arriskurik gabeko birziklapena eta
berrerabilera nabarmen areagotzea
mundu osoan.
• Hemendik
2030era,
nabarmen
areagotzea
baliabide
hidrikoen
erabilera
eraginkorra
sektore
guztietan, eta bermatzea ur gezaren
erauzketaren
eta
horniduraren
jasangarritasuna, ur-gabeziari aurre
egiteko eta urik ez duten pertsonen
kopurua nabarmen murrizteko.
• 2030era begira, baliabide hidrikoen
kudeaketa integratua ezartzea maila
guztietan, baina mugaz gaindiko
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lankidetzaren
badagokio.

bide

ere,

hala

• Toki-komunitateek
ureta
saneamendu-kudeaketaren
hobekuntzan duten parte-hartzea
babestea eta sendotzea.
12. Kontsumo
modalitate
bermatzea.

eta ekoizpen
jasangarriak

• Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate
Jasangarriei
buruzko
Programen
Hamar Urterako Esparrua aplikatzea,
herrialde guztien partehartzearekin
eta garatutako herrialdeek gidatuta,
kontuan
izanda
garapen-bidean
dauden herrialdeen garapen-maila eta
ahalmenak.
• Hemendik
2030era,
baliabide
naturalen kudeaketa jasangarria eta
erabilera eraginkorra egin dadila
lortzea.
• Hemendik
2030era,
munduan,
txikizkako
salmentan
eta
kontsumitzaileen
artean
alferrik
galtzen diren per capita elikagaien
kopurua erdira murriztea, eta elikagaigalerak murriztea ekoizpen- eta
horniketa-kateetan,
uztaren
ondorengo galerak barne.
• Hemendik
2030era,
nabarmen
murriztea
hondakinen
sorrera,
prebentzio-, murrizketa-, birziklatzeeta berrerabilpen‐jardueren bitartez.
• Enpresak animatzea, bereziki enpresa
handiak
eta
transnazionalak,
jardunbide jasangarriak erabiltzera eta
jasangarritasunari
buruzko
informazioa sartzera beren txostenen
aurkezpen-zikloan.
• Erosketa
publikoko
jardunbide
jasangarriak sustatzea, politika eta
lehentasun nazionalekin bat etorriz.
• Hemendik 2030era, mundu osoko
pertsonek beharrezko informazioa eta
ezagutzak badituztela bermatzea,
garapen
jasangarrirako
eta
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naturarekin bat datorren bizi-estiloa
edukitzeko.

14. Ozeanoak, itsasoak eta itsas
baliabideak mantentzea eta modu
jasangarrian erabiltzea garapen
jasangarriari begira.

• Hemendik 2025era, mota guztietako
itsas kutsadura aurreikustea eta
nabarmen murriztea, bereziki, lurrean
eginiko jardueren bidez sortutakoa
(itsas detrituak eta elikagaien bidezko
kutsadura barne).

15. Lehorreko bizitza babestea,
lehengoratzea eta modu jasangarrian
erabili dadila sustatzea, basoak modu
jasangarrian kudeatzea,
basamortutzearen aurka
borrokatzea, lurren degradazioa
inbertitzea eta biodibertsitatearen
galera gelditzea.

• Hemendik 2030era, desertifikazioari
aurka egitea, lur eta lurzoru
degradatuak
birgaitzea
(desertifikazioek,
lehorteek
eta
uholdeek kaltetutako lurrak barne) eta
lurzoruaren
degradazioan
eragin
neutroa izango duen mundu bat
lortzen saiatzea.
• Hemendik
2030era,
ekosistema
menditsuen kontserbazioa bermatzea,
horien dibertsitate biologikoa barne,
garapen jasangarrirako funtsezko
onurak emateko duten ahalmena
hobetze aldera.
•

Iturri guztietatik datozen finantzabaliabideak
mobilizatzea
eta
nabarmen
areagotzea,
biodibertsitatea
eta
ekosistemak
zaintzeko
eta
jasangarritasunez
erabiltzeko.

HONDAKINAK
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
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6. Klima-aldaketara egokitzea eta hondamendien arriskua murriztea.
10. Gure tokiko ekonomiak eta tokiko enplegu-aukerak indartzea.

Etxeko eta merkataritzako hondakinen sorrera
Debagoieneko Mankomunitatea arduratzen da Bergarako hiri-hondakinez gain,
eskualdeko gainerako udalerrietako (Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara,
Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga eta Oñatiko) hondakinen kudeaketaz.
Hiri-hondakinen gaikako bilketa hiri-, landa- eta industria-eremuetan egiten da.
Ondoren, hondakinak tratatzeko zentroetara eramaten dira, birziklatzeko (gaikako
bilketa) edo errausteko.
2014 urtera arte kaleko lau edukiontziko hondakinen bilketa-sistema zegoen
indarrean Bergaran. Urte horren hasieran udalak atez-ateko bilketa sistema ezarri
zuen herrian. Udalak 2015eko azaroan egindako herri-galdeketaren ostean,
edukiontzi bidezko bilketa- sistema abian jarri zen. Honela, 2016tik aurrera
biohondakinen bilketarako 5. edukiontzia (marroia) eta errefusa biltzeko
edukiontzia (grisa) ezarri ziren, biak txipadun txartelarekin irekiz.

Irudia: errefusaren eta biohondakinen edukiontziak (Izadi 21)

Ondorengo grafikoan 2012-2019 urteei dagozkien eta eskuragarri dauden
Bergarako hondakinen sortze-datu orokorrak islatu dira. Epe horretako datuek
sortze-kopurua mantendu dela adierazten badute ere, xehetasunean behatuz, 2014
urtean sortutako hondakinek beherakada nabarmena (%14´8) izan zutela ikusten
da. Beherakada hori hondakinen atez ateko sistemaren ezarpen-urtean gertatu zen
eta ziurrenik sistema horren abiatze-efektuari lotutako beherakadari lotu dakioke.
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Halere, ez da beherakada horri lotutako zergatia ezagutzeko ikerketarik egin.
2014tik 2017ra igoera progresiboa izan da, berriro 2013ko balioetara iritsiz. Azken
hiru urteetan, Bergarako hondakinen sorrera 5.800 tona inguruan egonkortu da.
HONDAKINEN SORRERAREN EBOLUZIOA 2012 - 2019 (Tn)
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Iturria: Debagoieneko Mankomunitatea

Biztanleko hondakinen sorreraren eboluzioa aztertuz, grafikoak erakusten duen
kurba, aurreko bera da. 2014ko beherakadaz geroztik, goranzko joera ikusten da,
2017 urtean 1´08 kg/bizt/egunean egonkortuz. 2019an biztanle bakoitzak egunero
sortutako hondakina 1´09 kilotakoa izan zen. Honela, grafikoan ikusten den bezala,
ez da EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2014-2020 Planak, lehen
helburu estrategikotzat honakoa ezarri zuen 2020 urterako ezarritako hondakinen
sorrerarako %10aren murrizketa erdietsi.
HONDAKINEN SORRERAREN EBOLUZIOA 2012-2019
(kg/bizt/eguneko)
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Iturria: Debagoieneko Mankomunitatea

Eskualdeko datu orokorra Bergarar bakoitzak urtean sortzen duen hiri-hondakin
kopuruaren parekoa da. Aldiz, Gipuzkoa mailan, urtean eta biztanleko sortzen den
hiri-hondakin kopurua, Debagoienekoa zein Bergarakoa baino nabarmen handiago
da.
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HONDAKINEN SORRERA 2017 - 2019 (kg/bizt/urte)
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Iturria: Debagoieneko Mankomunitatea eta GFA

Gaikako bilketa
2012 – 2019 bitartean hondakinen gaikako bilketa hazi egin da (%131´7), 2.040
Tonatik 4.726 Tonara iritsiz 2019an. Honela Bergarako birziklapen tasa %81´2ra
iritsi da 2019an. Honela, Europar Batasunak ezarritako 2025 urterako gutxieneko
%55eko berrerabilpen edo birziklatze-mailatik askoz gorago kokatzen da Bergara.
GAIKAKO BILKETA 2012 - 2019 (Tn)
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Iturria: Debagoieneko Mankomunitatea

2014 urtean gorakada nabarmena izan zuen gaika bildutako hondakin-kopuruak,
batez ere biohondakinaren gaikako bilketari esker. Ondorengo urteetan, nahiz eta
haziz joan den, modu apalagoan izan da.
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ERREFUSA ETA GAIKAKO BILKETAREN BILAKAERA (%)
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Iturria: Debagoieneko Mankomunitatea

2019ari dagokionez, lau hondakin frakzio hauen banaketa honakoa litzateke
(kg/bizt/urte): biohondakina 127 kg, papera eta kartoia 66´9 kg, ontzi arinak 40´7
kg, eta beira 41 kg.
BERGARAKO GAIKAKO BILKETAKO LAU FRAKZIO
NAGUSIAK 2019 (%)
15%
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24%
Ontzi arinak
15%

46%
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Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia

Gaika bildutako lau frakzio nagusienen bilakaerari erreparatuz, ondorengo
grafikoan ikus daiteke gaika biltzen den zatikirik nagusiena biohondakinena dela,
ondoren papera eta modu paretsuan, ontziak eta beira. Beiraren bilketak, 20122019 epealdian, ez du aldaketa nabarmenik izan.
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Bergaran gaika bildutako lau frakzio hauen datuak Gipuzkoako
mankomunitateetako datuekin eta Lurralde Historikoko datuekin erkatuz, ikus
daiteke 2019an Bergaran pertsonako gaika bildutako hondakin-kopurua bigarrena
dela kantitatean, Urola Kostaren atzetik. Halere, biohondakin gehien biltzen duen
udalerria da, Gipuzkoako batez bestekotik gora. Edozein kasutan, oso urrun
geratzen da Europar Batasunak ontzien frakzioei dagokionez 2025 urterako
ezarritako %65eko birziklapen-helburutik. Gaikako bilketa osoarekiko %12´6a dira
ontziak.
LAU FRAKZIOEN BILKETA BERGARAN, MANKOMUNITATEKA ETA
GIPUZKOAN. 2019 (Kg/Bizt/urte)
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Iturria: Debagoieneko Mankomunitatea eta GFA

Mankomunitateak 2020ko azaroan egin zituen azkenekoz organikoaren, ontzi arinen eta
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errefusaren inguruko karakterizazio-lanak. Ondoren agertzen diren datuek erakusten duten
moduan, errefusaren frakzioa jasotzeko edukiontzietan biltzen diren hondakinen %65,2a
inpropioak dira (ia %33a materia organikoa da -hau da, etxeko biohondakinak-); hau da,
edukiontzi horretan berez bota ezin daitezkeen hondakinak. Ontzi arinen edukiontzien kasuan,
inpropioak %23,3ra heltzen dira eta frakzio organikoa biltzeko edukiontzietan bildutako
hondakinen %4,2a soilik dago inpropioz osatuta (inpropio horien zatiki handiena zabor-poltsek
osatzen dute). Beraz, nahiz eta Bergarako gaikako bilketaren datuak positiboak izan, oraindik
ere hobetzeko tartea badago.

ERREFUSAREN FRAKZIOA
Inpropio azpi-atal nagusiak
Inpropio
Ontzi
Mat.org.
Besteak*
totalak
arinak

Errefusa
34,84

65,16

13,94

32,58

18,65

*Besteak: ehunkiak, RAEE-ak, lurra eta eskonbroa, fluoreszenteak, etab.

ONTZI ARINEN FRAKZIOA
Inpropio azpi-atal nagusiak
Ontzi
arinak

Inpropio
totalak

Mat.org.

Osasun
zelulosak*

Ehunkiak

Zaborraren
poltsakfilm

Plastikoa
(ez film-a)

Beira

Film
komertzial industriala

76,70

23,30

4,98

5,37

0,81

3,64

0,33

1,87

0

*Osasun zelulosak: pixa-oihalak, konpresak, tanpoiak, mukizapiak, etab.

BERGARAKO FRAKZIO ORGANIKOA (%)
Inpropio azpi-atal nagusiak
Mat.Org.

Inpropio
totalak

Papera eta
kartoia

Plastikoa
(ez film-a)

95,80

4,21

0,53

0,06

Zaborraren
Osasun
poltsak-film zelulosak*
2,09

0,58

Ehunkiak
0,84

*Osasun zelulosak: pixa-oihalak, konpresak, tanpoiak, mukizapiak, etab.
Iturria: Debagoieneko mankomunitatea
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Irudia: gaikako biketarako zaborrontziak (Izadi 21)

Etxeko eta merkataritzako hondakinen kudeaketa eta tratamendua
Debagoieneko Mankomunitateak eskualdeko udalerriei ematen die zerbitzua,
etxeetan, dendetan, bulegoetan eta gremio txikietan eta enpresetan eta sortutako
zenbait hondakinen kudeaketaz arduratuz (etxe- eta merkataritza- hondakinen
bilketaz eta horien ondorengo kudeaketaz arduratzen da, bere jarduera-eremuan
kokatutako azpiegituren bidez). Industrialdeetan etxeko-hondakinen parekoak atez
ate biltzen dira; hau da, papera-kartoia, ontzi arinak, hondakin organikoak eta
errefusa.
Landa eremuetan Ekarpen Guneak (15 orotara) dira hiri-hondakinak jasotzeko
puntuak, sarrera pertsonalizatua dute eta organikoa, papera eta kartoia, ontzi
arinak, errefusa eta beira biltzen dira gaika. Zenbait puntutan Miniguneak ere
badaude eta, bertan, organikoa, papera eta kartoia, ontzi arinak, errefusa eta beira
biltzen dira gaika.
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Irudia: Bergarako ekarpen-guneak (Bergarako Udala)

Dauden gaikako bilketarako zein errefusa biltzeko edukiontzi kopurua egokia da.
Edonola ere, olioaren bilketarako edukiontzi batzuk gehiago jarriko ditu
Mankomunitateak. Lurpeko edukiontziak puntu bakarrean daude (Irala kalean) eta
beira gaika biltzekoak dira.
GARBIGUNEAK
Mankomunitateak 3 garbigune kudeatzen ditu: San Kristobal (Bergaran), Ibarreta
(Arrasaten) eta Urrutxu (Oñati), hain zuzen ere. Herritarrei, dendariei, gremio
txikiei, ostalaritza establezimenduei eta bulegoei txikiei zuzenduta dago.
Azpiegitura hauetan, etxeetako hondakin arriskutsuak, oihalkiak, traste elektriko
eta elektronikoen hondakinak (fluoreszenteak eta lanparak barne), kartoia, egurra,
pilak, plastiko birziklagarriak, etab. jasotzen ditu Mankomunitateak.
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GARBIGUNEAN JASOTAKO HONDAKINAK (Tn/urte)
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Iturria: GHK, 2020

Garbigunean jasotzen den hondakinik ugariena egurra da, jasotakoaren erdia
suposatuz.
Ez da Garbiguneetako erabiltzaile-kopurua jatorriaren arabera ezberdintzen.

HONDAKIN BALORIZATUAK
Mekolaldeko Hondakin Uren Araztegian araztutako uretatik lortzen diren lohi
denak 1.600 m3-ko gaitasuna duen liserigailu baten tratatzen dira 50 bat egunean
zehar. Hor higienizatu egiten dira eta biogasa sortzen da (liserigailua berotzeko
erabiltzen da, 36 gradutara mantentzeko). Ondoren, liserigailutik ateratako lohiak
deshidratatu egiten dira eta, lehor eta higienizatuta daudenean, konpostatze
planta batera eramaten dira, konpostatu eta ongarri gisa erabiltzeko.
Traste zaharren edo tamaina handiko altzarien bilketa eskaintzen du Debagoieneko
Mankomunitateak, baina hauek kalean utziko direla eta, jasotzeko abisua emateko,
aldez aurretik deitu behar da. Emaus Gizarte Fundazioak ere berrerabilgarriak izan
daitezkeen etxetresna handiak jasotzen ditu etxez etxe. Traste zaharrak dagokion
tokitik kanpo edo ez dagokion bilketa-egunean ikusiz edo horren inguruko salaketa
jasoz gero, egoera hori zuzentzen saiatzen da Mankomunitatea.
Arraindegiko hondakinak Debagoieneko Mankomunitateak biltzen ditu. Aldiz, giza
kontsumorako ez diren harategiko animalia jatorrizko azpi-produktuak (SANDACH)
baimendutako kudeatzaile baten bidez kudeatu behar dira.
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Gipuzkoako Elikagaien Bankuak lankidetza hitzarmena du Debagoieneko
Mankomunitatearekin sinaturik. Besteak beste hiri-hondakinen kopurua murrizten
saiatzea du xede. Horretarako, normalean hondakin moduan kudeatuko liratekeen
elikagaiak giza kontsumora desbideratzen dira.
Biohondakineei dagokionez, 2018ko apirilaren 13an Gipuzkoako hiri-hondakinak
kudeatzeko azpiegituren lurraldearen arloko planaren aldaketan agertzen diren
konpostatze plantak honako hauek dira:
•

Urola Erdia (Azpeitia): Lapatxeko hondakindegia.

•

Debagoiena (Bergara): Epeleko hondakin geldoen hondakindegiaren
aldameneko lursaila.

•

Donostia: Zubietako erraustegia (konpostatze edota biometatzea).

Bergarako biohondakinak kalean ezarritako edukiontzien bitartez biltzen dira
(txipadun txartelarekin) 2014. urteaz geroztik. Halere, etxekonposta edo
auzokonposta ere bultzatzen da Udaletik (2005az geroztik), sortutako
biohondakina herrian bertan kudeatuz. Bergaran 9 auzo-konpost gune zeuden
2018an.
2014tik 2019ra bitartean, goranzko joera izan dute bai etxeko zein auzoko
konpostajeak, bai hondakin kopuruan, eta baita parte hartzen duten familien
kopuruan ere, nahiz eta 2017-2018an beherakada eman. Bai etxekonposta bai
auzokonpostan, orotara, 605 familiak hartu zuten parte Bergaran 2019an.
AUZO- ETA ETXE-KONPOSTAJEA (Tn/urte)
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Iturria: Debagoieneko Mankomunitatea

Sortzaile handiei ere jasotzen zaie beren jardueratik eratorritako hondakinen zati
organikoa.
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Hondakinei buruzko ordenantzak eta zergak
Debagoieneko Mankomunitateak duen “Etxeko hondakinak biltzeko Debagoieneko
Ordenantza Arautzailea” (2020) da Bergaran hondakinen kudeaketari lotuta
aplikagarri den ordenantza.
Udalak ez du hondakinen berezko ordenantzarik, baina hondakinei lotutako zerga
“Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu
beharreko tasen ordenantza arautzailea”ren bidez erregulatzen da.
Hiri-hondakinen bilketa-, garraio- eta kudeaketa-zerbitzuagatik, 21 tarifa definitzen
ditu Udal-ordenantzak hondakinen zergei dagokionez, 5 kategoriatan banatuak:
etxebizitzak, biltegi eta komertzioak, ostalaritza eta elikadura zerbitzuak, industria
jarduera eta zerbitzuak, eta aurretik itundutako zerbitzuak.
Zerga-ordenantzan hondakinen arloko 4 hobari jasotzen dira:
-

Hiri-lurzoru edo hiritargarriko etxebizitzetako biztanleek auto (etxekonposta)
edo auzo-konposta egiten badute, %25eko hobaria dute hondakinen tasetan.

-

Organiko kudeatzaile guneetan parte hartzen dutenek (Angiozar auzoko hirilurzoru edo hiritargarriko etxebizitzetako organikoaren kudeatzaileak auzokonpostaren etxolan kudeatzen duten familiek-) %50eko hobaria dute
hondakinen tasetan.

-

Ekarpen-guneko landa-guneko erabiltzaileek, lurzoru ez hiritargarrian egonik,
etxetik gertueneko bilketa-lekua oinez 150 m baina gehiagora daukatenek,
%25eko hobaria dute hondakinen tasetan.

-

Ekarpen-guneko erabiltzaile konpostatzaileek, lurzoru ez hiritargarrian egonik,
konposta egin eta etxetik gertueneko bilketa-gunera oinez 150 m baina gehiago
dutenek %50eko hobaria dute hondakinen tasetan.

Hiri-hondakin bilketaren maiztasunak eta asteko bilketa kopuruak, ez dute
zerikusirik ordaindu beharreko tasekin.
Ez dago hobaririk kaleko edukiontzi marroiaren erabiltzaileentzat.
Covid-19aren izurritearen testuinguruan, ondorengo eskakizunak betetzen dituzten
jarduera ekonomikoek, 2020ko bigarren hiruhilekoko tasan 100%eko hobaria izan
zuten:
-

Osasun-krisiagatik itxita egotea.

-

Osasun-krisialdian zabalik egon arren, fakturazioaren %30eko beherakada
izatea.

-

Merkatari, ostalari eta zerbitzu jarduera izateaz gain, 10 langiletik beherako
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jarduerak izatea.

Sentsibilizazioa
Bergarako Udalak hondakinak murrizteko zenbait aholku zuzentzen dizkie
herritarrei, hondakinen eta lur kutsatuen 22/2011 Legeak, Europar Batasuneko
ildoei jarraiki ezarritako hondakinen hierarkiari dagokionez, prebentzioa
sustatzeko:
•

Erosketetan bilgarri gutxi dituzten produktuak aukeratzea.

•

Arrandegi eta harategietan egindako erosketak tuperretan eramatea.

•

Poltsa berrerabilgarriak erabiltzea.

•

Erosketak ahalik eta gehien planifikatzea.

•

Baserriko eta bertoko produktuak kontsumitzea, garraioa eta salmentarako
estalki eta bilgarriak murrizteko.

Debagoieneko Mankomunitateak ere urteak daramatza herritarrei eta sektore
zehatzei zuzendutako hondakinen inguruko sentsibilizazio-kanpainak antolatzen.
Honakoak dira azken urteetan antolatutako kanpaina nagusiak:
•

Kalitatez Bereizi: hondakinak egoki sailkatzera eta kalitatezko bereizketa
lortzera bideratuko kanpaina da, zenbait frakzioren inpropio kopurua
(batez ere organikoarenak) gutxitzeko beharrak eta etxe tresna handiak
ateratzeko egutegia errespetatzearen beharra bultzatzeko.

•

Erabiltzaile berrientzako gida: eskualdez kanpoko herritar erroldatu berriei
zuzendua dago, 6 hizkuntza ezberdinetan, hondakin bilketa sistemaren
inguruko informazioa zehatza eskainiz.

•

Zirika Zirkus taldearen “Konpost Eroak” antzezlanaren bidez, haur eta
familiei zuzendutako kanpaina. Hondakinen sailkapenaren eta
birziklapenaren garrantzia jorratzen zuen.

•

Mankomunitatearen web gunean hondakin mota bakoitza non, noiz eta
nola bota behar den azaltzen duen atala eta zalantzagarriak suerta
daitezkeen hondakinen hiztegia ere badaude.

•

Pixoihal berrerabilgarriak erabiltzeko kanpaina: hainbat hitzaldi antolatu
ziren Mankomunitateko herrietan, tartean, Bergaran, 0 – 2 urte arteko
haurrak zituzten gurasoen artean pixoihal berrerabilgarriak erabiltzeko.
Eskualdeko 50 familiekin egin zen froga hau, eta amaituta dago jada.

Horrekin batera, bai Mankomunitatearen (https://debagoiena.eus) bai Udalaren
(www.bergara.eus) web gunean herritarrek informazio eta sentsibilizazio-material
ugari dute eskura: hondakinak ondo bereizteko gida, etab.
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Irudia: Debagoieneko Mankomunitatea

Herritarrekin auzolanean, Deba ibaia garbitzen da urtero. Ekimen honi esker,
hondakinez betetako 2-3 obra-edukiontzi ateratzen dira ibaitik.
Horrez gain, Eskolako Agenda 2030 hezkuntza-programaren barruan, Hondakinak
eta Kontsumo arduratsua bezalako gaiak landu dira ikasturte ezberdinetan.
2019an Debagoiena 2030 izeneko lankidetza-sarea sortu zen. Bertan jorratutako
gaien artean, hondakinen sorrera eta kontsumo-ereduen inguruko hausnarketak
egin izan dira, batez ere elikadura sistemari eta ekonomia zirkularrari lotuta
(debagoiena2030.eus).
Industriako hondakinak
Debagoieneko Mankomunitateak hiri-hondakinak soilik biltzen ditu
industrialdeetan.
Gainerako
industria-hondakinak,
ez-arriskutsu
zein
arriskutsuak, kudeatzaile baimenduek kudeatzen dituzte. Industria txikiek
Garbiguneetara zuzenean eraman ditzakete euren hondakinak, beti ere
etxebizitzentzako aurreikusitako mugekin (2 m³ eta 750 kg, asteko eta
erabiltzaileko).
Ondoko grafikoan, azken urteotan, Bergarako industrialdeetan bildutako hirihondakinen zenbait frakzioren datuak ikus ditzakegu.
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INDUSTRIALDEKO HIRI-HONDAKINAK (Tn/urte)
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Iturria: GFA

Ez da industriako errefusari dagokion daturik eskuratu, ezta industria-sektorean
sortutako eta gaika bildutako hondakin arriskutsuen eta ez-arriskutsuen daturik
ere.
Eraikuntzako hondakinak
Debagoieneko Mankomunitatearen ordenantzan jasotakoaren arabera, udalerriko
etxeetan egindako konponketa edo obra txikietatik eratorritako hondakinak
Garbiguneetara eramateko aukera badago. Halere, etxeetako lan txikien
hondakinak, lurrak, errautsak, kristalak, etab. onartu ahal izateko, udalak
emandako obra-baimena edo baliokidea den beste agiriren bat erakutsi behar da.
Baimenik gabe, erabiltzaile bakoitzak gehienez hondakin hauen 100 litro eraman
ditzake Garbigunera hilabete bakoitzeko. Dena dela, hilabeteren batean 100 litroko
muga honetara iritsiz gero, hurrengo 4 hilabeteetan ezin du honako hondakinik
eraman.
Hurrengo grafikoan Debagoieneko Mankomunitateak kudeatu dituen eraikinhondakinak nolako eboluzioa izan duen ikusi daiteke:
OBRA-HONDAKINEN BILAKAERA (Tn/urte)
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Iturria: Debagoieneko Mankomunitatea

Grafikoan ikusi daitekeen modura, 2017ra obra-hondakinek gorantz egin badute,
azken bi urteetan beherakada nabarmena (%22´9) izan du azken urteetan, joera
orokorra beheranzkoa izanik.
Nekazaritza- eta abeltzaintza-hondakinak
Nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinak biltzeaz, Deba Garaia, Debagoieneko
Landa Garapenerako Elkartea arduratzen da. Bereziki nekazaritzarako erabiltzen
diren plastikoen bilketa zerbitzua eskaintzen du (siloak estaltzeko plastiko beltza,
belar boletako plastiko beltza, negutegi eta baratzeetan lurra estaltzeko plastiko
beltza, eta negutegietako plastiko zuria).
Plastikoak modu egokian bilduta atera behar dira, jasotze puntu eta data
zehatzetan. Bergaran, Ugarrixan, Muinondon eta San Juan auzoan kokatzen dira
puntu hauek, noizbehinkako beste bi jasotze-puntu badaude ere, Elosu eta
Santutxun. Urtean 9 bilketa antolatzen dira, udan bi hilero eta urtean zehar hilero.
2017. urtean, 44.300 kg plastikoko-hondakin bildu ziren Debagoieneko landa
eremuetan.
2017. urtean artilea ere biltzen hasi zen Deba Garaia elkartea. Artilea lehorra eta
ondo itxitako zakuetan ateratzen zen, bilketa puntu zehatzetan, eta bilketa
egunaren bezperan. Egun bilketa hau uztailean izan ohi da eta, Bergarako kasuan,
Ugarrixan, Muinondon, San Juan auzoan, Olan, Labegaraietan eta Osintxun
kokatuta egon dira bilketa puntuak. 2019tik aurrera Landaolak (Gipuzkoako Landa
Garapen Elkarteen Federazioa) kudeatzen du, Gipuzkoa mailan.
Bestelako hondakinen sortzaileek beraiek kudeatu behar dituzte, kudeatzaile
homologatu baten bidez edo, adibidez, abereen botikak, albaitarien bidez.
Bide-garbiketa
Kale-garbiketa Udaleko Obra eta Zerbitzuak sailak burutzen du, bai erratzarekin,
garbiketa-ibilgailuarekin, haize-makinekin, etab. Astean bitan urez garbitzen dira
kaleak. Belar txarrak kentzea, estolda-zuloen garbitzea, hormetako margoketak
ezabatzea ere barneratzen ditu kale-garbiketak. COVID-19aren izurritea dela-eta,
desinfekzio-lanak ere burutzen ditu Obra eta Zerbitzuak sailak.
Haize-makinek eta garbiketa-ibilgailuek sortutako zaratagatik kexa dezente izaten
dira. Hori murrizte aldera, ordutegiak doitu eta makina elektrikoak (isilak) erosi ditu
Udalak.
2020an Gipuzkoako Foru Aldundiak sakabanatutako hondakinen inbentarioa
burutu zuen lurralde mailan. Udalerrietako kontrolik gabeko hondakin isurketak
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identifikatu, arrisku-maila ezarri eta hobekuntza-neurriak jasotzen dira bertan.
Txostenaren arabera, Bergaran 20 puntu edo eremu identifikatu dira, horietariko 6
arrisku handikoak eta 4 arrisku ertainekoak:
- Arrisku handikoak: Deba ibaia Mekolalde industriagunean, Deba ibaia
Osintxu industriagunean eta parean dauden ibaiko irlatxoetan, Deba ibaia
Amillaga poligonoan, Amillaga poligonoa, Deba ibaia hirigunean.
- Arrisku ertainekoak: Bergara-Soraluze errepideko (Osintxun) gasolindegiak,
San Migel Auzoko aparkalekua, Labegaraieta poligonoa, Deskarga/Antzuola
ibaia (Urteaga kalea).
- Arrisku baxukoak: Mekolalde industriagunea, Osintxuko Industrialdea,
hilerriko aparkalekua, Mugertza kaleko aparkalekua, Aranaerreka
hondakindegia, San Kristobal Garbigunea, Angiozar erreka ondoko orubea
(GI-3360 errepidea), Bergaran autoak desegiteko gunea.
Puntu horietaz gain, ikastetxeetako jolas-garaian ikasleek zabor asko sortu eta
kalean uzten dute. Arazoa konpontzeko lanketa egiten ari dira ikastetxeetan.
Bergara, Aretxabaleta, Arrasate eta Eskoriatzako kale-garbiketa zerbitzuen bidez
bildutako hondakinak astean behin biltzen dira urteko 8 hiletan eta gainerako 4
hiletan (uda garaian, bereziki), astean bitan. Hondakinok ostiraletan jaso ohi dira,
industriako errefusarekin batera.

HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA
✓ Kontzientzia norbanakora mugatzen da. Hondakinei dagokienez, 5.edukiontziak
sailkapenean ohiturak finkatzen lagundu duela iruditzen zaie, beraz, hemendik
aurrerako ahaleginak murrizketarekin lotu behar direla diote, bai herritarrei begira,
bai enpresa eta beste eragileei begira.
✓ Hondakinen gaiari heldu eta herritarren artean kontzientzia sortu behar da:
plastiko gutxiago erabiltzea, kaleko zaborrak ekiditea, erosketa-eredu ezberdinak
bultzatzea (“Ereindajan” proiektuaren antzera), birziklapenean heztea (erlaxatzen
ari dira herritarrak).
✓ Merkatariek eskaintzen dituzten poltsak jada ez dira plastikozkoak. Gizartea
ohitzen hasia da hauen ordez paperezkoa edo oihalezkoa kontsumitzen.
✓ Hornitzaileek geroz eta plastiko gutxiagoa erabiltzen ari direla ohartu dira, baina
kartoiaren erabilera itzela da. Askotan gain bildukinak gehiegizkoak dira, baina egia
da produktua bidean ez kaltetzeko helburuarekin egiten dutela gehienetan.
✓ Enpresa handienetan ekonomia zirkularraren gaia geroz eta gehiago ari da lantzen,
beraien ekoizpenean hondakinak murrizteari begira.
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LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalean
• Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko
tasen ordenantza arautzailea (2019)
• Animaliak eduki eta babesteko udal-ordenantza (1999)
Eskualde mailan
• Debagoieneko Mankomunitatearen Etxeko hondakinak biltzeko Ordenantza Arautzailea
(2020)
• Epeleko isurtegiko arau fiskalak (2017)
• Edukiontzietan galdutako gauzak biltzeagatiko tasa (2016)
• Zerbitzutik Kanpoko lan bereziak egiteagatik prezio publikoak
Gipuzkoan
• 6/2019 Foru Araua, martxoaren 20koa, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2019-2030
Plan Orokorra onesten duena.
• 9/2018 Foru Dekretua, apirilaren 10ekoa, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Azpiegituren Lurralde
Plan Sektorialaren aldaketa behin betiko onartzen duena.
EAEkoak
• 3/1998 Legea, EAEko ingurumena babesteko lege orokorra. III. idazpurua: Ingurumenean
eragina duten jardueren antolamendua. IV atalburua: Hondakinak.
• 49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta
betelanak eginda ezabatzea arautzen duena.
• 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta
kudeaketa arautzeko dena.
• 63/2019 Dekretua, apirilaren 9koa, komunitateko konpostaje-instalazio eta jardueren
araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituena.
• 2020rako Hondakinak Prebenitzeko Plana.
• Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia 2030
Estatu mailan
• Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legea.
• 646/2020 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, hondakinak zabortegietan utziz ezabatzea
arautzen duena.
• Hondakinen kudeaketari buruzko Estatu mailako plana 2016-2022 (Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos 2016-2022)
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• Ekonomia Zirkularrerako Espainiako Estrategia (“España Circular 2030”).

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
• Hondakinen sorrera murrizteko zein neurri hartu daitezkeen aztertu, bai herritarrei
zuzendutakoak, nola merkatari eta industriari lotuak.
• Etxekonpostaren eta auzokonpostajearen programak mantendu eta zabaltzeko aukera
aztertu.
• Birziklatze-tasa handitzeko eta indarrean dagoen hondakinen plangintzak ezarritako
helburuak lortzeko ekimenak abian jarri, besteak beste, errefusaren eta ontzi arinen
edukiontzietan botatzen diren inpropioen portzentajea murrizteko.
• San Kristobal Garbigunearen berri zabaldu herritarren artean, bertara eraman daitezkeen
eta eraman behar diren hondakinak ezagutaraziz.
• Aldiro-aldiro Bergarako hondakinen sorrera eta bilketa-datuen inguruko urtez urteko
informazioa eskuratu eta hauek udaleko webgunean txertatzea.
• Sentsibilizazio- eta komunikazio-ekintzekin jarraitu, hondakinen murrizketa bultzatuz,
berrerabilpenean sakonduz eta gaika biltzen diren hondakinen kopurua handitzeko onurak
zabaltzen jarraituz.
• Industria guneetako gaikako bilketa eta errefusaren inguruko informazioa eskuratzeko
neurriak ezarri.
• Herriko eta eskualdeko elikagai zarrastelkeriaren egoera aztertu eta ekiditeko neurriak
hartzea.
• Kale-garbiketako zerbitzutik zenbat hondakin jasotzen diren ezagutu, hauen karakterizazioa
eta murrizketarako neurriak aztertuz.
• Hondakinen inguruko hausnarketa bultzatzea beharrezkoa da, heziketa eta kontzientziazioaz
batera. Hondakinak jasotzen direnetik aurrera gertatzen den prozesua eta birziklapenaren
garrantzia ezagutzera ematea (Debagoiena 2030 prozesuaren txostenean jasotako ekarpen
batean oinarrituta).

GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak
finkatzen lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):
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GIH
3. Guztiontzat eta adin guztietan
bizimodu osasungarria bermatzea eta
ongizatea sustatzea.

UDALENTZAKO HELMUGAK
• Gaurdanik 2030era, nabarmen areagotzea energia
berriztagarrien proportzioa, energia-iturri guztien
artean. Hemendik 2030era, heren batera murriztea
transmititu ezin diren gaixotasunen ondoriozko
heriotza-tasa goiztiarra, prebentzioaren eta
tratamenduaren bidez, eta osasun mentala eta
ongizatea sustatzea.

•

15. Lehorreko bizitza babestea,
lehengoratzea eta modu jasangarrian
erabili dadila sustatzea, basoak modu
jasangarrian kudeatzea,
basamortutzearen aurka
borrokatzea, lurren degradazioa
inbertitzea eta biodibertsitatearen
galera gelditzea.

Hemendik 2030era, nabarmen jaistea produktu
kimiko arriskutsuen eta airearen, uraren eta
lurraren poluzioaren eta kutsaduraren ondorioz
eragindako heriotza eta gaixotasunak.

• Hemendik 2030era, desertifikazioari aurka egitea,
lur
eta
lurzoru
degradatuak
birgaitzea
(desertifikazioek,
lehorteek
eta
uholdeek
kaltetutako lurrak barne) eta lurzoruaren
degradazioan eragin neutroa izango duen mundu
bat lortzen saiatzea.
• Hemendik 2030era, ekosistema menditsuen
kontserbazioa bermatzea, horien dibertsitate
biologikoa barne, garapen jasangarrirako funtsezko
onurak emateko duten ahalmena hobetze aldera.
• Iturri guztietatik datozen finantza-baliabideak
mobilizatzea
eta
nabarmen
areagotzea,
biodibertsitatea eta ekosistemak zaintzeko eta
jasangarritasunez erabiltzeko.
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ENERGIA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
1. Gure energia sistemak deskarbonizatzea eta osoko energia kontsumoa murriztea.
2. Hiri mugikortasuneko eredu jasangarriak eta guztiontzako irisgarritasuna sortzea.

Egitura energetikoa
Bergarak duen energia-iturrien araberako kontsumo-egitura EAEko gainerako
udalerriek dutenaren antzerakoa da. Horrela, udalerrian jarduerak burutzeko
kontsumitzen den energia erregai fosiletatik eratorritakoa da nagusiki, nahiz eta
herrian dauden iturri berriztagarrietatik sortutako energia erabiltzen duten
sistemak ere. EAE mailako eboluzioa aztertzen badugu, industriak eta garraioak
energia-kontsumo handiena duten sektoreak direla ikus daiteke. Era berean, azken
urteetan garraioa industriaren aurretik kokatu da.
EAE-KO ENERGIA-KONTSUMOAREN BILAKAERA (GWh)
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)
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Jarraian, Bergarako udalerriko
kontsumoak aztertu dira:

eta

udal-mailako

energia-alor

bakoitzeko

ARGINDAR-KONTSUMOA
Bergarak Debagoieneko argindar-kontsumoaren batez bestekoa baino %24,28
gutxiago kontsumitzen du, baina, beti ere, Gipuzkoa zein EAEko biztanleko
kontsumoen batez bestekoen gainetik kokatuz, %8,62 eta %15,96 batez beste,
hurrenez hurren. Edonola ere, lau lurralde-mailetan, argindarraren kontsumoa
2016koaren aldean 2018an igo egin da (igoera handiena Bergarak izan duelarik,
%5,60, hain zuzen), eskualde-mailakoa izan ezik, %0,37 jaitsi delarik.
LURRALDE-MAILEN ARTEKO ARGINDAR-KONTSUMOAREN ALDEA
(2016-2018)
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Iturria: Udalmap, 2020.

Udalerriko elektrizitate-kontsumoari erreparatuz, 2016-2018 urte bitartean
goranzko joera ikusten da, 114.171.728 kWh-tik 120.297.669 kWh-ra (%5,37ko
gorakada). Bilakaera xehetasunez aztertuz, kontsumoa 2016tik 2017ra %1,98 igo
zen eta 2017-2018 artean %3,32, beraz, gorako joera urtetik urtera handitzen joan
dela dirudi.
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UDALERRIKO ELEKTRIZITATE-KONTSUMOAREN BILAKAERA (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Sektorekako argindar-kontsumoari erreparatuz, argi ikusten da industriaren
sektoreak Bergarako elektrizitate-kontsumoaren erdia baino gehiago hartzen
duela (%67,14 batez beste), zerbitzuen sektoreak laurdena baino gutxiago (%19,37
batez beste) eta etxebizitzak gutxiena (%13,49 batez beste). Horrek argi erakusten
du industria sektoreak herrian duen pisua.
UDALERRIKO ARGINDAR-KONTSUMOA SEKTOREKA (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Etxeko eta zerbitzuetako argindar-kontsumoen joera, 2016-2018 artean,
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beherakoa izan da, batez beste %6,66 eta %5,92, hurrenez hurren. Industriakoa,
aldiz, batez beste %11,53 igo da, urte horietan sektorearen jarduerak izan zuen
gorakada medio, batik bat, automobilgintzarenak izan zuen.
ERREGAI-KONTSUMOA
Udalerri-mailan erregai-kontsumoa soilik etxebizitza eta zerbitzuen sektorearen
datuak bildu dira eta horien bilakaera gorabeherakoa izan da: 2017an %9,87 jaitsi
zen eta 2018an %8,01 igo. Beraz, 2018an 2016an baino %2,65 gutxiago kontsumitu
zen.

UDALERRIKO ERREGAI-KONTSUMOAREN BILAKAERA (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Kontsumo horren baitan, arloei dagokienez, ikusten da etxebizitzen eta zerbitzuen
kontsumoak nahiko antzekoak direla, zerbitzuena handiagoa izanik, batez beste,
%6,85. Zerbitzuen kontsumoak joera gorabeheratsua izan du: 2016an %25,48eko
beherakada izan zuen, baina 2018an %2,98ko igoera. Etxebizitzenak, aldiz, urteko
batez beste %10,02ko igoera izan du.
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UDAL-MAILAKO ERREGAI-KONTSUMOA SEKTOREKA (2016-2018)
100%
80%

53,43

44,18

42,12

55,82

57,88

2017

2018

60%
40%
20%

46,57

0%
2016
Etxebizitzak

Zerbitzuak

2016

2017

2018

Etxebizitzen kontsumoa (kWh)

21.513.356

23.243.134

26.031.135

Zerbitzuen kontsumoa (kWh)

24.684.447

18.394.971

18.943.776

Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Kontsumo-datu horien urteko %99,98ko batez bestekoa gas-kontsumoari dagokio
eta faltan diren %0,01 bana gasolio eta PLPari.
Gasolioaren kasuan, kontsumoaren hiru laurden (%74,58 batez beste),
etxebizitzetan kontsumitzen da, urtetik urtera gorako joera nabarmena izan
duelarik (2017an %43,88 eta 2018an %145,86). Zerbitzuetan, aldiz, 2018an
%69,54ko beherakada izan zuen, 2017an %43,92ko igoera izan zuen bitartean.
UDALERRIKO GASOLIOAREN KONTSUMOA
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

PLParen datuei dagokienez ere, gehiengoa, batez beste %89,64, etxebizitzetan
kontsumitzen da, 2018an gorako joera hartu zuelarik (%48,67 hazi zen).
Zerbitzuetan, ordea, urteko batez beste %2,92 jaitsi zen.
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UDALERRIKO PLP-AREN
KONTSUMOA
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Etxebizitzen kontsumoa (kWh)
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Energia berriztagarrien ekoizpena
Bergarako udalerrian energia berriztagarrien ekoizpenerako 5 instalazio mota
daude: eguzki-energia termikoa, fotovoltaikoa, biomasa, geotermia eta minieolikoa.
Horien guztien artean ekoiztutako energiaren joera gorakoa izan da, 2016-2018
artean urteko batez besteko igoera %61,29koa izanik, nahiz eta igoera handiena
2017an jazo, %111,82koa, hain zuzen.
UDALERRIKO ENERGIA BERRIZTAGARRIAREN EKOIZPENAREN BILAKAERA
(2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Instalazio mota bakoitzak sortutako kWh kopurua behatuz gero, ikusten da
ekoiztutako energia berriztagarri gehiena biomasa bitartez sortu izan dela, alegia,
ekoiztutakoaren %70etik gora urtero. Horrek berak aldaketa handia izan zuen
2017an, izan ere, bere ekoizpena %153,91an igo zen eta 2018an berdin mantendu
zen. Aldaketa nabarmenena, ordea, geotermian jazo zen 2018. urtean, alegia,
%3.336,23an hazi zen bere ekoizpena, 2017an aldaketarik izan ez zuenean. Igoera
horren atzean TTT enpresak eginiko instalazioak egon daitezke. Neurri askoz ere
apalagoan, baina eguzki-energia termikoaren ekoizpena 2018an %23,02 igo zen,
eta fotovoltaikoarena %6,34 jaitsi, biek 2017an aldaketarik izan ez zutelarik.
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UDALERRIKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN EKOIZPENA, MOTAREN
ARABERA (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Instalatutako potentziari erreparatuz gero, ordea, bildu ahal izan diren datuen
arabera, udalerrian instalatutako potentzia osoaren %98,99 batez beste
(248.858,33kW), eguzkia-energia fotovoltaikoari dagokio.
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BERGARAN INSTALATUTAKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN POTENTZIA
MOTAREN ARABERA (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Udalmapeko datuen arabera, ordea, udalerrian instalatutako eguzki-energia
termikoa eta fotovoltaikoaren kasuan, gainerako lurralde-mailekin konparatuta,
alde nabarmenak daude.
2014-2018 bitartean instalatutako azalera fototermikoa eskualdekoa baina
baxuagoa da, batez beste %32,91 baxuagoa; baina Gipuzkoako zein EAEkoa baino
askoz handiagoa da (%39,53 eta %15,52 gehiago batez beste, hurrenez hurren).
Nabarmena izan da ere 2018ko instalatutako azaleraren igoera, %22,70an hazi
baitzen (aurreko urteetan igoera handiena %0,65ekoa izan zen bitartean).
Instalatutako potentzia fotovoltaikoa, aldiz, eskualdekoaren pareko egon da 2018
urtera arte (%5,10 gehiago egonik instalatuta eskualde-mailan). Edonola ere
Gipuzkoa eta EAEko azalera fotovoltaikoarekin aldaratuz gero, nabarmen
handiagoa da (%84,41 eta %53,76 gehiago batez beste, hurrenez hurren). Bergara
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mailako joerari dagokionean, handiena 2017an jazo zen, %0,66koa, hain zuzen.
Instalatutako potentzia (10.000 biztanleko)
2014

2015

2016

2017

2018

Fototermikoa (m2)
Bergara

138,16

138,16

138,86

139,76

171,48

Debagoiena

211,10

211,10

218,10

218,74

222,79

Gipuzkoa

78,2

79,3

103,9

112,8

192,2

EAE

98,1

98,6

135,8

144,5

175,6

Fotovoltaikoa (kW)
Bergara

168,47

168,83

169,42

170,53

170,53

Debagoiena

156,47

156,96

158

158,36

178,29

Gipuzkoa

89,3

89,2

91,6

91,5

98,7

EAE

108,3

108,3

109,9

110,0

115,1

Iturria: Udalmap, 2020.

Bergarako udal-mailan, ordea, energia berriztagarrien ekoizpenerako instalazio
mota nagusia eguzki-energia termikoa da (Agorrosin ekintza gunean -duela 15 bat
urte instalatu ziren-), nahiz eta fotovoltaikoa ere badagoen, adibidez, TAO makinak
hornitzen dituena. Termikoaren datuak soilik eskuratu dira eta, horien arabera,
ekoizpenaren bilakaera gorabeheratsua izan da: 2017an %6,63 hazi zen eta 2018an
%8,56 jaitsi. Hau da, batez beste, urteko 54.410kWh ekoiztu izan da. Labegaraieta
kiroldegian ere badago energia berriztagarrien instalazio bat, baina hori EVEk
kudeatzen duenez (Energiaren Euskal Erakundeak), ez da kontabilizatu, datu
faltagatik.
UDAL-MAILAKO ENERGIA BERRIZTAGARRIAREN EKOIZPENAREN BILAKAERA
(2016-2018)
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kWh

57.230

55.000
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45.000
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)
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Irudia: eguzki-energiaz hornitzen den TAO makina (Izadi 21)

Kontsumoa eta kudeaketa tokiko administrazioan

ARGINDAR-KONTSUMOA
Udal-mailako argindar-kontsumoak beherantz egin du, urte bakoitzean batez beste
%4,73 (151.527,50 KWh, hain zuzen). Batez ere, herriko argiei dagokien
kontsumoak egin du nabarmen behera, adierazgarriena 2017ko %13,01ko jaitsiera
izan da. Horren atzean urteotan egindako hurrengo instalazioak daude: 51Wko LED
argiztapendun 115 puntu eta 601 unitate eta 108W-ko 150 unitate. Eraikin
publikoek 2017an izan zuten beherakada, %2,94ekoa, baina 2018an %0,41 igo
zuten.
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UDAL-MAILAKO ELEKTRIZITATE-KONTSUMOAREN BILAKAERA (2016-2018)
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1.000.000
0
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Arloko argindar-kontsumoari erreparatzean, ikusten da eraikin publikoen eta
herriko argien kontsumoak nahiko antzekoak direla, betiere eraikin publikoena
handiagoa izanik, batez beste, %15,85. Alde hori, ordea, nabarmen handitzen da
2018an, %13,99tik %20,94ra igarotzen baita, batik bat, esandako herriko argiteria
publikoaren gaineko kontsumoaren murrizketagatik.

Irudiak: Farola zaharrak eta berriak (LED sistemadunak). Izadi 21
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UDAL-MAILAKO ARGINDAR-KONTSUMOA SEKTOREKA (2016-2018)
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Eraikin publikoen kontsumoa (kWh)
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1.432.302

1.352.034

1.176.137

Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Eraikin publikoei dagokionez, kiroletako instalazioen urte ezberdinetako bilakaeradatuak lortu dira. Agorrosin ekintza-gunea da elektrizitate gehien kontsumitzen
duen kirol-instalazioa, eta ondoren Labegaraieta kiroldegia. Hurrengo grafikoan ikus
daitekeen moduan, 2009tik 2019ra %25 batean murriztu da argiaren kontsumoa
udaleko kirol instalazioetan (Covid-19a dela eta, 2019tik 2020ra nabarmenki jaitsi
zen elektrizitatearen kontsumoa -194.910 KWh ordu gutxiago; hau da, %22ko
jaitsiera urte batean):
Agorrosingo kontsumo elektrikoaren bilakaera (KWh)
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Iturria: Bergarako Udala

Aipatu behar da hezetasun-kengailuak eta arazketa ekipoak direla Agorrosingo
elektrizitatearen ia %40a kontsumitzen dutenak.
ERREGAI-KOTSUMOA
Udal-mailan eraikin publikoak hornitzeko erabiltzen den erregai nagusia gas
naturala da eta honen kontsumoaren joera gorakoa izan da (%7,58), nahiz eta
2017an %1,88 jaitsi.
UDAL-MAILAKO GAS-KONTSUMOAREN BILAKAERA (2016-2018)
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2.600.173
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2016

2017

2018

Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Eraikin publikoei dagokionez, kiroletako instalazioen urte ezberdinetako bilakaeradatuak lortu dira. Udalak erraztutako datuen arabera, 2009 urtetik 2014ra aurrera
gas naturalaren kontsumoan beheraka bat gertatu zen kirol ekipamenduetan
baina urte horretatik aurrera gorabeherak izan dira (2014tik 2016ra kontsumoa
hazi zen, 2016tik 2018tik jaitsi egin zen, eta 2019an berriz ere gora egin zuen. Covid19 pandemia dela eta, beherakada nabarmena gertatu zen 2019tik 2020 urtera %14,8ko murrizketa-). Kirol instalazio hauetan kontsumitzen da gas naturala:
Agorrosin ekintza-gunea –kontsumoaren %90a suposatzen du-, Labegaraieta
kiroldegia –kontsumo osoaren %2a, udal pilotalekua –kontsumo osoaren %8a).
Agorrosingo ekintza-gunean duela 15 bat urte instalatu ziren eguzki-plaka termikoei
esker kontsumoetan lortzen den aurrezpena %3ren bueltan kokatzen da.
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Agorrosingo gas naturalaren kontsumoaren bilakaera (KWh)
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Iturria: Bergarako Udala

Kirol instalazioetako gas naturalaren kontsumoa
instalazioaren arabera (2019)
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Iturria: Bergarako Udala

Aipatu behar da igerilekuko uraren berokuntzak udal-ekipamendu honetako gas
naturalaren kontsumo osoaren %36,5a suposatzen duela (kontsumoaren %18,9a ur
bero sanitarioari dagokio, %18,7 igerilekuko girotzeari, %,10,1a bainuetxeari, eta
ondoren aurkituko genituzke kontsumo gutxien dituzten erabilerak –aldagela
ezberdinak-).
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UDALEKO ENERGIA-KUDEAKETA:
Udal-administrazioan energiaren gaiak kudeatzeko lan-taldea definituta eta
antolatuta dago. Arloa Obra eta Zerbitzuen Sailaren baitan kokatzen da eta honako
egitura eta lantaldea ditu: saileko burua eta bere laguntzailea, argiteriaren
arduraduna, hiru ofizial elektrikari eta elektrikaria.
Udalak araudiaren bitartez energia aurrezteko edo eraginkortasuna hobetzeko
tresnak, instalazioak edo alternatiben hautuak babesten eta sustatzen ditu
Ordenantza Fiskal eta Arautzaileen bitartez (ikus Energia-kudeaketarako araudia
atala). Horiez gain, energiaren udal-kudeaketan eraginkortasunean eta kontsumomurrizketaren arloan hobetzeko, azken urteotan, Udalak hainbat plan eta jarduera
burutu ditu, hala nola:
• Kontsumoari eta kostu energetikoari dagokionez udaleko instalazioen
analisi xehatu bat egiteko asmoz, 2013eta 2014an Energiaren Diagnostiko
Orokorra egin zen. Ildo horretatik sortu zen 2017an Bergarako Udalaren
2017-2019 Eraginkortasun Energetikoaren Plana.
Dokumentu honen helburua, 2017, 2018 eta 2019an Energia
Errendimenduaren Plangintzan ezarritako ekimenak martxan jartzea izan
zen, eta baita horien jarraipen bat egitea ere. Bertan jasotzen diren
helburuak hurrengoak dira:
✓ Udaleko energia kudeaketaren antolaketa hobetzea.
✓ Udaleko eraikinen energia errendimendua hobetzea.
✓ Ibilgailuen energia errendimendua hobetzea.
✓ Argiteria publikoaren energia errendimendua hobetzea.
• 2016 eta 2017 urteetan eraikinen energia-auditoretzak egin ziren eta
eraikinon kontsumoaren monitorizazioa egiteko, kanpoko enpresa baten
zerbitzuak kontratatu zituen udalak.
• 2016 eta 2017 urteetan bidegorri sarea eraiki zen.
• 2017an herriko argiteriaren aldaketak burutu zen, LED erakoak ezarriz.
• Energia aurrezteko programaren barruan, 2017an Agorrosin Ekintza Guneko
argiteria aldatu zen, energiaren kontsumoan eraginkortasuna irabazte
aldera.
• 2017. urtean kontratu elektrikoen optimizazioa gauzatu zen.
Debagoieneko Garapen Agentziatik ere, eskualdeko energia-planaren baitan,
Bergaran bertan eragiten duten hainbat jarduera burutu edo burutzen ari dira
energiaren eraginkortasunari eta murrizketari begira:
• Eskualdeko Energia Ekintza Plana onartzea (2020).
• Eskualdeko enpresen efizientzia energetikoa hobetzeko, energia kostuaren
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eta karbono-aztarnaren murrizketarako programa abian jarri da.
• Degaboiena 2030 Garapen Iraunkorreko Sarearen (2020an eratutako
askotariko eskualdeko eragileen elkarlanerako sarea) baitako proiektuetan
parte hartzea (arlokoak Birgaitzen, Energia komunitatea, FV Etxean, etab.).
• 2019an pobrezia energetikoaren aldeko ekimenak aurrera eramatea
aurreikusi zen.
• Eskualdeko udalerrietan azken urteetan egindako argiteria publikoaren
ordezkapen lanak.
• Gipuzkoako Foru Aldundiarekin energiaren jasangarritasuna bultzatzeko
hitzarmena sinatzea (lehena 2019 urtean) eta eskualdea Gipuzkoako
Energia-mahaiaren kide izatera igarotzea.

Garraioari lotutako kontsumoa
EAE, Gipuzkoa eta Debagoienean dagoen ibilgailu-parkearen joera gorakoa izan da
azken urteotan, urteko batez beste %0,006, hain zuzen. Bergarakoa batez besteko
hori baino altuagoa izan da, %0,008, alegia. Are gehiago, 2019an parkea 0,68
ibilgailu/biztanle izan zen, 2014koa baino %6,25 handiagoa, baita Debagoienean
eta Gipuzkoan baino %2,94 eta EAEn baino %7,35 handiagoa ere.
LURRALDE-MAILEN ARTEKO IBILGAILU-PARKEAREN ALDEA (2016-2018)
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Iturria: Udalmap, 2020.

Turismo-parkearen bilakaera oso antzekoa izan da: 2019an biztanleko 0,51
turismo zeuden, 2014an baino %8,51 gehiago, eta urte horretan bertan
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Debagoieneko, Gipuzkoako eta EAEko datuak baino %9,80 gehiago, nahiz eta maila
denetan
joera
nagusia
gorakoa
izan.
LURRALDE-MAILEN ARTEKO TURISMO-PARKEAREN ALDEA (2016-2018)
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Iturria: Udalmap, 2020.

Bergara udalerriko garraio-kontsumoa sakon aztertuz gero, gasoildun autoak dira
nabarmen gehien kontsumitzen dutenak, batez beste %57,10, eta, jarrian,
%22,01ean, 3.500t-tik beherako gasoildun furgoneta eta kamioiak. Joerari
dagokionez, aldaketa nabarmenena gorakoa izan dela, hots, gasolioz mugitzen
diren autobusena: 2014an baino %21,46 gehiago kontsumitu zuten 2018an.
Gasolioz mugitzen diren turismoek ere %2,58 gora egin zuten, baina kontsumoan
beherako joera handiagoa izan zen, hain zuzen, %8,84 eta %5,24 gasolinadun
ziklomotor eta autoetan. 3.500t-ko furgoneta eta kamioien kontsumoek ere behera
egin zuten, bai gasolinadun, bai gasoildunak, %2 inguruan.
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UDALERRIKO GARRAIO-KONTSUMOAREN BILAKAERA (t)
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Udal-mailako ibilgailuen kontsumoa sakon aztertuz gero, datuen arabera, joera
egonkorra izan da 2016-2018 urte bitartean. Ibilgailuen artean Udal Brigadako
gasoliodun hamar kamioiak dira gehien kontsumitzen dutenak (%76,37, hain
zuzen) eta falta denaren gehiengoa sail bereko gasoliodun hamar turismoek
kontsumitzen dute (%21,17).
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UDALEKO GARRAIO-KONTSUMOAREN BILAKAERA (L)
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Iturria: Bergarako Udala (Tokiko iraunkortasun kalkuluaren txostena. 2020. Udalsarea 2030)

Udaltzaingoari dagokionez, 3 ibilgailu ditu: garabia (erregaia: gasolioa), lur
orotako ibilgailua (gasolioa erabiltzen du), turismoa (ibilgailu hibridoa da elektrikoa eta gasolina-).

Irudia: Udaltzaingoaren ibilgailuetako bat, udaletxearen kanpoan (Izadi 21)

Sentsibilizazioa
Azken urteetan Udalak ondorengo ekimenak eraman ditu aurrera:
• 2016 eta 2017 urteetan “Eskolara bidea” ekimena martxan jarri zen
ikasleek eskolara joateko bidea oinez edo bizikletaz egin zezaten
sustatzeko.
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• 2016 eta 2017 urteetan Autorik Gabeko Eguna antolatu zuen Udalak.
• Laboratorium museoa: energiaren erakusketa 2019an.

Irudia: Laboratorium museoa (Izadi 21)

Energia-kudeaketarako araudia
Bergaran energia-ziurtagiria duten etxebizitzak, izugarri igo dira 2014-2019
epealdian, ‰45´69tik ‰534´54era igaroz. Eskualde-mailako batez bestekoan,
igoera handiagoa izan da, ‰31,28tik ‰763,47ra, baina, hala ere, Bergaran
2019an %7,35 gehiago zeuden eskualdeko batez bestekoan baino. Gipuzkoan eta
EAEn ere igoera neurrikoa izan da. Denek 2015ean izan zuten igoera handiena
(%65,94 batez bestekoa), Debagoienean izan ezik, 2016an hazo zen, %89,01ekoa.
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Iturria: Udalmap, 2020

Udal-eraikinen eraginkortasun-ziurtagiriari dagokionez, Bergaran eraikin batzuetan
auditoretza egin da. Izan ere, Energiaren Jasangarritasunerako 4/2019 Legeak, bere
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19. Artikuluan zehazten baitu, 2030 urterako B hizkia baino kalifikazio energetiko
okerragoa duten eraikinen %40ak gutxienez bere energia-kalifikazioa hobetu
beharko duela.
Udalak ez du modu esklusiboan energiari lotutako ordenantzarik, baina hainbat
neurri zehazten dira Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren (HAPO) 2.
aldaketako 10.1 atalean, zeinak hirigintza-obrak barneratuko dituzten EraikuntzaProiektuak idazteko gomendioak diren:
• Energiaren jasangarritasunaren arloan: eraikin berriek A eta B energiakalifikazioa izatea (bizileku- eta merkataritza-erabilera dutenak, hurrenez
hurren), eguzki-jasotze efizientzia kontuan izatea jarrera energetikoa eta
eguzki-argiaren erabilera hobetzeko, energia berriztagarrien (eguzkia,
airea, eta abar) bidezko sorkuntzarako aprobetxamenduak izatea,
eraikinen (bizileku-erabilera dutenen kasuan) aurrealdea duten
orientazioaren araberako tratamendu desberdindua izatea, eraikitzerako
garaian (bizileku-erabilera dutenak) isolamendu gradu altua izatea, “EAEko
Etxebizitzen Eraikuntza eta Birgaitze Jasangarrirako Gida”-n barneraturiko
neurri-sorta eta ingurumen-praktika onak jarraitzea.
• Energia berriztagarrien alorrean: A motako energia-ziurtagiria lortzeko
Energiaren Aurrezpenerako Oinarrizko Dokumentuan (DB-HE) ezarritakoa
gaindituko duten iturri berriztagarrietako aprobetxamendu-sistemak
barneratzea eta eguzki-atxikitzaileak nahiz –metatzaileak ezartzea ura
edota berogailurako.
• Argiztapenari lotuta: kale-argiteriaren instalazioetan efizientzia
energetikoaren gaineko REEIAE araudia betetzea, etorkizuneko argiteriasistemek ITC-EAS-01 baitan zehazten den minimoa baino energiaefizientzia handiagoa izatea, baldintza konkretuko kontsumo baxuko
kanpo-luminaria erabiltzea, A motako energia-ziurtagiria izatea, eraikinen
barruko espazioen antolaketa argiztapena eta eguzki-aprobetxamendua
bermatzeko eran egitea, piztu eta itzaltzeko erregulazio- eta kontrolsistemak ezartzea.
• Mugikortasunari dagokionean: hirigintza garapeneko hiri-ingurunean
ibilgailu elektrikoak kargatzeko erabilera publikoko geltokiak ezartzea,
baita bizikletentzako aparkalekuak ere.
Udal ordenantza fiskal eta arautzaileen bitartez energia aurrezteko edo efizientzia
hobetzeko aparatu, instalazio edo alternatiben hautuak babesten eta sustatzen ditu
Udalak. Hain zuzen:
o

Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik
ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailean iturri berriztagarrien
bidezko energia ekoizpenari eta eraikinen efizientzia energetikoa hobetzeko
fatxadak konpontzeari lotutako hobariak zehazten ditu (%95ekoa eta
%100ekoa, hurrenez hurren).

o

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko
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elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskalak 0 emisiodun eta ECO
motako ibilgailuei lotutako hobariak barneratzen ditu (%95 eta %80, hurrenez
hurren).
o

Ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak
erregulatzen dituen ordenantza fiskalak iturri berriztagarrien bidezko energia
instalazioei hobariak biltzen ditu (%50ekoa).

o

Eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko zergaren ordenantza fiskal arautzaileak
iturri berriztagarrien bidezko energia-ekoizpenari eta fatxaden bitartezko
efizientzia energetikori lotutako hobariak zehazten ditu (%95ekoa eta
%100ekoa, hurrenez hurren).

HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA

✓ UNEDek energia-eraginkortasunaren arloan hainbat hobekuntza egin ditu
berrikuntza obra-lanak aprobetxatuz: led motako argiak, berokuntza-galdara
eraginkorragoa, leihoen isolatzea.
✓ Mankomunitatetik energia auto-hornikuntzarako instalazioen bideragarritasun
azterketak egiten ari dira 4-5 enpresetan, energia kontsumoa murrizteko eta
energia eraginkortasuna proiektuekin bat eginda.
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LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrikoak edo eskualdekoak
•

Bergarako Udalaren 2017-2019 Eraginkortasun Energetikoaren Plana.

•

Bergarako Hirigintza Plan Orokorra (2009): 2. Aldaketa puntuala 2019an egina.
Energiaren eraginkortasunarekin zerikusia duten gomendioak barneratzen dira.

•

Udal ordenantza fiskalak.

•

Eskualdeko Energia Ekintza Plana onartzea (2020).

Gipuzkoakoak, EAEkoak eta Estatu mailakoak:
•

Euskadiko Energia Estrategia 2030.

•

2050 Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia (ingurumen kontsulten
izapidea 2020ko udazkenean osatu zen eta 2021 urtean onartuko dela aurreikusten du
Gipuzkoako Foru Aldundiak).

•

2050erako Klima-aldaketaren Euskadiko Estrategia.

•

4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun
Energetikoari buruzkoa.

•

25/2019 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun
energetikoaren ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari
buruzkoa.

•

564/2017 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, 235/2013 Errege Dekretua aldatzen duena
(eraikinen energia-eraginkortasunari lotutako ziurtapenak egiteko oinarrizko
prozedura onartzen duena).

•

Agindua, 2015eko martxoaren 16koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko
sailburuarena, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren kontrola eta erregistroa
arautzen dituena.

•

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

•

Maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretua, Haize Energiaren Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurralde Plan Sektoriala behin betiko onartu zuena.

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
1) Kontsumoak murriztea
UDALERRI-MAILAN
•

Argindar-kontsumoa jaisteko neurriak eta laguntzak ezartzea, batik bat, industria
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sektoreari bideratutako programak diseinatzea, baina baita zerbitzuen sektoreari eta
etxebizitzei ere.
•

Industria sektoreko erregai-kontsumoak lortzea eta jarraipena egitea; etxebizitzetako
kontsumoa jaisteko neurriak eta laguntzak; gasolioaren eta PLParen kontsumoa
murrizteko neurriak eta laguntzak diseinatzea.

•

Eskualde mailan edo udalerri mailan energiaren auto-ekoizpenari edota kontsumoari
buruzko bulego bat sortzeko aukerak aztertzea, bai herritar, bai enpresentzat,
informazioaren dibulgazio zein sentsibilizaziorako, aholkularitzarako eta kudeaketaedo izapidetze-lanetan laguntzeko (adibidez, diru-laguntzen gaian).

•

Garraioari lotutako erregai-kontsumoa murrizteko ondorengoak aurrera eramatea:
bidegorri sarea edota txirrindularientzako mugikortasun baldintzak hobetu eta
zabaldu; garraio publiko sarea aztertu, efizientzia handitu eta, behar izanez gero, sarea
handitzeko; ibilgailua partekatzeko ekimenak sustatu, baita lanerako bidaietarako ere;
ibilgailu elektrikoak sustatzeko dirulaguntzak eta azpiegiturak sortu (bizikletaelektrikoen udal mailegu sistema, etab.).

UDAL-MAILAN
•

Energia-batzordea osatu, 4/2019 Legeak eskatzen duen obligazioetako bat izanik.

•

Eraikin publikoetako energia-kontsumoaren uneoroko monitorizazioa egitea, datuak
tratatzea, kontsumoa murrizteko eta efizientzia hobetzeko neurriak hartuz (ziurtagiri
energetikoak eta auditoretzak barne). Herriko kale-argiteriarekin berdin egitea, bere
osotasunean.

•

Kontsumitutako energia jatorri berriztagarrietatik eratorritakoa izateko ekoizpenazpiegituren efizientzia handitzea, kopurua handitzea eta, erosiz gero, era horretako
energia saltzen duten merkaturatzaileak kontratatzea.

•

Energia-kontsumoa murrizteko, efizientzian irabazteko eta beharrezko energia lortzeko
jatorri jasangarriak ustiatzeko ordenantza fiskaletan hobari edota bestelako pizgarri
fiskalen eskaintza baloratu eta zabaltzea, baita zergei dagokienez ere. Hala nola, 0 edo
ECO emisiodun ibilgailuak ez saritzea, soilik elektrikoak direnak.

•

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. aldaketan gomendioak ezinbesteko
neurrietan bilakatzea.

•

Erosketa eta kontratazio prozeduretan energia arloko iraunkortasun-irizpideak
txertatzeko protokoloa ezar ote daitekeen aztertzea.

•

Ibilgailu berriak erostean energia kontsumorik gabeko alternatibak baloratu (bizikleta,
kasu) eta motor elektrikoaren aldeko apustua egitea, azpiegiturak sortzearekin batera.
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2) Beharrezko energiaren jatorria berriztagarria izatea
Iturri berriztagarriak ustiatzeko azpiegiturak sustatzea, ugaritzea, sarea zabaltzea eta horien
optimizazioa. Azken hori, batik bat, eguzki-energiaren aprobetxamendurako sistemei
bideratuta, horien eraginkortasuna handitzeko azterketa eta moldaketak.

GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak
finkatzen lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):
GIH
7.
Guztiontzat
eskuragarria,
jasangarria
eta
bermatzea.

UDALENTZAKO HELMUGAK
energia
fidagarria,
modernoa

• Gaurdanik 2030era, energia-zerbitzu arrazoizko,
fidagarri eta modernoetarako sarbide unibertsala
bermatzea.
• Gaurdanik 2030era, nabarmen areagotzea energia
berriztagarrien proportzioa, energia-iturri guztien
artean.

•

11. Hiriak eta giza kokaguneak
inklusiboak,
seguruak,
erresilienteak eta jasangarriak
izatea lortzea.

Gaurdanik 2030era, energia-eraginkortasunaren
hobekuntzaren munduko tasa bikoiztea.

• Gaurdanik 2030era, pertsona guztiek etxebizitza eta
oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak eta
arrazoizkoak izan ditzatela bermatzea, eta auzo
marjinalak hobetzea.
• 2030era, pertsona guztientzako garraio-sistema
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko
aukera ematea eta bide segurtasuna hobetzea,
batez ere garraio publikoa areagotuz eta ahultasun
egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz.
• Hemendik 2030era, hirigintza inklusiboa eta
jasangarria areagotzea, eta baita giza kokaguneen
kudeaketa
parte-hartzailea,
integratua
eta
jasangarria ere, herrialde guztietan.
• Munduko kultura- eta natura-ondarea babesteko
eta zaintzeko ahaleginak bikoiztea.
• Hemendik
2030era,
nabarmen
murriztea
hondamendien ondorioz (urarekin zerikusia
dutenak barne) sortutako heriotzen eta horien
eraginak jasaten dituzten pertsonen kopurua, eta
nabarmen murriztea hondamendiek sortutako
zuzeneko galera ekonomikoak, munduko barneproduktuarekin alderatuta, arreta berezia emanez
pobreei eta ahultasun-egoeran dauden pertsonei.
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• Hemendik 2030era, murriztea hirietako per capita
ingurumen-inpaktu negatiboa, eta arreta berezia
eskaintzea airearen kalitateari eta udal-hondakinen
eta beste hondakin batzuen kudeaketari.
• Hemendik 2030era, berdegune eta espazio
publikoak, inklusiboak eta irisgarriak izateko aukera
unibertsala ematea, bereziki, emakumeentzat,
haurrentzat, adinekoentzat eta desgaitasunen bat
duten pertsonentzat.
• Hiriguneen, hiri-inguruen eta landa-eremuen arteko
ekonomia-,
gizarte‐
eta
ingurumen‐lotura
positiboak babestea, garapen nazionalaren eta
eskualdekoaren plangintza sendotuz.

13. Neurri urgenteak hartzea klimaaldaketaren eta haren ondorioen
aurka egiteko.

• Klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako
arriskuenganako erresilientzia eta horietara
egokitzeko
ahalmena
sendotzea
herrialde
guztietan.
• Klima-aldaketari lotutako neurriak sartzea politika,
estrategia eta plan nazionaletan.
• Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza ahalmena eta
erakundeena hobetzea, klima-aldaketa murrizteko,
horretara egokitzeko, bere eraginak arintzeko eta
garaiz ohartarazteko.
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INGURUMENAREN KALITATEA, ATMOSFERA, AKUSTIKA ETA LURZORUA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
2. Hiri-mugikortasuneko eredu jasangarriak eta guziontzako irisgarritasuna sortzea.
3. Biodibertsitatea eta zerbitzu ekosistemikoak babestea eta sustatzea.
6. Klima-aldaketara egokitzea eta hondamendien arriskua murriztea

Atmosferara egindako isurpenak

Bergarako airearen kalitatean eragina duten igorpen edo isurpen iturri nagusiak
honakoak dira:
● Isurpen finkoak:
- Industria-guneen isurpen iraunkorrak. Emisio eta Transferentzia Kutsagarrien
Europako Erregistroaren azken datuen arabera (2019 azaroan argitaratutako
2018ko E-PRTR datuak) Bergaran airea kutsatzen duten bertako industriak (eta
euren isurpenak) honakoak lirateke:
 Fagor Ederlan: partikula totalak / CO / NOx
 Industrias Fegar: NOx / CO / SOx / HCl
 Industrias Aperribay: NOx / CO / SOx / Partikulak
 ArcelorMittal: NOx / CO2 / PM10 / Partikula solido geldoak / CO / Konposatu
organiko hegazkor ez metanikoak
- Etxebizitza eta eraikinetako isurpenak (bereziki berokuntza eta etxetresna
ezberdinen funtzionamendurako kontsumitzen duten erregaiek igorritakoa)
● Isurpen mugikorrak:
- Bertako lau errepideetatik igarotzen diren motordun ibilgailuak: AP-1, A-636/GI632, GI-627 eta GI-2632 errepideak erabiltzen dituzten ibilgailuek igorritakoak.
Trafiko horren zati handi bat ibilgailu astunak dira eta material partikulatuak neurri
handian emititzen dituzte.
Isurpen-iturri bakoitzaren eragina zenbaterainokoa den jakitea zaila izan arren, esan
daiteke, Bergaran airearen kalitatea gehien kaltetzen duten igorpen iturriak, trafikoa
eta industria-guneak direla. Errepideen kasuan, AP-1, GI-627 eta A636/GI-632 lirateke
igorle nagusiak, duten trafiko bolumen handia eta herrigunearekiko gertutasunagatik.
Bergara, Debagoiena eskualdea bezala, historikoki industria jarduera handiko eremua da.
Egun, metalurgia da bertako industria-jarduera nagusia, baina badira ehungintza,
siderurgia eta etxe tresna elektrikoen industriak ere. Hirugarren isurpen-iturri gisa,
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etxebizitza eta eraikinak leudeke, nahiz eta besteak bezain nabarmenak ez izan.

Irudia: Bergarako industria-guneak. Iturria: GeoEuskadi (2020)

Airearen kalitatea

Euskal Autonomia Erkidegoan airearen kalitatea ebaluatzeko Eusko Jaurlaritzak kontrol
eta zaintza-sare bat du, erkidegoan banatutako hainbat eremutako estazioz osatua, eta
airearen kalitatea ebaluatzeko zenbait parametro, denbora errealean, neurtzen dituena.
Parametro horiek ondokoak dira: sufre dioxidoa (SO₂), nitrogeno-oxidoak (NOₓ), karbono
monoxidoa (CO), 10 mikra baino gutxiagoko partikula esekiak (PM₁₀), 2,5 mikra baino
gutxiagoko partikula esekiak (PM₂.₅), troposferako ozonoa (O₃), konposatu organiko
lurrunkorrak (KOL) eta kutsatzaile fisiko-kimikoak, besteak beste. Hauez gain, datu
meteorologikoak ere biltzen dituzte estazioek, airearen kalitatea ebaluatzeko
beharrezkoak baitira.
Aire-kalitatearen egoera ezagutzeko adierazle nagusia aire-kalitatearen indizeari
erreparatuz lortzen da. Eusko Jaurlaritzak parametro batzuk neurtzen ditu EAEko hainbat
udalerritan kokatutako estazioei esker. Kalitate-indizea 5 tartetan banatzen da, eta horiek
aireko kalitatearen egoera zehazten dute: ona, onargarria, ertaina, txarra eta oso txarra.
Kalitatearen
egoera

NO2

SO2

O3

PM10

PM2´5

Oso ona

0-40

0-100

0-80

0-20

0-10

Ona

41-100

101-200

81-120

21-35

11-20

Ertaina

101-200

201-350

121-180

36-50

21-25

Txarra

201-400

351-500

181-240

51-100

26-50
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Oso txarra

401-1000

501-1250

241-600

110-1200

51-800

Irudia: Eusko Jaurlaritza (µg/m3 unitatean).

Bergaran ez dago Jaurlaritzaren aire-kalitatearen kontrol-estaziorik (hurbilenak
Arrasate eta Zumarragakoak dira). Hori dela eta, 2020ko uztailaren amaieran,
Bergarako Udalak bere neurgailu ezarri zuen airearen kalitatea neurtzeko.
Hilabeteko kontzentrazio minimoen kasuan, bost kutsatzaile nagusien egoerak “Oso
onak” izan ziren 2020ko abuztuan, irailean eta urrian. Hilabeteko kontzentrazio
maximoetan: sufre dioxidoa izan zen hiru hilabeteetan egoera oso ona izan zuen
bakarra; nitrogeno dioxidoarena ona izan zen hiru hiletan; ozonoarena oso ona bezala
ebaluatu zen abuztuan eta irailean, baina hobetzeko modukoa bezala urrian; 10 mikra
baino gutxiagoko partikulena oso ona lehen bi hilabeteetan, baina oso txarra urrian;
eta 2´5 mikra baina gutxiagoko partikulena ona abuztu eta irailean, baina oso txarra
urrian.
MINIMOA

MAXIMOA

MEDIA

MEDIANA

𝛍g
/m³

20/08

20/09

20/10

20/08

20/09

20/10

20/08

20/09

20/10

20/08

20/09

20/10

NO₂

1,88

4,27

31,51

73,09

69,17

82,63

39,03

41,53

-

41,46

43,24

-

SO₂

10,48

7,86

10,15

36,28

24,78

30,64

11,12

11,24

-

10,48

10,48

-

O₃

15,27

15,71

16,87

33,24

34,93

178,4

18,26

18,57

-

17,67

17,87

-

PM₁₀

2,39

1,75

1,27

12,01

16,02

1000

5,04

6,3

-

3,8

5,6

-

PM₂.₅

2,36

1,73

1,26

11

14,53

1000

4,85

5,97

-

3,78

5,43

-

CO

430,52

424,48

424,212

1205,14

808,76

1386,94

500,56

494,67

-

483,54

485,15

-

Iturria: Bergarako Udala

Eguneko airearen kalitate-indizea “Ona” izan da Bergaran 2020ko abuztuko eta iraileko
egun guztietan. Ondorengo hilabeteetako datuak aztertu beharko dira, hasierako
emaitzak unean unekoak diren jakiteko (oporraldia eta COVID19ari lotutako joan-etorriak
edo desplazamendu urria) eta industriaren jarduerak benetako eragina ezagutzeko.
Udalaren asmoa da neurketa-tresnen sare bat sortzea udalerri mailan, auzo eta gune
zehatzen neurketak egin ahal izateko.
Bestalde, Udalak jarritako estazioak, ez ditu dioxina eta furanoak neurtzen. Hau honela
izanik, 2020ko otsailaren 19an, Udalak eskaera bat egin zion Eusko Jaurlaritzari (batez
ere, Zaldibarko zabortegian gertaturiko suteei lotuta) Bergaran ere bi kutsatzaile hauen
neurketak egin zitzan eta, gomendatutako mailak gaindituz gero, dagokion informazioa
emateko babes neurriak hartzeko.
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Kalitate akustikoa

Bergarako Udalaren Zarata-Mapa aurkeztu zuen 2016ko urrian, urte hartako egoera
adierazten duena. Bertan jasotako herriko zarataren iturri nagusiak honakoak dira:
• Errepideen trafikoa: Bergarako kaleetako trafikoa eta udalerria zeharkatzen
duten errepideetako trafikoa. AP-1 eta GI-627 errepideak dira Bergara eta
eskualdea (iparretik hegora) zeharkatzen duten komunikazio arteria nagusiak,
hirigunetik gertu igaroz. Udalerrira ekialdetik sartzen den A-636/GI-632
errepideak ere trafiko handia du. Hiriguneko hegoaldetik gertu igarotzen da eta
hegoalderantz AP-1 eta GI-627 errepideekin lotzen da. Badira garrantzia
txikiagoa duten, baina Bergaran eragina duten beste errepide batzuk, hala nola,
GI-2632, GI-2630 eta GI-631. Eta baita trafiko gutxiagokoak izanagatik,
udalerrian eragiten duten GI-3360, GI.3750, GI-3331 eta GI-2639 bezalako
errepideak.
• Industria: Bergaran hainbat industria aurki dezakegu, hirigunetik gertu eta
inguruko auzoetako industria-guneetan. Hauek dira esanguratsuenak:
Labegaraieta industrigunean Arcelor-Mittal Bergara; Agirre auzoan Maderas
Francisco Irizar; iparraldeko Murinondo auzoko Mekolalde industrigunean
Danobat Railway Sistems eta Tornillería Deba enpresak; Osintxu auzoan,
Danobat Groupen Soraluce eta hainbat tailer. Hauez gain, hainbat enpresa
biltzen dituzten beste zenbait industria-gune ere badira Bergaran, San
Lorenzokoa (iparraldean) eta San Juan eta Larramendi industria-guneak (iparmendebaldean).

Irudia: Izadi 21.

Zarata-Maparen emaitzak eta ondorioak aztertuz, zarata-kutsadura handiena
pairatzen duten eta kaltetuenak diren eremuak ezagutu daitezke. Zarata-mailarik
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handienak sortzen dituen iturria errepideetako trafikoa da, AP-1 eta GI-627
errepideena batez ere. Kaltetutako biztanleen ikuspuntutik, kale eta errepideetako
trafikoa, orokorrean, da erasan akustiko gehien sortzen duena.
● Kaleetako trafikoak gehien kaltetutako eremuak:
○ Trafiko handiena duten kaleetara jotzen duten etxebizitzak, adibidez:
Ibargarai etorbidea eta Zurradero zein Masterreka kaleak.
○ Hirigunerako sarbide diren kaleak, adibidez: Ibarra, Aranerreka eta
Matxiategi kaleak.
● Errepideetako trafikoak gehien kaltetutako eremuak:
○ GI-627 errepidetik, Ibarra eta Ozaeta kaleetatik, Ortuibar eta Boni Laskurain
pasealekuetatik, eta San Martzial bidetik gertu dauden etxebizitzen fatxadak.
○ GI-627 errepidetik gertu, baina hirigunetik kanpo dauden etxebizitzak,
adibidez: Elorregi eta Mekolalde auzoetakoak.
● Industria-jarduerek gehien kaltetutako eremuak:
○ Industria-guneen zaratak gehien kaltetzen dituen guneak, haietatik gertu
dauden baserriak dira, San Juan, San Lorenzo, Agirre, Askarrutz eta
Mekolalde auzoetan.
Zarata-eragin tarte batean bizi diren biztanleei erreparatuz, bide-trafikoa (kaleetakoa
eta errepideetakoa) da hiritar gehien kaltetzen dituen zarata iturria. Kaleetako
trafikoa bergarar gehien kaltetzen dituen zarata iturria litzateke eta errepideetako
trafikoa zarata-maila altuenekin hiritar gehien kaltetzen dituena.
Ondorengo taulan ikus daitezke dezibelio tarte bakoitzeko eta iturri nagusiek
sortutako zarata-maila ezberdinek kaltetzen dituzten biztanleen kopurua (egunez (Ld),
arratsaldez (Le) eta gauez (Ln)).

Iturria: Bergarako Zarata-Mapa/Bergarako Udala.

Aurreko taulak ematen duen informazioa osatzeko, kaltetutako biztanleriaren bi
adierazle gehiago jasotzen ditu Zarata Mapak: B8 adierazlea eta Zarata Kudeaketaren
Tokiko Adierazlea (ZKTA). B8 adierazleak, 4 metroko altueran fatxadetako zaratamailak ditu kontuan eta kalitate akustikoko helburuen mailaz gaindiko zarata jasaten
duten biztanle-kopurua islatzen du. ZKTA adierazlea, antzekoa da, baina altuera
desberdinetako zaratarekiko esposizioa eta eraikinen solairu bakoitzean biztanleen
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antolakuntza nolakoa den hartzen ditu kontuan.

Iturria: Bergarako Zarata-Mapa/Bergarako Udala.

Taula honetan ikusten den moduan, gaua da zaratak biztanle gehien kaltetzen dituen
eguneko aldia. B8 adierazlearen arabera, biztanleriaren %14ak jasaten du gauerako
ezarritako kalitate akustikoko maila baino altuagoko zarata. ZKTA adierazleari
erreparatuz, %9ra jaisten da ehuneko hori.
Zarata iturriari erreparatuz, kaleetako trafikoak hiritarren %11 kaltetzen duela
islatzen du B8 indizeak (%4 ZKTAren arabera), biztanle gehien kaltetzen dituen zarataiturria izanik. Jarduera industrialen zaratak kaltetutako hiritar kopurua arbuiagarria
da.
Eraikinen altuera desberdinetako, zarata-maila desberdinek kaltetzen dituzten
biztanleen ehunekoei erreparatuz, Bergarako biztanleen %60ak eremu lasaietako
zarata-maila dutela ikus daiteke, hau da, gaueko kalitate akustikorako araudiak
ezarritako 55 dB(A) baino baxuagoko eremuetan bizi dira. Biztanleen %10ak gaueko
aldirako ezarritako 55 dB(A) baino zarata-maila altuagoa jasaten du, eta %1ak 60
dB(A) baino altuagoa.
Kalitate akustikoaren kudeaketa

Udalak ez du zarataren inguruko udal ordenantzarik.
Bergarako Zarata-Mapa osatu ostean, eta herritarren partehartze prozesuaren
ondoren, Bergarako Soinu-Ingurua Hobetzeko Plana 2018-2022 egin zuen Udalak.
Bertan zarata-maparen emaitza eta ondorioak laburbiltzen dira, eremurik
kaltetuenetako iturriak honakoak izanik:
•

Kaleko trafikoari dagokionez, trafiko gehien jasotzen duten bideetatik gertuen

147

•

•

dauden etxebizitzak: Ibargarai hiribidea eta Zurradero y Masterreka kaleak.
Sarbide kaleen etxebizitza hurbilenak eta Bergarako erdigune-hiriguneko irteeraz
aparte, Ibarra, Aranerreka eta Matxiategi kaleetan daude.
Errepideetako trafikoaren gainean, GI-627 errepidearen ondoko etxebizitzen
fatxadak, Ibarrako kalean adibidez, Ozaeta, Ortuibar eta BoniLaskurain
pasealekuak eta San Martzialeko bidean. Osagarritzat, erdigune-hiriguneko
kanpoko etxebizitzak, baina, GI-627ren ondoan, adibidez, Elorregi eta Mekolalde
auzoak.
Industria jardueraren zaratari dagokionez, industria guneen kokapena dela eta,
ondoko baserriak dira erasan gehien jasotzen dutenak, San Juan, San Lorenzo,
Aguirre, Askarruntz eta Mekolalde auzoak dira.

Hala eta guztiz ere, Bergarako udalerrian errepideetako trafikoa (bereziki GI-627 eta
AP-1 errepideak) da zarata-iturri nagusia, nahiz eta, biztanleriaren ikuspuntuari
dagokionez, udalerriaren barruko errepideetako kale-trafikoak (errepideak eta kaleak)
erasan gehien sortzen dutenak dira.
Planean bertan etorkizunari begira jarraitu beharreko ildoak, ekintzak, kanpainak,
kostu ekonomikoak eta jarraipen-plana ere jasotzen dira, besteak-beste baina
Udalak oraingoz ez du Planaren edukia aurrera eraman. 2018-2022 epealdian soinuIngurua Hobetzeko Planaren lan-ildoak honakoak dira:
1. Barnealdeko zarataren kudeaketa.
2. Zarata-iturrien jakinduriaren hobekuntza.
2.1. Zarata-iturrien gaineko ezagupenetan sakontzea.
2.2. Zarata-mapan kontuan izaten ez diren zarata-iturrien ezagupenetan
sakontzea.
3. Kutsaduraren prebentzioa.
4. Eremu lasaiak.
4.1. Gatazken identifikazioa eta zonako planen garapena.
4.2. Bide-trafikoa eta mugikortasunaren gaineko ekintzak.
4.3. Errepide-trafikoaren zarataren gaineko neurri zuzentzaileak.
4.4. Industria gaineko neurri zuzentzaileak.
4.5. Zarata-mapetan kontuan izan ez diren zarata-iturrien neurri zuzentzaileak.
5. Kutsadura akustikoaren murrizketa.
6. Zabalketa, heziketa eta kontzientziazioa.
6.1. Kontzientziazio eta hezkuntzarako neurriak.
6.2. Zabalkunderako neurriak.
Kalitate Akustiko Helburuak betetzen ez dituzten eremuak Babes Akustiko Bereziko
Eremuak (BABE) bezala definitzen dira (zaratari buruzko 37/2003 Legea) eta Bergaran
5 BABE izendatu dira. Eremu hauetarako ekintza plan zehatz bat landu behar da,
honakoak definituko dituena:
•
•
•

Neurri zuzentzaileak ezartzea.
Erabileraren arduradunak.
Aurrekontua eta finantzaketa (ahal bada).
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Iturria: Soinu-Ingurua Hobetzeko Plana 2018-2022 / Bergarako Udala.

Hiritarrek Udalari helarazitako zaratarekin lotutako kexa asko, gaueko aisiarekin
(tabernak, terrazak, kontzertuak, etab.), etxebizitza guneetako zenbait jarduerekin
(ostalaritza, tailerrak etab.) eta kale-garbiketa zein hondakinen bilketarekin dute
zerikusia. Hala ere, Udalak ez du zaratari lotutako kexa askorik jasotzen (oso kexa
zehatzak izan ohi dira, beti herritar berberek egindakoak eta gehienetan enpresa
zehatzei lotutakoak, edo taberna zehatz batzuei).
Kale-garbiketa egiteko kontratazio-pleguetan zarata gutxiago eragiten duten neurrien
ezarpena bultzatu zuen Udalak (hostoak jasotzeko haize-makina, adibidez, elektrikoa
da eta kaleak garbitzeko auto berriak –“barredora”- zarataren aurkako neurriak
ezarrita ditu).
Udal-ordenantza edo araudi ezberdinetan zarataren murrizketarako edo kontrolerako
aipamenak jasotzen dira (Eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko zergaren araudian,
txosnen instalaziorako araudian, trafiko araudian, …).
Bestalde, Foru-errepideek eragindako inpaktu akustikoen gaineko ardura, Gipuzkoako
Foru Aldundiarena da. Hala izanik, urtean 6 milioi ibilgailuko zirkulazioa gainditzen
duten Gipuzkoako bide-ardatz nagusien zarataren aurkako Ekintza Plana prestatu
zuen Aldundiak (190-C/2009 Foru Agindua). Bergaratik, urtean 6 milioi ibilgailu
gainditzen dituzten GI-627 eta GI-632 errepideak igarotzen dira. Edonola ere,
Bergarako zonaldean, bide-ardatz nagusi horien inpaktu akustikoa oso baxua da, eta
Aldundiaren Ekintza-Planak ez du Ekintza-Eremu bezala hartzen.
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Irudia - Gipuzkoan 6 milioi ibilgailutik gorako bide-ardatzen inpaktu akustikoak eta ekintza-eremuak.
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideetan zaratari aurre egiteko Ekintza-Plana.

2017an urtean 3 milioi ibilgailuko zirkulazioa gainditzen duten Gipuzkoako bideardatz nagusien zarataren Mapa Estrategikoei buruzko informazio publikoa
argitaratu zuen Aldundiak (74-C/2017 Foru Agindua). Bergaratik, urtean 3 milioi
ibilgailu gainditzen dituzten AP-1, GI-627 eta GI-632 errepideak igarotzen dira.
Zarataren Mapa Estrategikoaren AP-1 Unitateak, bizileku erabilera duten landa
eremuetatik zeharkatzen du Bergara 1´5 Km-ko luzera duen tunel batez (azken zatia
industria izaerako lurzorutik). Eragin eremu honetan ez dago pantaila akustikorik.
Jarraian aurkezten den taulan, AP-1 errepideko zaratak Kalitate Akustikoko
Helburuak (KAH) gainditzen dituen Bergarako azalerak (m²) jasotzen dira, eguneko
hiru ordu tarte ezberdinetan.
AP-1

Ld (7-19h)

Le (19-23h)

Ln (23-7h)

>KAH

475.900

310.200

863.000

Taula - AP-1 errepideak erasandako Bergarako azalerak.
Iturria: Gipuzkoako errepideen zarataren mapa estrategikoa.
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Irudia - AP-1 Bergaran, zonakatze akustikoaren sailkapen-eskala.
Iturria: Gipuzkoako errepideen zarataren mapa estrategikoa.

GI-627 Unitatearen hasiera, errepide honek Bergaran sartzen den eremua hartzen du.
Puntu honetan, 4 solairuko etxebizitzak daude errepidetik 85 metro ingurura.
Aurrerago, errepidea etxebizitza mota ezberdinak dituen bizi-eremu batetik hurbil
igarotzen da. Gainerako errepide zatia kalifikazio akustikorik gabeko lurretatik, edo B
motakoetatik egiten du (nagusiki industria izaerako lurrak). Errepideak ez du abiadura
mugarik ez pantaila akustikorik Bergaran. Jarraian aurkezten den taulan, GI-627
errepideko zaratak Kalitate Akustikoko Helburuak (KAH) gainditzen dituen Bergarako
azalerak (m²) azaltzen dira, eguneko hiru ordu tarte ezberdinetan.

GI-627

Ld (7-19h)

Le (19-23h)

Ln (23-7h)

>KAH

326.600

201.700

439.600

Taula - GI-627 errepideak erasandako Bergarako azalerak.
Iturria: Gipuzkoako errepideen zarataren mapa estrategikoa.
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Irudia - GI-627 Bergaran, zonakatze akustikoaren sailkapen-eskala.
Iturria: Gipuzkoako errepideen zarataren mapa estrategikoa.

Zarataren Mapa Estrategikoko GI-632 Unitateak, ez du Bergarako ibilbidea kontuan
hartzen, Beasaindik Antzuolaraino mugatzen baitu bere azterketa.

Lurzoruaren kutsadura
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren
2017ko abenduaren 21eko Aginduaren bidez “Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak
edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioa” eguneratu zen.
Bergaran kutsatuta egon daitezken hainbat lursail daude, gehienak jarduera
industrialekin daude lotuta (jarduera hauetatik, gehienak, errepide nagusien ondoan
kokatutako izaera industrialeko eremuetan kokatuta daude eta “Produktu metalikoen
fabrikazioa, makineria eta ekipamendua izan ezik” taldeari dagozkio), eta badira
zenbait zabortegi ere (azken hauek, herri gunetik nahiko urrun dauden ibarbideetan
kokatuta). Udalerriko azalera erabilgarri osoaren %27´9a poluituta egon daitekeen
lurzorua zen 2019an. Honela, Bergarako azalera osoaren %1´9a (1.417.572 m²)
suposatzen dute lurzorua kutsa dezaketen jarduerek edo instalazioak jasaten edo
jasan dituzten eremu hauek.
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Irudia - Kutsakorrak izan daitezkeen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lursailak.
Iturria: GeoEuskadi

Bergaran, etorkizuneko erabileretarako berreskuratu diren lurzoru kutsatuen azalera
103.602 m²-koa zen 2018an, eta 105.158,5 m²-koa 2019an.
Bergaran potentzialki poluituta egon daitezkeen eremuek hartzen duten udalerriko
lurzoru osoa (%1´9) Udalsarea 2030eko kide diren udalerrien batez bestekoarekin
alderatuz gero (zehazki, tokiko iraunkortasun adierazleak kalkulatzen dituen udalen
emaitzekin), Bergarako datua Gipuzkoako Lurralde Historikokoaren pareko da (%1´8)
eta EAEkoa (%1´2) baino altuagoa. Aipatu behar da lurzoru gehienak pribatuak direla
eta erabilera dutela (gutxi dira utzita daudenak).
Lurzoruaren kalitatearen kudeaketa

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak osasunerako, ingurumenerako edo etorkizunean
bertan koka daitezkeen azpiegituretarako arriskutsuak izan daitezkeen mailara arte
kutsatzen diren lurzoruak dira. Lurzoru horien jabeek edo erabiltzaileek lurzoruaren
kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea bete behar
dute. Eusko Jaurlaritzak eratutako poluituta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan
jasota ez egonik ere, aipatu Legean zerrendatzen diren jarduera ekonomikoak
burutzen dituztenek ere Legeak ezarritakoa bete behar dute. Edonola ere, lursailen
jabe orok du lurzorua ez kutsatzeko eta zaintzeko betebeharra.
Bergarako Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorrak (HAPO), 128. artikuluan, kutsatuak
egon daitezkeen lurzoruen erregulaziorako, lurzoruaren kutsadura prebenitu eta
zuzentzeko, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak (lurzoruen babeserako aurreko legea)
xedatzen duena aplikatzea aurreikusten du. Bestalde, HAPOak lurzorua kutsa
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dezaketen jardueren kokapenen inbentarioa jasotzen du bere dokumentazio
grafikoan.

Prestakuntza, komunikazioa eta sentsibilizazioa

Ingurumenarekin, jasangarritasunarekin eta tokiko garapen iraunkorrarekin zerikusia
duten hainbat ekimen eta jarduera eraman dira aurrera udalerrian, herritarren
partaidetza sustatu asmoz, baina horiek ez dute zehazki lurzorua, zarata edo airearen
kalitatearekin erlazio zuzenik izan. Hau da, udalerri mailan azken urteetan antolatu
izan diren komunikazio- eta sentsibilizazio-kanpainek ingurumena orokorrean
babestearen beharraz hitz egiten dute (ibaia garbitzeko eguna, Aste Berdea, etab.).
Bestalde, Eskolako Agenda 2030 izeneko hezkuntza-programan orain arte ez dira
ingurumen kalitateari buruzko fitxa honetan aztertu diren arloak landu (airearen
kalitatea, zarata, lurzorua).
Udal-webgunean ez dago airearen kalitateri buruzko atalik. Ondo legoke aire-kalitatea
neurtzeko jarri den gailuaren aldiriko txostenak eskuragarri jartzeko ataltxoren bat
sortzea. Bergarako soinu-ingurua hobetzeko plana (2018-2022), berriz, badago
eskegita.
Azken honi lotuta, Bergarako Soinu-Ingurua Hobetzeko Planaren 6. Lan-ildoa,
Zabalkunde, hezkuntza eta kontzientziazioari buruzkoa da. Ildo honetan, landu
beharreko ekintzak bi atal ezberdinetan sailkatzen dira:
•

Kontzientziazio eta hezkuntzarako neurriak: Zarataren gaineko
kontzientziazio eta hezkuntza kanpainak egiteko proposamena, biztanlerian
orokorrean eta baita Eskoletako Agenda 2030eko ekintzetan ere.

•

Zabalkunderako neurriak: Zarataren inguruko ekimenei buruzko informazioa
argitaratzea Udal-aldizkarian, zalantzak argitu eta kexak kudeatzeko
hiritarrentzako esparru bat sortzea, planaren lorpenak baloratzea, Udalerriko
espazio lasaien dibulgazioa eta kaleetan ospatzen diren ekitaldien zaratamaila mugatzea baloratzea, besteak beste.
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LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrikoak
•

Hiri Antolakuntzarako Plan orokorra (2009, 1. aldaketa 2012, 2. aldaketa 2020)

•

Bergarako Soinu-Ingurua Hobetzeko Plana 2018-2022 (2017)

•

Eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko zergaren ordenantza fiskal arautzailea (2020)

•

Udalerriko hiri-trafikoko ordenantza (2001)

•

Obrak burutzean edukiontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainontzeko ekipamendu eta
materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arautzeko udal-ordenantza (2018)

•

Bergarako jai nagusietan eta auzoetako jaietan txosnen instalakuntza arautuko duen udalerregelamendua (1993)

•

Udal jabari publikoko obrak, zerbitzuak eta instalazioak arautzeko ordenantza.

Gipuzkoakoak eta EAEkoak
•

Ingurumen Esparru Plana 2020 eta Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 20022020.

Airearen kalitatea eta atmosferarako emisioak:
•

278/2011 Dekretua, abenduaren 27koa, atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako
instalazioak arautzen dituena.

•

Agindua, 2012 uztailaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako
sailburuarena. Honen bidez, jarraibide teknikoak ematen dira Atmosfera kutsa dezaketen
jardueretarako instalazioak arautzen dituen 278/2011 Dekretua garatzeko

•

1/2013 Dekretua, urtarrilaren 8koa, konposatu organiko hegazkorrak igortzen dituzten
instalazioei buruzkoa

Ingurumen inpaktuaren ebaluazioa:
•

211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena.

Kutsadura akustikoa:
•

213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa.

Lurzoru kutsatuak:
•

4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa.

•

209/2019 Dekretua, abenduaren 26koa, zeinaren bidez garatzen baita Lurzorua kutsatzea
saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea

•

Agindua, 2017ko abenduaren 21ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako
sailburuarena. Honen bidez, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten edo
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jasan dituzten lurzoruen inbentarioa eguneratzen da.
Kutsaduraren prebentzioa eta kontrol integratua:
•

Agindua, 2020ko urtarrilaren 23koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako
sailburuarena, zeinaren bidez jarraibide tekniko bat onartzen baita, Kutsaduraren prebentzio
eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko
1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa interpretatzeari eta aplikatzeari
buruzkoa, lurzoruaren eta lurpeko uren egoera zehazteko oinarrizko txosten bat eskatzeari
lotua.

Estatu mailakoak
•

26/2007 Legea, urriaren 23koa, ingurumen erantzukizuna eskatzeari buruzkoa.

Airearen kalitatea eta atmosferarako emisioak:
•

1042/2017 Errege Dekretua, abenduaren 22koa, errekuntza ertaineko instalazioetatik datozen
agente kutsatzaile zehatz batzuen atmosferarako igorpenak mugatzen dituena eta Airearen
Kalitateari eta Atmosferaren Babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 Legearen IV.
eranskina eguneratzen duena.

•

100/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, atmosfera kutsa dezaketen jardueren
katalogoa eguneratzen duena eta bera ezartzeko oinarrizko xedapenak finkatzen dituena.

•

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

Kutsadura akustikoa:
•

37/2003 Legea, azaroaren 17koa, zaratari buruzkoa.

•

1513/2005 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, zaratari buruzko 37/2003 Legea garatzen
duena, ingurumenaren zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez

•

1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea
garatzen duena, zonifikazio akustikoari, kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei
dagokienez

•

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

Kutsaduraren prebentzioa eta kontrol integratua:
•

1/2016 Legegintzako Errege Dekretua, abenduaren 16koa, kutsaduraren prebentziorako eta
kontrol integraturako legearen testu bategina onartzen duena.

•

815/2013 Errege Dekretua, kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateratuari buruzko
uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzeko eta betearazteko Erregelamendua onartzen duena.

•

508/2007 Errege Dekretua, E-PRTR Erregelamenduak zehazten dituen emisioei eta
ingurumen-baimen bateratuari buruzko informazioa ematea arautzen duena.

Lurzoru kutsatuak:
•

Uztailak 28ko 22/2011 Legea, hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzkoa.
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•

9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak zerrendatu
eta lurzoru kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituena.

LEHENTASUNEZKO JARDUERA-ARLOAK
•

Bergarako Udaleko airearen kalitatea neurtzeko estazioen sarea osatzea eta horiek
mugikorrak izatea ahalbidetzea.

•

Bergarako aire-kalitatea neurtzeko estazioaren aldiroko txostenak edo/eta informazioa
herritarren eskura, modu erraz eta ulerterrazean, jartzeko web atala sortzea.

•

Kutsadura maila murrizteko neurri zuzentzaileak ezartzea (mugikortasunean, jarduera
ekonomikoetan, udalerri eta udal-mailako energien kontsumoan, …).

•

Bergarako Soinu-Ingurua Hobetzeko 2018-2022 Planaren ezarpena aurrera eramatea. Batik
bat, lehentasuna izan beharko lukete ingurune edo bizileku kalteberenek eta iturri
kaltegarrien gaineko neurri zuzentzaileek.

•

Gipuzkoako Foru Aldundiari AP-1 eta GI-627 Foru-errepideen eraginak gutxitzeko neurriak
ezar ditzan eskatzea eta horien zaintza egitea.

•

Soinu-kutsadurari eta aire kalitateari buruzko sentsibilizazioa burutzea, herritarrek zaratak eta
aire-kutsadurak zer nolako eraginak dituzten ezagutzeko.

GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak
finkatzen lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):

GIH
12. Kontsumo
modalitate
bermatzea.

eta ekoizpen
jasangarriak

UDALENTZAKO HELBURUAK
• Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate Jasangarriei
buruzko Programen Hamar Urterako Esparrua
aplikatzea, herrialde guztien partehartzearekin eta
garatutako herrialdeek gidatuta, kontuan izanda
garapen-bidean dauden herrialdeen garapen-maila
eta ahalmenak.
• Hemendik 2030era, baliabide naturalen kudeaketa
jasangarria eta erabilera eraginkorra egin dadila

157

lortzea.
• Hemendik 2030era, munduan, txikizkako salmentan
eta kontsumitzaileen artean alferrik galtzen diren
per capita elikagaien kopurua erdira murriztea, eta
elikagai-galerak murriztea ekoizpen- eta horniketakateetan, uztaren ondorengo galerak barne.
• Hemendik
2030era,
nabarmen
murriztea
hondakinen sorrera, prebentzio-, murrizketa-,
birziklatze- eta berrerabilpen‐jardueren bitartez.
• Enpresak animatzea, bereziki enpresa handiak eta
transnazionalak, jardunbide jasangarriak erabiltzera
eta jasangarritasunari buruzko informazioa sartzera
beren txostenen aurkezpen-zikloan.
• Erosketa publikoko jardunbide jasangarriak
sustatzea, politika eta lehentasun nazionalekin bat
etorriz.
• Hemendik 2030era, mundu osoko pertsonek
beharrezko informazioa eta ezagutzak badituztela
bermatzea, garapen jasangarrirako eta naturarekin
bat datorren bizi-estiloa edukitzeko.

15. Lehorreko bizitza babestea,
lehengoratzea eta modu jasangarrian
erabili dadila sustatzea, basoak modu
jasangarrian kudeatzea,
basamortutzearen aurka
borrokatzea, lurren degradazioa
inbertitzea eta biodibertsitatearen
galera gelditzea.

• Hemendik 2030era, desertifikazioari aurka egitea,
lur
eta
lurzoru
degradatuak
birgaitzea
(desertifikazioek,
lehorteek
eta
uholdeek
kaltetutako lurrak barne) eta lurzoruaren
degradazioan eragin neutroa izango duen mundu
bat lortzen saiatzea.
• Hemendik 2030era, ekosistema menditsuen
kontserbazioa bermatzea, horien dibertsitate
biologikoa barne, garapen jasangarrirako funtsezko
onurak emateko duten ahalmena hobetze aldera.
• Iturri guztietatik datozen finantza-baliabideak
mobilizatzea
eta
nabarmen
areagotzea,
biodibertsitatea eta ekosistemak zaintzeko eta
jasangarritasunez erabiltzeko.
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KLIMA ALDAKETA ETA INPAKTU GLOBALA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
1. Gure energia-sistemak deskarbonizatzea eta osoko energia-kontsumoa murriztea.
2. Hiri-mugikortasuneko eredu jasangarriak eta guziontzako irisgarritasuna sortzea.
6. Klima-aldaketara egokitzea eta hondamendien arriskua murriztea.

Klima-aldaketari egiten zaion ekarpena
Egun dugun eredu energetikoa erregai fosilen errekuntzan oinarritzen da hein handian
eta errekuntza horretan berotegi-efektua eragiten duten gasak isurtzen dira. Gas horiek
klima-aldaketaren erantzule direnez, gure energia-kontsumoak zuzeneko eragina du
fenomeno horren azkartasunean. Debagoieneko Mankomunitateko Energiaren Ekintza
Planaren arabera, 2018 urtean eskualde mailan batez beste 1.519,31 tCO 2/km2-ko
emisio-ratioa izan zen, EAEkoa baino %0,83 gutxiagokoa, eta biztanleko 8,33 tCO2-koa.
Bergara balio horietatik oso hurbil dago (%0,54 gehiagoan eta %4,6 gutxiagoan,
hurrenez hurren).
Udalerriko energia-kontsumoak sakon aztertzeko, eta bertan kokatutako jarduera
ezberdinek klima aldaketan nolako eragina duten jakin asmoz, IHOBE sozietate
publikoak, Udalsarea 2030en bidez, sustatutako Tokiko Iraunkortasun-adierazleen
Kalkulurako Programan erabilitako BEG emisioen taula baliatu da. Horretarako,
batetik, Bergarak udalerri bezala egiten dituen isurpenak kalkulatzen dira eta, bestetik,
Udalak berak, bere jarduerei lotuta, egiten dituen isurketak. Bergarako Udalak
programan 2016-2018 aldirako adierazleen kalkuluan parte hartu zuen eta horien
gainean egin da azterketa, eskuragarri dauden azken datuak baitira.
BEG emisio horien arabera, aldiz, Bergarako udal eta udalerri mailako urteko BEG
emisioen guztizkoa, batez beste, 126.739,8 tCO2e da. Jarraian, maila eta arlo bakoitzeko
datuen analisia egingo da.
Udalerri mailan
Bildutako datuen arabera, 2016-2018 urte bitartean urteko 125.501,8 tCO2e batez beste
isuri zen atmosferara, biztanle bakoitzak urtean 8,58 tCO2e emititu zuelarik. Joerari
dagokionez, ordea, emisioak 2017an %5,08 hazi ziren eta 2018an %4,21 jaitsi, nahiz eta
azken horiek 2016an baino %0,65 gehiago izan ziren.
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SEKTORE GUZTIEN BEG ISURPENAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Joera berbera, goranzkoa, erakusten dute sektore guztiek 2016-2017 aldirako, emisio
handiena etxebizitzek eta hondakinek isuri zutelarik, 2016an baino %14,76 eta %11,40
gehiago, hurrenez- hurren. 2017-2018 aldian, aldiz, aldaketa handiena beheranzkoa
izan zen, eta zerbitzuena %12,30 jaitsi zen. Industria eta hondakinen sektoreen emisioak
ere beherakada jazo zuen, %9,00 eta %3,37, hurrenez hurren. Aldi horretan igoera
handiena izan zuena etxebizitzen sektorea izan zen, %1,68koa izan zelarik.
Beraz, 2018an, 2016ko emisioekin alderatuz, aldaketa nabarmenena gorakoa izan zen,
etxebizitzaren sektoreak %14,76 emititu zuen, zerbitzuen sektorearen beherakadak
gertutik jarraitu ziolarik, %12,22ko murrizketa jazoz. Gainerako isurpenei dagokienez,
aldaketaren handitasunaren arabera, hau izan zen sektoreen hurrenkera: hondakinak
(+%11,40), garraioa (+%1,86), lehen sektorea (+%1,17) eta industria (-%0,63).

160

SEKTOREEN BEG ISURPENEN BILAKAERA (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Dena den, azpimarragarria da industria eta garraioa izan direla Bergarako udalerriko
BEG emisioen eragile nagusiak, batez beste, emisio guztien %77,97aren erantzule (batez
beste 48.139 tCO2e/urte eta 49.722 tCO2e/urte hurrenez hurren). Hurrenkeran,
gainerako sektoreen emisioen kopurua handienetik txikienera, hurrengoa izan da:
zerbitzuak (%8,34, 10.473 tCO2e/urte), etxebizitzak (%7,71, 9.673 tCO2e/urte), lehen
sektorea (%4,93, 6.185 tCO2e/urte) eta hondakinak (%1,05, 1.319 tCO2e/urte).

BEG ISURKETEN BATEZBESTEKOA SEKTOREKA (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).
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Garraioaren sektoreari dagokionez, diesel erregaiaz mugitzen diren turismoak dira emisio
gehien sortu zituztenak 2016-2018 aldian (emisioen %57,65, batez beste), baita erregai
beraz mugitzen diren 3.500t baino gutxiagoko furgoneta eta kamioiak ere (%22,05). Aldi
horretan, ordea, gorako joera nabarmenena izan duten ibilgailuak dieseldun autobusak
izan dira (2016ean baino %17,09 gehiago emititu zuten 2018an) eta beheranzkoa
ziklomotorrak (%12,50). Diesel turismoek ere gorako joera izan zuten, baina apalagoa,
%2,51ekoa. 3.500t baino gehiagoko kamioiek izan ezik (%1 igo ziren), gainerako ibilgailuek
beherakada izan zuten.

IBILGAILU MOTEN BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Industriaren arloan, BEG emisioak 2016-2017 aldian %9,20 igo ziren eta 2018an %9,00
jaitsi, 2018an 2016an baino %0,63 gutxiago emititzera iristeraino. Emisio horien
erantzuleak erregai-kontsumoa eta industriako berezko prozesuak nahiz horiek aurrera
eramateko kontsumitutako argindarra dira: lehenengoak beherakada nahiko
progresiboa izan zuen, 2016an baino %11,62 gutxiago emititu zelarik 2018an;
bigarrenen emisioek, aldiz, 2016-2017 aldian %29,94 gora egin zuten eta 2017-2018
tartean %10,73 behera, halere 2016an baino %16,00 gehiago emitituz.
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INDUSTRIAREN BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Etxebizitzen sektorean, 2016-2018 aldian gas naturala eta argindarra dira emisioen
erantzule nagusiak, batez beste %93,76. 2016-2017 aldian aldaketa nabarmenena
gasolioaren igoerari lotutako emisioek izan zuten, %44,10 igo ziren, hain zuzen.
Gainerako erregaien kontsumoa ere igo egin zen (argindarra %17,83 eta gas naturala
%8,05), baina PGL-ak beherakada izan zuen (%4,26). 2017-2018 urte bitartean
gasolioaren isurpenak nabarmen igo ziren (%155,26), PGL-arenak ere bai (%48,58), gas
naturalarekin batera (%11,97); argindarrarenek, aldiz, behera egin zuten, %17,62,
zehazki. Beraz, 2018an 2016ko gasolioari lotutako emisioak bikoiztu baino gehiago egin
ziren (%253,42), PGL-arenak %42,25 eta gas naturalarenak %20,98; argindarrarenak,
ordea, %2,93 jaitsi ziren.
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ETXEBIZITZEN BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Zerbitzuen arloan ere 2016-2018 aldian isuritako BEG emisioen erantzule nagusienak gas
naturala eta argindarra izan ziren, batez beste, %98,91 (argindarra gas naturala baino
%19,27 gehiagoan). 2016-2017 urte artean aldaketa nabarmenena gasolioari lotutako
emisioena izan zen: asko igo ziren (%43,68) eta zerbait gutxiago argindarrarenak
(%21,36); PGL-ari lotutakoak, aldiz, behera egin zuten (%5,88), baita gas naturalak ere,
neurri handiagoan (%25,49). Bigarren aldirako, ordea, erregai denek egin zuten behera
(PGLk izan ezik, ez zuen aldaketarik izan), baina gasolioaren isurpenek jasan zuten
nabarmena, %69,60, hain zuzen, 2016an baino %56,32 gutxiago emititzeraino.
Argindarrarenak ere bai %19,39 murriztu ziren, 2016an baino %2,17 gutxiago izanez.
Gasak igoera jasan izanagatik ere (%2,99 gehiago emititu zen), 2016an baino %23,26
gutxiago isuri zen. Beraz, zerbitzuen BEG emisioak 2018an 2016an baino %12,23
gutxiago izan ziren.
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ZERBITZUEN BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Lehen sektoreak 2016-2018 aldian izan duen joera nahiko egonkorra izan da urteko BEG
emisioen %95,47 batez bestekoaren erantzule abeltzaintza da, nekazaritza %4,54 soilik
izanik.
LEHEN SEKTOREAREN BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).
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Abeltzaintzari dagokionean, BEG emisioen batez bestekoaren gehiengoaren (%87,90,
hain zuzen) erantzule esnetarako ez diren behien ustiaketak izan ziren, hiru urteotan
gorako joera izan dutelarik (%2,94). Neurri txikiagoan isuri dute, emisioen %9,44, %1,39
eta %1,28, hain zuzen, ardi aziendak, txerri aziendak eta esnetarako behienak, hurrenezhurren.
Azken hiru horien bilakaera beheranzkoa izan da: esnetarako behien emisioek izan dute
beherakada handiena (2016an baino %27,50 gutxiago emititu zen 2018an, beherakada
hori 2016-2017 aldian gertatu zelarik), besteak beste, jateko ohiturak aldatu direlako,
errentagarritasuna baxua delako eta ekoizleen zahartze mailaren handitzeagatik. Era
berean, ahuntz aziendak, nahiz eta 2017an %6,85 gehiago emititu, 2018an %21,79 jaitsi
ziren, 2016an baino %16,44 gutxiago isurtzera helduz. Eskualdeko garapen-agentziaren
arabera, horren atzean arrazoi nabarmenik ez da, izan ere, eskualdean ez dira
adierazgarritasuna duten ekoizpen-jarduerak, talde txikietan edo bakar batzuk izaten
baitira baserrietan eta, beraz, gorabehera handia jasan dezakete. Ardi aziendek, aldiz, bi
aldietan beherakada izan zuten, urtetik urtera handiagoa (%5,65 gutxitu ziren 2017an
eta %7,64 2018an), 2016an baino %16,44 gutxiago emititu zelarik. Garapen-agentziaren
arabera, ekoizpenon bilakaeraren atzean dagoen kasuistika anitza da: errentagarritasun
eza, errelebo eza eta jarduera nagusia ez izatea.
ABELTZAINTZAREN BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Nekazaritza alorrean, 2016-2018 aldian atmosferara nekazaritza ekoizpenen bitartez
isuritako BEG emisioak %1,59 igo ziren, nahiz eta 2017an %13,10 murriztu eta 2018an
%16,89 handitu. 2017an %11,90ko jaitsiera ohiko sistemaren bitartez ekoitzitako
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frutarenek izan zuten (baliteke kausa urte batetik besterako datuen bilketan izan ohi den
gorabehera izatea, SIGPAC aitorpenak direla eta) eta gainerako %1,20 modu ekologikoan
ekoitzitako bazkarako ekoizpenek, ortuariek eta frutak (%0,40 bana).
2018an, aldiz, igoera horren erantzuleak %8,22nako neurrian modu konbentzionalea
kudeatutako ortuariek eta ekologikoan ekoitzitako bazkarako jarduerek eragin zuten.
Debagoieneko Garapen Agentziaren hitzetan, lehenengoak bertako barazkien
eskaeraren joera handitzearen ondorio dira eta ekologikoan ekoizpena hasten dutenek
lehenengo 2-3 urteetako trantsizio-fasean konbentzional bezala kontabilizatzen dira;
bigarrenaren atzean, ordea, pinudiak azken bi urteetan izan duen gaixotasunaren
ondorioz belardiak sortzeko joera nahiz lurren aitorpenetan azaldutako diferentziak
egon daitezke). Urte horretan bertan frutagintza ekologikoak ere gora egin zuen, apal,
%0,46an.
Ekoizpen motaren bilakaerari erreparatuz gero, 2016-2018 aldian nekazaritza
ekologikoaren isuketak %30,77 igo ziren eta ohiko sistemarenak %6 murriztu. Hala ere,
ekoizpen sistema konbentzionaleko ekoizpenek 2018an batez beste %56,99 BEG
gehiago isuri zituzten atmosferara 2016an baino. Era beran, kontuan izan behar da,
Udalsarea 2030en inbentarioaren arabera, ohiko ekoizpen sistemak isurtzen dituen BEG
emisioak ekologikoarenak baino 18,25 eta 13 aldiz handiagoak direla, ortuariei nahiz
bazkarako landaketei dagokienez, hurrenez-hurren. Bazkarako ekoizpenean, aldiz,
kontrakoa gertatzen da, 2,3 aldiz txikiagoa da.
NEKAZARITZAREN BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Bergarako udalerrian kontsumitzen den energia guztiak ez du CO2 isurtzen. 2016-2018
artean, urteko, batez beste, 598,47 tCO2 sortuko luketen energia-kontsumoen emisiokopurua ekidin da (sektore guztiek isuritako BEG emisioen %0,48, alegia) energia
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berriztagarriaren kontsumoaren (eta sorreraren) bitartez. Horren gehiena, %78,35
batez beste, hain zuzen, biomasaren erabileraren bitartez egin da (2017an %153,92 igo
zen, 235,9 tCO2-tik 599 tCO2e-ra), %12,56 eguzki-energia fotovoltaikoa (2017an %23,95
igo zen eta 2018an %21,40 jaitsi), %6,28 eguzki-energia termikoa (2018an %23,15 igo
zen), %2,78 geotermia (2018an %3276,47 igo zen, 55,7tCO2e, alegia)eta %0,02
minieolikoa.
BERRIZTAGARRIEN BIDEZ SAHIESTUTAKO BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Debagoieneko Mankomunitateko Energiaren Ekintza Planaren arabera (2018ko datuak),
berriztagarrietan instalatutako herritar bakoitzeko batez besteko potentzia-ratioaren
Europako batez bestekoaren azpitik kokatzen da (%45) eta Bergara azken honen
azpitik (%27,27). Instalatutako azalerari dagokienean, Bergaran eskualdean baino
%14,12 gehiago instalatuta dago.

Udal-kontsumoa
2016-2018 urte bitartean urteko batez beste 1.238 tCO2 isuri zen atmosferara. Joerari
dagokionez, 2017an %38,05eko gorakada izan zuen, batik bat, herriko argien
kontsumoaren gorakadagatik (%76,28 hazi zen), baita eraikinengatik (%28,37). 2018an,
ordea, emisioak %2,25 murriztu ziren, batez ere, kaleko argiztapenean izandako
kontsumoaren beherakadarengatik (%16,09 murriztu zen), nahiz eta eraikinaren
kontsumoa hazi egin zen (%3,06). Hala ere, 2018an 2016an baino %34,94 gehiago
emititu zen. Aipatzekoa da ere hiru urteotan udal flotari dagozkien emisioek ez dela
aldaketarik izan.
Dena den, udalaren kontsumoen ondorioz atmosferara emititutako BEGen %74,38ren
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erantzulea eraikinak direla, neurri txikiagoan kale argiteria, %24,27, eta txikienean udal
flota, %1,32, batez beste denak.
SEKTOREEN BEG ISURPENEN BILAKAERA (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Eraikinen emisioen arduradun gas naturala eta argindarra dira, horien artean gas
naturalaren isurpenak handiagoak direlarik: 2018an %7,25 gehiago, nahiz eta 2016ean
%43,24raino ere iritsi zen. Alde horren gorabeheraren eragilea argindarraren kontsumoa
izan da, izan ere, 2017an 2016an baino %81,23 gehiago kontsumitu zuen, baina 2018an
%3,19 murriztu ziren, gasarenak %9,62 igo ziren bitartean.
UDAL ERAIKINEN BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Kale-argiteriari dagokionean, emisioen bilakaera eraikinarenaren antzekoa da, baina
2017an igoera apalagoa izan zuen (nahiz eta handia izan, %76,28, hain zuzen eta 2018an
beherakada handiagoa, %16,09, alegia. Halere, kale-argiteriaren ondorioz 2018an
2016an baino %47,91 BEG gehiago emititu zen atmosferara.
HERRIKO ARGIEN BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030. BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Udal-flotaren bilakaerak, ordea, badirudi ez duela gorabeherarik jasan. Udalak jasota
dituen datuen artean soilik udaltzaingoaren kontsumo erreala (erregai litroak) ezagutzen
da eta gainerako ibilgailuena estimazioa da (batez besteko kilometroak). Beraz, datuok
elkarren artean ez lirateke zuzenki konparagarriak, baina bai errealitatearen argazki
orokorra ezagutzeko. Flotari lotutako emisioen gehiengo nabarmena gasolioa erabiltzen
duten udal brigadaren kamioiek (guztira 10 dira) sortu zuten (%70,95 batez beste), era
berean, kamioi horiek dira unitateko BEG isurpen handiena dutenak (kamioi bakoitzak
0,59 tCO2e/unit. emititzen du, Bergarako gainerako ibilgailuek baino bi aldiz gehiago,
gutxienez –IHOBEren arabera-). Emisioen laurdena (%26,30 batez beste) arlo bereko,
hau da, gasolioa erabiltzen duten brigadako turismoek isuri zuten (guztira 10 dira eta
bakoitzak 20,59 tCO2e/unit –IHOBEren arabera).
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UDAL FLOTAREN BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030.BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Bergarako Udalak kontsumitzen duen energia guztiak ez du CO2 isurtzen. 2016-2018
artean, urteko, batez beste, 10,97 tCO2 sortuko luketen energia-kontsumoen emisiokopurua ekidin da eguzki-energia termikoaren bitartez (arlo guztiek isuritako BEG
emisioen %0,88, alegia). 2016-2018 urteen arteko joera nahiko antzeko mantendu da:
2016-2017 artean ekoizpena %0,7 igo egin zen (3.560 kWh gehiago sortu zen eta 2018an
%0,9 jaitsi.
BERRIZTAGARRIEN BITARTEZ SAHIESTUTAKO BEG EMISIOAK (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030. BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin)
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Klima-aldaketaren inpaktua
IHOBEk RCP 8,5 eszenatokiari helduz, hau da, BEG emisioak murrizteko neurririk
hartuko ez litzatekeela kontuan hartuz, 2011-2099 aldirako iragartzen du Bergarako
udalerrian tenperaturaren batezbestekoa 3,52ºC igoko dela dio, minimoak 3,39ºC eta
maximoak 3,65ºC. Horiek gainerako klima-aldagaietan aldaketak ekarriko dituela ere
aurreikusten du. Horien artean aldaketa handiena jasango luketen aldagaiak gau
tropikalen kopurua (28,08 egun gehiago urtean, hots, 2011n baino %1463,11 gehiago)
eta bero boladen egun kopurua (20,39 egun gehiago urtean, %1184,57 gehiago) dira.
Neurri askoz ere txikiagoan, baina aldaketa ere jasatea aurreikusten diren
esanguratsuenak hurrengoak dira, handienetik txikienera: egun beroen kopurua (91,41
egun gehiago, %172 gehiago), izozte egunak desagertu egingo dira, udara egun kopurua
(65,01 gehiago, %88), bero-boladen maiztasuna (3,79 gehiago, %84) eta egun lehor
kontsekutiboen kopuru maximoa (13,53 gehiago, %55).
KLIMA-ALDAGAIEN JOERA (RCP8,5 KLIMA-ESZENARIOA, 2011-2099)
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Iturria: Izadi 21 (IHOBEk Euskadiko udalerrientzat Klima Eszenarioetarako aurreikusitako datuak landuta).

Dena den, aldaketaren handitasunak ez du arrisku eta kalteberatasunaren gainean
proportzionaltasun linealik, hau da, aldagai batzuen balioa pixka bat aldatzeak inpaktu
handia eragin dezake, beraz, euren artean ez lirateke konpagararriak. Hurrengo atalean
kalteberatasuna eta arriskuaren potentzialtasuna aztertu dira.
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Klima-aldaketaren aurrean kalteberatasuna eta arriskua
2017an jasotako datuetatik abiatuta, 2019an udalerriek klima-aldaketaren aurrean
duten kalteberatasun eta arriskuei buruz Ihobek egindako txostenean jasotzen diren lau
inpaktu-kateen arabera, Bergarako udalerrian gertatzeko arrisku1 handiena “ibaiuholdeak hiri-ingurunean”-rena izango da (soilik EAEko udalerrien %20k ere inpaktu
hori jasateko arrisku-maila bera edo handiagoa dutelarik) eta gainerako inpaktuek
gertutik jarraitzen dute, batez ere, “lehorterik handieneko aldiak igotzeak jarduera
ekonomikoetan (nekazaritza eta abeltzaintza) duen inpaktua”-renak (EAEko udalerrien
%40 egoera okerragoan egonik). Kalteberatasunari2 dagokionez, aldiz, lehen inpaktu
horren aurrean Bergarak duen zaurgarritasuna3 ez da horren handia (EAEko udalerrien
%70k altuagoa adierazten dute), baina bai bigarrenari dagokionean (%20ak soilik du
baxuagoa). Bergara kostaldetik urrun dagoenez, itsas mailaren gorakadak eragin
dezakeen inpaktu zuzena ez du jasoko.

Erreferentzia-aldiari dagozkion kalteberatasun- eta arrisku-indizeak. Iturria: IHOBE, 2020.

Lehorteak handitzearen inpaktua jarduera ekonomikoetan (nekazaritza eta abeltzaintza)
✓ RCP 4.5 agertoki klimatikoak 2011-2040 eta 2071-2100 urteetako aldirako
aurreikusten du mehatxua3 handitzen joango dela, nahiz eta horien kalteberatasuna eta
esposizioa4 neurri berean mantendu. Betiere, esposizioa handiagoa izango da
kalteberatasuna baino.
✓ Sentikortasuna5: zaurgarritasun handiena erakusten duen adierazlea “ureztaketa”
da (udalerriaren mugan ureztaketarako dauden hornidura-puntuen kopurua adierazte
du). “BEGd-a beste batzuk” (Balio Erantsi Gordinaren portzentajea industria, energia,
eraikuntza, merkataritza, ostalaritza eta garraioaren sektoreetan): unitate produktibo
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batek sortutako balio ekonomikoa adierazten du, eta produkzio-kostuaren saldo bezala
lortzen da, hau da, ondasunen eta zerbitzuen ekoizpenean nahiz bitarteko
kontsumoaren arteko aldearen bidez. “Sute arriskuak” (sute-arrisku globala handia edo
oso handia duen lurzoru-portzentajea udalerriko lurzoru ez-urbanizagarriarekiko) ere
zaurgarritasuna erakusten dute. “Nekazaritzarako lurzoru estrategikoek” ere eragina
jasateko aukera badutela adierazten da.
✓ Egokitzeko gaitasuna7: “Udalak biztanle bakoitzeko kitatutako sarrera”-k
(kitatutzat jotzen da eragiketa arrunten, kapital-eragiketen eta finantza-eragiketen
batuketa), modu ez-zuzen batean, inpaktuei aurre egiteko beharrezko neurriak hartzera
baimenduko du eta “Pertsona bakoitzeko Barne Produktu Gordina”-k (herritar bakoitzak
duen baliabide eskuragarritasuna) neurri txikiagoan.
Ibai-uholdeen inpaktua hiri-ingurunean
✓ RCP 4.5 agertoki klimatikoak bi aldietarako ez du aldaketarik iragartzen. Betiere,
esposizioa mehatxua eta kalteberatasuna handiagoa izango, azkena, aurrekoa baina
txikiagoa delarik.
✓ Sentikortasuna: “Ibai-ibilguen lurzorua” da zaurgarritasun handiena izango duena
eta nahiko gertutik jarraitzen dio “Eraikinen adinak”. Jarraian dagoen irudian udalerriko
uholde-eremuak aurkitzen dira, uholdea jasateko itzulera-epealdiaren arabera
adierazita.

Uholde-arriskua itzulera-epealdiaren arabera. Iturria: GeoEuskadi, 2020.

✓ Egokitzeko gaitasuna: “Jabetzako etxebizitzen portzentajea”-k eta “Berdegunez
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ekipaturiko eraikinak”, modu ez-zuzen batean, inpaktuei aurre egiteko beharrezko
neurriak hartzera baimenduko dute. Gertutik jarraitzen diete, hurrenez hurren: “Batez
besteko errenta pertsonala”-k, “Udalak pertsona bakoitzeko kitatutako sarrera”-k, “Hiri
espazio libreak” eta “Barne Produktu Gordina pertsona bakoitzeko” adierazleek.
Bero-boladen inpaktua giza osasunean
✓ RCP 4.5 agertoki klimatikoak bi aldietarako mehatxuaren igoera nabarmen
handituko dela iragartzen du, nahiz eta kalteberatasuna eta esposizioa berdin
mantenduko diren (lehenengoa bigarrena baino handiagoa izanez).
✓ Sentikortasuna: “Adingabeak” eta “69 urtetik gorakoak” izango dira zaurgarritasun
handiena erakutsiko dutenak. Neurri apalagoan izanik ere, “Etxe bakoitzeko batez
besteko pertsona-kopurua”-k, “Biztanleriaren dentsitateak”, “Eraikinen adina”-k,
“Lanpostuak” eta “Etxebizitzen kopurua”-k ere eragina jasango dute.
✓ Egokitzeko gaitasuna: “Jabetzako etxebizitzen portzentajea”-k eskainiko du, neurri
handienean, inpaktuei aurre egiteko beharrezko neurriak hartzeko gaitasuna. Neurria
apalagoan, hurrengo adierazleek ere lagunduko dute, hurrenez hurren: “Hiri espazio
libreak”, “Biztanle bakoitzeko espazio libreak”, “Pertsona bakoitzeko Barne Produktu
Gordina”-k eta “Udalak biztanle bakoitzeko kitatutako sarrera”-k.
1 Ondorioen potentzial bat da, zeinean giza baliotik zerbait (gizakiak barne) arriskubidean egoten baita, eta ezin baita jakin zein
izango den amaiera. Askotan, arriskuak irudikatzen dira gertaera arriskutsuak gertatzeko probabilitatea gisa edo biderkatutako joera
gisa gertaera horiek gertatuz gero. Arriskuak arriskubidearen, esposizioaren eta kalteberatasunaren ondorio dira.
2 Eragin negatiboak izateko joera edo aurrejoera da. Kontzeptua asko hartzen ditu bere baita; hauek, besteak beste: kalterako
sentikortasuna edo suszeptibilitatea eta erantzuteko egokitzeko gaitasunik eza.
3 Adierazten du zer gaitasun duten sistemek, erakundeek, gizakiek eta beste organismo batzuek gerta daitezkeen kalteetara
egokitzeko, aukerak aprobetxatzeko edo ondorioei aurre egiteko.
4 Joera edo gertaera klimatikoak dira (adb.: tenperatura-aldaketa edo prezipitazioa), bizitzak galtzea eta lesioak edo osasunerako
beste ondorio negatibo batzuk eragin ditzaketenak, edo kalteak eta galerak jabetzetan, azpiegituretan, iraupeneko bitartekoetan,
zerbitzu-prestazioetan eta ingurumen-baliabideetan.
5 Ondorio negatiboak jasan ditzaketen lekuetan egotea pertsonen biziraupen-bitartekoak, espezieak edo ekosistemak,
ingurumeneko zerbitzuak eta baliabideak zein azpiegiturak, edo aktibo ekonomiko, sozial edo kulturalak.
6 Klima-aldaketak sistema edo espezie batean dituen ondorio positiboen edo negatiboen gradua adierazten du. Ondorioak
zuzenekoak izan daitezke (adb.: laboreen errendimendua aldatzea tenperaturaren aldaketaren ondorioz), edo zeharkakoak
(adibidez.: itsas-maila igotzeak kostaldean eragindako uholdeak maizago gertatzeak eragindako kalteak).

Klima-aldaketaren aurkako borroka planifikatzeko berariazko tresnak
Udalak ez du klima-aldaketaren aurkako plan zehatzik, baina bai klima-aldaketari lotutako
BEG emisioak murriztera zuzentzen diren zenbait plan:
✓ Hiri Antolamendu Plan Orokorra (2009, 2020ko 2.aldaketa puntuala):
-

6.7. Uholde arriskua (esplotazio fasea): Amillagako zubia ezaugarri hidrauliko
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hobeagodun zubi batez ordeztuko da (…) ARPSI Bergara barruan egindako
ekintzek uholde arriskua murriztu dezakete inguru horretan (...). (…) 1/2016
Errege Dekretua (…) 40.artikuluan (…) eraikuntzek (…) hurrengo ezugarriak
bete beharko dituzte (…) inguruko uholde arrikua era adierazgarrian handitu
ez dezala (…), 500 urteko itzulera aldiaren uholde kotaren gainetik koka
daitezela bizitegi erabilerak (…)…
-

6.11. Hondakin sorrera eta indusketa soberakinak (obra fasea): (…)
hondakinen kudeaketa ikerketa bat idaztea ezinbestekoa da. (…) lur begetala
modu desberdinduan kudeatuko da (…) birlandaketa-lanetan erabiltzeko (…).

-

6.13. Baliabideen ustiapena (obra eta esplotazio faseak): (…) beharrezko
ezarpenak egingo dira eraikuntzen disinu egokiaren bitartez energia
egizientzia handitzeko eta kontsumoak murriztuko dituzten teknologiak
erabiltzeko (…) joera izateko (…) eta energia berriztagarrien erabilera
bultzatzeko.

-

6.14. Energia-kontsumoa: (…) esplotazio fasean (…) energia aurrezpena,
efizientzia eta argi-kutsaduraren murrizketa bultzatzea (…) eta energia
berriztagarriak bultzatzea (…), hirigintza-obretan eta eraikuntza-proiektuetan
(…) eraikinen aurrezpen eta efizientzia energetikoa eta energia
berriztagarrien sustapena (…) eraikuntza barru nahiz kanpoan kale-argiterian
(…).

-

6.15. Aldaketa klimatikoaren gaineko eragina (obra eta esplotazio faseak):
(…) mugikortasun jasangarria sustatzea (…).

-

10.1. Hirigintza obren baitako Eraikuntza proiektuen idazketarako
gomendioak (hondakinen kudeaketari, energiaren jasangarritasunari,
energia berriztagarriei, argiztapenari, mugirkotasunari, lurzorua eta
permeabilitateari dagokionez, batik bat).

-

10.2. Exekuzio faserako gomendioak (praktika onen manuala, lurzoru
okupatua, lurzoruaren babesa eta lurren kudeaketa, hondakinen ekoizpena
eta kudeaketa, batik bat).

-

11. Planaren ingurumen-jarraipena egiteko proposatutako neurriak.

✓ URA agentziarekin hitzarmena: Bergarako Deba ibaia eta bere adarren gaineko
jarduketak: Ibai eta ibaiadarron egoera ekologikoa hobetzeko jarduketa zehatzak
aurreikusten dira eta lortu nahi diren helburuen artean, ibilguak ibai-ertzarekin eta
uholde-lautadekin duen konektibitatea longitudinalki, lateralki eta bertikalki handitu
nahi da, besteak beste.
✓ Bergarako Mugikortasun Plana: egun lantzen ari da Udala.
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Klima-aldaketaren aurrean egokitzapena

Lurzoruaren ehundura
Lurzoruaren ehunduraren informazioa jasotzea interesgarria da, izan ere, eta ezaugarri oso
egonkorreko aldagaia da eta funtsezko mantenugaien hornikuntzaren erraztasuna, uraren
eskuragarritasuna eta lurraren aireztapena ezarri ahal izateko ezinbestekoa. Beraz, eta
landaretzarekin batera, klima-aldaketaren aurrean egokitzeko edota kalteak murrizteko
ezinbesteko eragilea da.
USDA klasifikazioari jarraiki, eta 30cm-ko lurzoruaren sakoneran (Ihobe, 2019), Bergarako
udalerriaren hegoaldean (21km2 inguruko azaleran) lurzoru orekatuenak daude.
Udalerriaren ipar-ekialdean aurkitzen diren Gorostegi eta Billotegi errekaren arroaren ipar
mendi-hegalean eta Polpol errekaren arroan (azken honetan, ekialde-mendebalde zentzuko
geruza txandakatuetan) lurrek buztin izaera nabarmena dute (2,5km2 inguru da), beraz,
lurrok itotzeko eta urez kargatzeko joera izango dute, landaretzaren sustraiak usteltzeko
arazoarekin. Udalerriaren gainerako azalerako lurzorua (52,5km2 inguru, beraz,
udalerriaren azaleraren %66,4) nahiko orekatua da, nahiz eta iragazkortasun baxua
izateko joera izango duen (harea kopurua oso baxua delako).

Buztina, Limoa eta Harearen edukiak (ezkerretik eskubira). Kolore ilunek kopuru handia adierazten dute (Geoeuskadi, 2020).
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Karbono hustubideak
Atmosferan dagoen eta bertara emititzen den karbonoa gutxitze aldera, ingurumenak
baliabideak eskaintzen ditu horiek bere gain metatuz. Hustubide horietako bat da
lurzorua. 2019an Ihobek egindako azterketaren arabera, egungo Bergarako ekosistema
edafikoak duen karbono organikoaren kopurua aldakorra da kokapen batetik bestera.
Ikusten da karbono gehiena (297.481 tC/ha, gutxi gorabehera) metatuta dagoen
ingurunea udalerriaren ipar-ekialdean kokatuta dagoen Agirreburu-Irukurutzeta
mendilerroaren tontor inguruetan eta lerroaren bi hegaletan 600-700mtik gorako
hegaletan metatzen da. Baxuena (12.882 tC/ha inguru), aldiz, 2006ko lurraldearen
estaldura edo erabileraren datuetan (EJk eskuragarri dituen azkenak) baso -natural zein
landatuak- erabileradun lurrekin bat datoz. Bitarteko balioak, aldiz, iturri berberak
nekazaritza- eta hiri-lurrak bezala sailkatutako lurrekin bat egiten dute.

Bergarako udalerriko lurzoruaren lehen 30 cm-etako karbono organiko edukia (ezk.) eta
2006ko lurzoruaren estaldura edo erabilera motak (esk), isometroekin biak. Iturria: Geoeuskadi, 2020.

Beste hustubideetako bat landaretza da. 2016-2018 bitartean Bergarako basoek guztira,
2016, 2018 eta 2019 urteetan, hurrenez-hurren, 5.295ha, 5.068ha eta 5.069ha estali izan
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dute (Gipuzkoako Baso Maparen arabera), hain zuzen, udalerriaren azaleraren %69,67,
%66,68 eta %66,70. Bergarako udalak kalkulatutako BEG emisioen datuen artean, ikusi
da udalerriko baso masak urtean 1.031.602 tCO2e atxikitzeko ahalmena duela, atxikipen
horren gehiengo nabarmenaz (%73,19) Intsignis pinuaren (Pinus radiata) landaketabasoak arduratzen direlarik (3.308ha hartzen dute). Hurrengo gehiena, %7,38, Izeien
landaketek (Pseudotsuga) atxikitzen dute, gertutik jarraitzen dietelarik Pagoak (Fagus
sylvatica), % 6,96an. Haritz kandudunak (Quercus robur), Laritzak (Larix decidua) eta
Larizio pinuak (Pinus nigra) neurri txikiagoan egiten dute, %4,01, %2,68 eta %2,49,
hurrenez hurren.
Kontuan izan behar da bertako landaretza potentzialaren presentzia baxua dela eta
horrek bioaniztasunean eta paisaian galera dakar. Gainera, gutxienez, %15,24 karbono
gehiago atxikitzen dute bertako hostozabalez osatutako basoek.

LANDARETZAREN BEG EMISIOEN ATXIKIPENA (2016-2018)
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Iturria: Bergarako Udala (Udalsarea 2030en BEG emisioen kalkulurako tresnaren datuekin).

Era berean, zenbait urtetan antolatu izan diren Zuhaitz-egunei lotutako landaketez gain,
Udalak ez du BEGen isurketak konpentsatzeko apenas ekimenik gauzatu. Egindako
bakarra “zuhaitz eguna” ekimena litzateke, non herritarren bitartez bertako zuhaitzak
landatu ohi diren.

Sentsibilizazioa eta parte-hartzea
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2019an, Debagoiena Entzuten Lankidetza Sareak, EIT Climate-KIC erakundearekin
batera, trantsizio justuaren bidean Debagoienak erantzun beharko dituen erronkak
identifikatzeko eta erronka horiei erantzuteko jarraitu beharreko ereduaren oinarriak
zehazteko jardunaldietan Bergarako Udaleko zenbait ordezkarik parte hartu zuen.

180

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrian

•

Bergarako Mugikortasun Plana (egun lantzen).

•

Hiri Antolamendu Plan Orokorra (2009, 2020ko 2.aldaketa puntuala).

•

Ordenantzak:
o

Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu
beharreko tasen ordenantza arautzailea (iturri berriztagarrien bidezko energia
ekoizpenari eta eraikinen efizientzia energetikoari lotutako hobariak).

o

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko
elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala (0 eta ECO ibilgailuei lotutako
hobariak).

o

Ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak
erregulatzen dituen ordenantza fiskala (iturri berriztagarrien bidezko energia
instalazioei hobaria).

o

Eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko zergaren ordenantza fiskal arautzailea
(iturri berriztagarrien bidezko energia ekoizpenari eta fatxaden bitartezko
efizientzia energetikori lotutako hobariak).

Eskualdean

•

Debagoieneko Mankomunitateko Energia Ekintza Plana (2020).

EAEn

•

Klima Aldaketaren aurkako Lege Proiektua.

•

EAEko Berotegi Efektuko Gasen (BEG) urteko Inbentarioa. EAEko BEG isurien
erreferentzia balioak (guztizkoak eta sektorekakoak) ezagutzeko Inbentarioko azken
datuak kontsultatuko dira (www.ihobe.eus web guneko “Jarduera eremuak” ataleko
“Klima Aldaketa” izeneko azpiatala).

•

“Euskadiko Energia-Estrategia 3E 2020”.

•

2050erako Klima-Aldaketaren Euskadiko estrategia.

•

Euskadiko Garapen Jasangarrirako 2020 estrategia.

•

Gipuzkoa Energia Foru Plana.

•

18/2018 Foru Dekretua, maiatzaren 29koa, Klima Aldaketaren Kontra Borrokatzeko
Gipuzkoako Estrategia 2050 - Gipuzkoa Klima 2050 onartzen duena.

Estatuan

•

13/2010 Legea, uztailaren 5ekoa, berotegi efektuko gasei lotutako igorpen eskubideen
salerosketa-erregimena arautzen duena.
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•

40/2010 Legea, abenduaren 29koa, karbono dioxidoaren biltegiratze geologikoari
buruzkoa.

•

2002ko uztailaren 1eko 16/2002 Legea, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari
buruzko (IPPC bezala ere ezagutzen da).

•

1/2016 Legegintzako Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Kutsaduraren Prebentzio eta
Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina.

•

Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Espainiako estrategia, 2007-2012-2020 aldiari
begira.

•

Klima aldaketari egokitzeko plan nazionala.

Europan

•

Alkateen Ituna.

•

Europako Energia Estrategia 2030.

•

Emisio Eskubideen Salerosketako Erregimeneko araudiak.

•

Kontseiluaren 94/69/EB Erabakia, 1993ko abenduaren 15ekoa, Klima aldaketari buruzko
Nazio Batuen Esparru Konbentzioa egiteari buruzkoa.

•

Kontseiluaren 2002/358/EB Erabakia, 2002ko apirilaren 25ekoa, Europar Batasunaren
izenean Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioaren Kyotoko
Protokoloa onartu eta bertan hartutako konpromisoak betetzeari buruzkoa.

•

Komisioaren 2006/944/EE Erabakia, 2006ko abenduaren 14koa, Erkidegoari eta Estatu
Kide bakoitzari esleitutako emisio-mailak zehazten dituena, Kiotoko Protokoloaren
arabera eta Kontseiluaren 2002/358/EE Erabakiari jarraituz. Hutsen zuzenketa.

•

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 842/2006 Erregelamendua, 2006ko
maiatzaren 17koa, berotegi efektuko gas fluoratu batzuei buruzkoa.

182

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
Klima-aldaketari egiten zaion ekarpena
Udalerri mailan
•

Orokorrean: BEG emisioak murriztea, batik bat, garraioa eta industria, gehien
sortzen dutenak baitira (industriaren kasuan, 2016an baino %0,63 gutxiago
emititu zen 2018an). Etxebizitzaren sektorean ere murriztu behar da azken
urteko aldaketa handiena berak jasan duelako eta goranzkoa. Zerbitzuen
kasuan, beherako joera horri eustea. Hondakinen sektorearen beherakadako
joerari eutsi egin behar zaio, hori handituz, oraindik 2016an baino %11,40
gehiago emititzen baita. Nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpen ekologikoan
egitea.

•

Sektoreka:
o Garraioa: diesel turismoak murriztea, horretarako bizikleta sustatzea,
auto partekatua, garraio publiko zabalagoa edo tarifa merkeagoa,
ibilgailu elektrikoak sustatzea; baita kamioiak ere; autobusak
elektrikoak. Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana egitea
(diagnostikoa 2019an egin da).
o Industria: argindar edo prozesuei lotutako emisioak murriztea
(efizientzia handituz, adibidez).
o Etxebizitzak: energia eskaera murriztea (xahutzea murriztuz eta
efizientzian hobetuz); energia berriztagarria iturri dituzten erregaiak
sustatzea.
o Zerbitzuak: etxebizitzen antzera.
o Lehen sektorea: nekazaritza sustatu, batik bat sistema ekologikoan,
bertako elikagaiak sortu eta bertan kontsumitu (azken honek garraioan
ere positiboki eragin dezake). Abeltzaintzarekin berdin, hori sustatzeko
ekimenak bideratzea, esnetarako ez diren behien ustiapenak salbu.
o Iturri berriztagarrietatik lortutako energiaren kopurua handitzea.

Udal mailan
•

Orokorrean: eraikinen eta kale argiteriaren energia efizientzia hobetu eta
jatorria berriztagarria izatea; udal flotaren ibilgailu guztien kontsumoa
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monitorizatzea eta iturri berriztagarri bitartez lortutako energia kopurua
handitzea.
Klima-aldaketaren inpaktua
Gainerako ataletan aipatuko diren neurriak.
Klima aldaketaren aurrean kalteberatasuna eta arriskua
•

Udalerriaren mugan dauden hornidura-puntuen diagnostikoa, azterketa,
kudeaketa jasangarria eta kontserbazioa lehortearen aurrean.

•

Sute-arrisku handia duten lurzoru ez-urbanizagarrien arriskua minimizatzeko
neurriak ezartzea: lurzoruon ustiapen- eta kudeaketa-eredua aztertu eta
hobetzeko aldaketak edo neurriak ezartzea.

•

Ibai-ibilguen lurzoru-azalera uholdeen kalteetatik babesteko neurriak
ezartzea, baita eraikin zaharrak ere. Zaurgarriak diren aldagaiak identifikatzea
eta prebentzio neurriak ikertzea.

•

Bero-boladen mehatxuaren gorakadaren aurrean adingabeentzako eta 69
urtetik gorakoentzako planak diseinatzea.

Klima aldaketaren aurrean egokitzapena
•

Lehortearen inpaktuen aurrean neurriak hartzeko gaitasuna izateko udalak
zorrak kitatuta izatea, baita herritar guztien baliabideen eskuragarritasuna
bermatzea ere.

•

Uholdeen kalteak mitigatzeko neurriak hartu ahal izateko gaitasuna izateko
jabetzako etxebizitzen eta berdegunez ekipaturiko eraikinen kopuruak
mantentzea edo handitzea.

•

Bero-boladen aurrean jabetzako etxebizitzen kopurua maila egokitan
mantentzea eta hiri espazio libreak antolatzea, inpaktuei aurre egiteko
gaitasuna bermatze aldera.

•

Lurzoruen iragazkortasun eta erretentzio hidrikoaren mailak hobetzeko
neurriak hartzea, baita lurraren egonkortasuna bermatzeko ere. Era berean,
lurzoruko mantenugaien kopurua eta erabilgarritasuna diagnostikatzeko eta
hobetzeko neurriak.

•

Karbono gehiena kokatuta dagoen inguruneko lurzoruen edukia mantentzeko
neurriak hartzea (jarduerei eta lurzoruaren egonkortasunari dagokionean,
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adibidez), baita gainerako lurzoruen edukia handitzeko ere.
•

Baso-landaketak bertako espeziengatik aldatu, bertako basoen egituraketa eta
osaketa kontuan hartuz (landaretza potentzialak eta aniztasuna bermatuz),
horretarako kudeaketa jasangarria aintzat hartuz.

GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak
finkatzen lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):
GIH
7.
Guztiontzat
eskuragarria,
jasangarria
eta
bermatzea.

UDALENTZAKO HELMUGAK
energia
fidagarria,
modernoa

• Gaurdanik 2030era, energia-zerbitzu arrazoizko,
fidagarri eta modernoetarako sarbide unibertsala
bermatzea.
• Hemendik 2030era, nabarmen areagotzea energia
berriztagarrien proportzioa, energia-iturri guztien
artean.

•

12. Kontsumo
modalitate
bermatzea.

eta ekoizpen
jasangarriak

Gaurdanik 2030era, energia-eraginkortasunaren
hobekuntzaren munduko tasa bikoiztea.

• Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate Jasangarriei
buruzko Programen Hamar Urterako Esparrua
aplikatzea, herrialde guztien partehartzearekin eta
garatutako herrialdeek gidatuta, kontuan izanda
garapen-bidean dauden herrialdeen garapen-maila
eta ahalmenak.
• Hemendik 2030era, baliabide naturalen kudeaketa
jasangarria eta erabilera eraginkorra egin dadila
lortzea.
• Gaurdanik 2030era, munduan, txikizkako salmentan
eta kontsumitzaileen artean alferrik galtzen diren
per capita elikagaien kopurua erdira murriztea, eta
elikagai-galerak murriztea ekoizpen- eta horniketakateetan, uztaren ondorengo galerak barne.
• Gaurdanik
2030era,
nabarmen
murriztea
hondakinen sorrera, prebentzio-, murrizketa-,
birziklatze- eta berrerabilpen-jardueren bitartez.
• Enpresak animatzea, bereziki enpresa handiak eta
transnazionalak, jardunbide jasangarriak erabiltzera
eta jasangarritasunari buruzko informazioa sartzera
beren txostenen aurkezpen-zikloan.
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• Erosketa publikoko jardunbide jasangarriak
sustatzea, politika eta lehentasun nazionalekin bat
etorriz.
• Hemendik 2030era, mundu osoko pertsonek
beharrezko informazioa eta ezagutzak badituztela
bermatzea, garapen jasangarrirako eta naturarekin
bat datorren bizi-estiloa edukitzeko.

13. Neurri urgenteak hartzea klimaaldaketaren eta haren ondorioen
aurka egiteko.

• Klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako
arriskuenganako erresilientzia eta horietara
egokitzeko
ahalmena
sendotzea
herrialde
guztietan.
• Klima-aldaketari lotutako neurriak sartzea politika,
estrategia eta plan nazionaletan.
• Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza ahalmena eta
erakundeena hobetzea, klima-aldaketa murrizteko,
horretara egokitzeko, bere eraginak arintzeko eta
garaiz ohartarazteko.

14. Ozeanoak, itsasoak eta itsas
baliabideak mantentzea eta modu
jasangarrian erabiltzea garapen
jasangarriari begira.

• Gaurdanik 2025era, mota guztietako itsas
kutsadura aurreikustea eta nabarmen murriztea,
bereziki, lurrean eginiko jardueren bidez sortutakoa
(itsas detrituak eta elikagaien bidezko kutsadura
barne).

15. Lehorreko bizitza babestea,
lehengoratzea eta modu jasangarrian
erabili dadila sustatzea, basoak modu
jasangarrian kudeatzea,
basamortutzearen aurka
borrokatzea, lurren degradazioa
inbertitzea eta biodibertsitatearen
galera gelditzea.

• Gaurdanik 2030era, desertifikazioari aurka egitea,
lur
eta
lurzoru
degradatuak
birgaitzea
(desertifikazioek,
lehorteek
eta
uholdeek
kaltetutako lurrak barne) eta lurzoruaren
degradazioan eragin neutroa izango duen mundu
bat lortzen saiatzea.
• Gaurdanik 2030era, ekosistema menditsuen
kontserbazioa bermatzea, horien dibertsitate
biologikoa barne, garapen jasangarrirako funtsezko
onurak emateko duten ahalmena hobetze aldera.
• Neurri premiazko eta esanguratsuak hartzea,
habitat
naturalen
degradazioa
murrizteko,
biodibertsitatearen galera geldiarazteko.
• Iturri guztietatik datozen finantza-baliabideak
mobilizatzea
eta
nabarmen
areagotzea,
biodibertsitatea eta ekosistemak zaintzeko eta
jasangarritasunez erabiltzeko.
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ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOAREN KUDEAKETA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
6. Klima-aldaketara egokitzea eta hondamendien arriskua murriztea.

Arrisku naturalen eta teknologikoen eragina
Bergaran dauden arrisku potentzialak honakoak dira:
•

Akuiferoen zaurgarritasuna udalerriaren azaleraren ia osoan txikia, oso
txikia edo batere gabekoa da (kolore marroi argiz, arrosez eta berdez
irudikatuta daude, hurrenez hurren).

Iturria: GeoEuskadi, 2020.
Ezk. irudian Bergarako udalerria osorik eta esk. Irudian, hirigunea.

•

Poluituta egon daitezkeen lurzoruak: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen,
Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko abenduaren 21eko
Aginduaren bidez “Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan
dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioa” eguneratu zen. Aipatu
inbentarioan jasotakoaren arabera, Bergarako udalerrian 176 partzela
aurkitzen dira, denera 134,79 hektareako azalera hartuz. 2008ko
Udalmapeko datuen arabera, Bergaran poluituta egon daitezkeen lurren
azalera azalera osoaren %1´63 zen, Debagoieneko bataz bestekoa (%0,79)
baina altuagoa baina Gipuzkoakoa (%1´8) baino txikiagoa.
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Iturria: GeoEuskadi, 2020.

•

Arrisku teknologikoak: Bergarako industria sektoreko establezimenduek
eraikuntza guztiekiko %12’96a hartzen zuten 2019an (eskualdekoa antzekoa
da, %12'88) eta ez dago arrisku nabarmeneko jarduerarik. Halere, airearen,
uraren, lurzoruaren eta inguruko bizitzaren kalitatean eragina izan dezaketen
jarduerak badira Bergaran: Fagor Ederlan, Industrias Fegar, Industrias
Aperribay, Arcelor Hondakin Inerteen Epele Zabortegia eta Hondakin CTR
Bergara (azken biek hondakin arriskutsuak sortu eta kudeatzen dituzte,
hurrenez hurren), besteak beste.
Horretaz gain, industria guneetako trafikoak (autoez gain, logistikako kamioi
ugari daude) eta AP-1, GI-627, GI-632, GI-631, GI-2630 eta GI-2632
errepideetako (GI-3360, GI-3750, GI-3331 eta GI-2639 errepideak ere bai,
nahiz eta baxuagoa izan errepideotako intentsitatea) trafikoei lotutako
igorpenek airearen kalitatean eragin dezakete. Bestalde, udalerrian SEVESO
Araudiari lotutako enpresa edo jarduera potentizalki arriskutsuak ez daude
(hau da, substantzia arriskutsuak tartean dauden istripu larrien prebentzioa
arautzeko araudiaren menpeko enpresarik ez dago udalerrian).

•

Zarata-iturri nagusiak: zarata-iturri nagusiena motordun ibilgailuen trafikoa
da, batik bat, AP-1 eta GI-627 errepideetakoa. Arazo edo gatazka akustiko
guzti hauek identifikatu eta intenbideak bilatzeko asmoz, udalerriko Soinuingurua hobetzeko Plana (2018-2022) onartu zuen Bergarako Udalak 2017an
(BABEetako zonakako planak definitzeke daude) eta Zarata mapa 2016an
egin zuen.

•

Uholde-arriskua: kontuan izanda Bergararen kokapena, uholde arrisku
potentzial bakarra dago udalerrian: ibai-jatorriko urek eragin ditzaketen
uholdeak, Deba ibaiarenak, bereziki, baina neurri txiakoan Ubera eta
Deskarga ibai-adarrek ere bai. Zonalde hauen guztien 10, 100 eta 500 urteko
itzulketa-epealdiko arrisku-eremuak aztertuta, egoerarik okerrenean (10
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urteko itzulketa-epealdiko egoeran) hurrengo ingurune edo eremu-zatietan
izan lezake eragina:
1. Urieta auzoko Urieta izenadun baserria.
2. Ola auzoko Olalizarmendi baserria eta Biltoki enpresaren nabe baten
atzeko aldea.
3. Done Mikel auzoko ibai ondoko baratze batzuk eta Arguirrebeña
jatetxearen eraikineko atzeko aldea.
4. Usondo parkearen ibai-ertza.
5. Zubieta kaleko ibai ondoko 4 eraikin eta aprakalekuaren zati bat.
6. Ibaiondo kalearen zati bat, aparkalekuetatik hasieta zubirainokoa.
7. Boni Laskurain pasealekuaren amaiera, Agorrosin aldera.
8. Eskusarte kaleko ibaiondoko pasealekuaren zati bat.
9. Aseguinolaza enpresatik ibai ondoko baratzetara joateko bidexka.
10. Bolubarri nekazaritza jarduerako ibai ondoko negutegien erdiak.
11. Zubiberri jatetxearen zati bat.
12. Osintxuko auzoan: zubitik bidegorriaren paraleloki doan errepidea,
lehen pabilioira arte, hori barne; Urzelaiko etxeetatik hasi eta
Osintxuko bidea urjauzira edo presatxora heldu bitartean.
13. Bolu etxetaldeko ibai ondoko pare bat eraikuntza.

Iturria: GeoEuskadi, 2020.
Ezk. irudian Bergarako udalerria osorik eta esk. irudian hirigunea.

Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoko uholde-arriskuen mapen
berrikuspena eta eguneraketaren dokumentazioan jasotzen da Bergara
uholde-arrisku handiko eremua dela (iturria: “Revisión y actualización de los
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mapas de peligrosidad y riesgo de inundación”, Confederación Hidrográfica
del Cantábrico eta Ural Euskal Agentzia). Zehazki, hauek dira uholdeak
jasateko probabilitate handiko eremuak eta erabilerak: GI-632 errepidea,
ondare kulturala, Babes zibila.
Etorkizunean izan daitezkeen uholdeen arriskua minimizatzeko aukera
eskaini dezake Bergarako Udalak URA ur agentziarekin duen Deba ibaia eta
bere afluenteen gainean duen hitzarmenak, ibilguaren morfologia
berreskuratzeko, ibai-ertz eta uholde-lautadak hobetzeko eta perturbazioen
aurrean erresilientzia berreskuratzeko ekintzen bitartez.
•

2007ko Arrisku Sismikoen Larrialdi Planaren arabera, udalerria V. indarmailan aurkitzen da. Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago VII-ko
intentsitateko edo intentsitate handiagoko eremurik eta, beraz, kalkulu
horien arabera, ez dago Larrialdi Sismikoko Plana egitera behartuta dagoen
udalerririk. EAEko Larrialdi Sismikoko Larrialdi Planean aurkeztutako datuek
eta mapek erakusten dute Euskal Autonomia Erkidegoan nahiko lurrikara
gutxi izaten direla, oro har, magnitude txikikoak edo oso txikikoak, eta ez dela
espero mugimendu sismiko suntsitzailerik gertatzerik.

Iturria: GeoEuskadi, 2020.

•

Sute arriskuari dagokionean, herrigunean oso txikia da, nahiz eta mendi
magal batzuetan arrisku ertain edo altua izan. Orokorrean, haranbehealdetan dago arrisku mailarik baxuena; gainerakoan altua eta oso
altua da. Hiriguneko mugaren barruan identifikatuta dauden arrisku oso
altuko guneak hurrengoak dira, besteak beste:
o Ugarte eta Ernai kaleko etxebizitzen atzekaldeko lursailak.
o Melchor Sanchez Toca kalearen ipar aldeko lursailak.
o Bolu eta Fruteri kalearen pareko bidegorri zatiaren iparraldeko lurrak.
o Madalena plazako ekialdeko lurrak.
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o Urteaga kaleko Arregi aroztegiaren eta Antzuola tailerren iparraldeko
lurrak.
o San Migel kaleko hegoaldeko mendigunea.
o Deba ibaiaren ertz batzuk.
o Ibargarati zubiaren ondoko ezponda.

Irudia: GeoEuskadi, 2020.
Ezk. irudian Bergarako udalerria osorik eta esk. irudian hirigunea.

•

Eurite handiak gertatzen direnean lurjausiak izan daitezke, baina gertaerok
gehien jazotzeko probabilitatea duten eremuak Gorostegi eta Billotegi
erreken arroen magalak dira, malda handiko eta lur buztintsuz osaturiko
zonaldeetan, higadura potentzial handia baitu.

Irudia: GeoEuskadi, 2020.
Ezk. irudian lurzoruaren buztin kopurua eta esk. irudian maldaren ehunekoa.
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•

Higadura guneak: Deba ibaiaren ibilgua izan ezik, gainerako lurrek higadura
potentzial handiko (edo muturreko) guneak direla iragartzen du (urtean 200
t/ha galduz). Errealak, aldiz, udalerriaren azaleraren ia guztian higadura-maila
oso baxuak daudela dio, baxuenak Deba ibaiaren ibilguaren alboan izanik, eta
lur-galerak onargarriak direla. Ordea, muturreko higadura-prozesuak
dituzten guneak ere identifikatzen ditu:
o Mekolalde ur-araztegiaren inguruko ibai ertza.
o San Juan auzoko Fagor-Ederlan eta Tecnosystem enpresen inguruak
eta Itesa enpresaren ipar aldeko landa eremuko lursailak.
o Amillaga kaleko Boluberri baserriaren hegoaldeko lursailak.
o AP-1 errepidea Ubera errekaren meandroaren gainetik pasatzen den
inguruak.
o GI-627 errepidearen ezpondak eta ertzeko margenen inguruko
lurrak..
o Antxiturri eta Ernai kaleen bidegurutze ingurua.
o Ecenarro eta Aprreibay enpresen atzeko aldeak, ibai aldera dagoen
eremua.
o Bolu kaleko etxebizitzen iparraldeko lursailak.
o Madalena plazako ekialdeko lurrak.
o Arrizuriaga Jauregiko lursaila.
o Artzamendi, Mintegi, Urteaga eta San Antonio kaleko etxebizitzen
atzealdeko lursailak.
o Agirre auzoko Ozaeta kaleko 919 zenbakidun etxebizitzaren eta
Gureak enpresaren inguruak, eta Maderas Francisco Irizar enpresaren
iparraldeko lursaila.
o Motokros zirkuitoko eremua.

Irudia: GeoEuskadi, 2020.
Ezk. irudian higadura erreala eta esk. irudian potentziala (RUSLE metodoa erabilita).
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Arrisku naturala eta teknologikoa kudeatzea
Bergarako Udalak 1997 urtean onartutako larrialdi-plana du, istripu zein ezbehar,
natural edo teknologikoak, gertatzen direnerako horiei aurre egiteko herri mailako
plana da. Planean arriskuak sor ditzaketen 12 foku identifikatzen dira:
1. Lur-mugimenduak (lur-irristatzeak eta luiziak)
2. Uholdeak (euriteei, ibai-ibilguek gainezka egiteari, azpiegitura hidraulikoko
obrak haustea edo gaizki egiteagatik sortutakoak)
3. Arrisku klimatikoak (elurteak, izozteak, lurrikarak, tximistak erortzea, haizebolada bortitzak)
4. Industria- edo teknologia-arriskuak sortzen dituzten jarduerak (suteak,
leherketak, isuri toxikoak)
5. Salgai arriskutsuen garraioa (errepideetatik igarotzen diren salgai arriskutsuen
joan-etorriei lotutakoak)
6. Trafikoari eta garraio publikoari lotutakoak (errepide bidezkoak)
7. Sute-arriskua (basoetan, herrian, landa lurrean)
8. Pertsonen asko kontzentratzen diren momentuekin bat datozenak
(jendearentzat zabalik dauden lokalak eta eraikinak, noizbehinkako ekitaldi
kulturalak, jai-girokoak, erlijiosoak, etab.)
9. Ekintza antisozialak
10. Arrisku epidemiologikoak
intoxikazioak)

(epidermiak,

plagak,

irenstearen

ondoriozko

11. Oinarrizko hornidura-zerbitzuen gabezia (ura, elektrizitatea, gasa)
12. Ingeniaritza zibileko eraikuntzei eta azpiegiturei lotutako arriskuak (eraikuntzak
eraistea, tunelak eraistea, zubiak eta biaduktuak erortzea)
Foku bakoitzaren kasuan horiek eragin ditzaketen bestelako arriskuak ere
antzematen dira eta udalak nola jardun behar duen finkatzen da, arrisku-motaren
arabera ardurak zein funtzioak banatuz. Horrekin batera, foku bakoitzaren baitan
dauden arrisku-eremu guztiak zehazten dira (eremuaren izena, kokalekua,
kudeaketaren gaineko arduraduna, telefonoa eta erlazionatutako elementu
kalteberak). Eranskin moduan, udal baliabide materialen zerrenda jasotzen du
planak baina plana onartu zenez geroztik igaro den denbora zein den ikusita, plana
bera (zenbait zati; hola nola; arduradunen zerrenda eta euren datuak, baliabide
materialen zerrenda, etab.) eguneratu beharko litzatekeela jotzen dugu.
Udaleko larrialdi-planaz gain, uholdeei lotuta arazoari dagokionez, Uraren euskal
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agentziak EAEko Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana (2015-2021) du.
Bestalde, udal jabetzako eraikinetan sor daitezkeen arriskuei dagokionez, 2018
urtean Seminarixoa eraikiaren eraberritzeari lotuta, Udalak bertako autobabesplana idatzi zuen. Seminarixoan kultur izaerako jarduerak antolatzen dira eta 3
solairu ditu (sotoa, behe solairua eta lehen solairua – 1.015,60m2 erabilgarri-).
Bertan sor daitekeen arriskua “ez isolatu” moduan kalifikatzen da autobabesplanean, izan ere, bertan emandako emergentzia batek beste eraikinaren atalei
eragin diezaieke eta alderantziz. Planean 2 motatako arrisku sor daitezkeela
aipatzen da eta horietako bakoitzaren baitan ere multzo ezberdinak daude:
kanpoko arriskuak (asozialak, naturalak eta teknologikoak) eta barneko arriskuak
(instalazioen oker egiteak, istripuak eta instalakuntzen leherketa).
HAPOren 2. Moldaketan obra-lanetan edo jarduera berrietan zarataren zein
bestelako kutsadurei egiten die erreferentzia, ingurumenean eta biztanleen artean
eragina murrizteko neurriak hartu beharko direla zehaztuz. Horrez gain, klimaaldaketa kontuan hartuta, neurri prebentibo, zuzentzaile eta konpentsatzaileak
proposatzen ditu, honako hauei lotutakoak, besteak beste: arrisku geoteknikoak,
lurzoru poluituak eta lurzorua nahiz iragazkortasuna. Bestalde, poluitutako
lurzoruen inguruan, lur-mugimenduak eta jarduera berriak ezartzen direnean,
lurren azterketa bat egiteko beharra azpimarratzen da.

Jarduera ekonomikoen ingurumen eraginaren arriskua
Bergaran industria-poligono ezberdinak egon arren, jarduera ekonomiko nagusia
zerbitzu-sektoreko enpresek osatzen dute (%71,3), industria-sektorea (%13,0),
eraikuntza-sektorea (%10,2) eta 1. sektorearen (%4,8) aurretik.
Industria-jarduerek aurrez aipatutako ingurumen-eragina sortzeaz gain (trafikoa eta
zarata bereziki), aipatu behar da Bergaran kokatutako Fagor Ederlan, Industrias
Fegar, Industrias Aperribay, Arcelor eta Hondakin CTR Bergara direla Bergaran
ingurumen inpaktua izan dezaketen ekonomia-jarduerak.
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Iturria:

Udalmap, 2020

Honetaz
gain,
lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsadura garbitzearen inguruko 2015eko
ekainaren 25eko 4/2015 legeak dioen bezala, II. Eranskinean jasotzen diren
lurzorua kutsa dezaketen jarduerak eta instalazioen artean, ondorengoak aurki
ditzakegu Bergaran: gasolindegia; karrozeria, auto-mekanika eta auto-konponketa
orokorrean; egur zurgintza; eta abar.
Jarduera ekonomikoen kudeaketa
Udalerrian ezarri nahi duten jarduerek edo dagoeneko udalerrian finkatuta
daudenek eta euren jarduera aldatu edo legeztatu nahi dutenek udal-baimena
behar dute (eta baita beste administrazio publikoena ere, jarduera-arloaren
arabera).
Jarduera sailkatuen kasuan (ingurumenari, pertsonei edo haien ondasunei kalte
egin diezaieketenak, kalte horiek eragiteko arriskuak sor ditzaketenak, eta
pertsonei eragozpenak sor diezazkieketenak), horiek hiri-lurzorua ezarri nahi
direnean, hirigintzako arkitekto teknikoak berrikusten eta informatzen ditu eta
gainerako kasuetan (lurzoru urbanizagarriak eta lurzoru ez hiritargarrian),
nekazaritzako ingeniari teknikoak.
Sentsibilizazioa
Arriskuen inguruan Udalak ez du sentsibilizazio-kanpaina zehatzik burutu.
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LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrikoak
•

Udal larrialdi-plana (1997).

•

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2009 eta ondorengo moldaketak).

•

Bergarako udalean obra txikien udal-baimena lortzeko prozedura laburtua eta azkarra
arautzen duen ordenantza.

•

Udal jabari publikoko obrak, zerbitzuak eta instalazioak arautzeko ordenantza.

•

Zerbitzu lineak zein baldintzatan egin behar diren arautzeko ordenantza.

•

Ur zikinen sarera isurketak egiteko arautegia.

•

Obrak burutzean edukiontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainontzeko ekipamendu eta
materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arautzeko udal ordenantza.

Gipuzkoakoak eta EAEkoak
•

Ingurumen Esparru Plana 2020 eta Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia
2002-2020.

•

278/2011 Dekretua, abenduaren 27koa, atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako
instalazioak arautzen dituena.

•

Agindua, 2012 uztailaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta
Arrantzako sailburuarena. Honen bidez, jarraibide teknikoak ematen dira Atmosfera
kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituen 278/2011 Dekretua
garatzeko

•

7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako
Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara
egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa.

•

1/2013 Dekretua, urtarrilaren 8koa, konposatu organiko hegazkorrak igortzen dituzten
instalazioei buruzkoa

•

211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena.

•

213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari
buruzkoa.

•

4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa
garbitzekoa.

•

209/2019 Dekretua, abenduaren 26koa, zeinaren bidez garatzen baita Lurzorua
kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea.

•

Agindua, 2017ko abenduaren 21ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako
sailburuarena. Honen bidez, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten
edo jasan dituzten lurzoruen inbentarioa eguneratzen da.

•

Agindua, 2020ko urtarrilaren 23koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako
sailburuarena, zeinaren bidez jarraibide tekniko bat onartzen baita, Kutsaduraren
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prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen
abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa interpretatzeari
eta aplikatzeari buruzkoa,
•

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

•

171/1985 Dekretua, ekainaren 11koa, bizitegietarako lurzoru hiritarreko jarduera
gogaikarri, osasun-galgarri, kaltegarri eta arriskugarriek bete behar duten arau tekniko
orokorrak onartzen dituena.

•

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 duena.

•

1/2013 Jarraibidea, Lurzoruaren Kalitateari buruzko Adierazpenaren prozedura egoera
batzuetan salbuesteari buruzkoa.

•

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana
2015-2021 (2016ko urtarrilaren 15eko 20/2016 Errege Dekretu bidez onartutakoa).

•

64/2006 Dekretua, martxoaren 14koa, Teknologia Garbien Euskal Zerrendaren
erregulazioa ezartzen duena eta teknologia garbien EAEko zerrenda onartzen duen
2012ko irailaren 10eko Agindua.

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
•

Arrisku naturalak zein teknologikoak modu egokian kudeatzeko asmoz, udalerriko
larrialdi-plana berrikustea, baita arriskuen egoeraren jarraipena egin ere, aurrea hartu
ahal izateko.

•

Klima-aldaketaren ondorioz sor daitezkeen inpaktuak eta hondamendiak ere Larrialdiplanean aurreikustea eta beharrezkoa bada, bertan barneratzea.

•

Ingurumen-arriskuen gaineko informazioa erraztea, bai enpresei bai herritarrei
zuzendutakoa, bai isurketak, bai suteak, nola bestelakoak ekidin edo murriztu asmoz.
Horren gaineko sentsibilizazio-jarduerak ere burutzea.

•

Udalak inbentariatuta dituen herriko jarduera guztien tramitazio-lanekin jarraitzea.

•

Udal-eraikinetan, modu progresiboan, egokien ikusten den ingurumen-ziurtagiria
lortzeko urratsak ematea.

•

Industria-jarduerek Bergarako udalerrian duten eragin negatiboak (aireko, lurreko,
uretako, bizitza naturalarekiko kutsadura) murrizteko neurriak betetzen dituztela
ziurtatzea, ingurumen organoarekin elkarlanean.

•

Poluituta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan jasotako partzelen jarraipena egitea,
bertan kokatzen diren jarduerei legediaren aplikazioan ingurumen organoarekin
elkarlana bultzatuz.
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GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak finkatzen
lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):
GIH
9. Azpiegitura erresilienteak
eraikitzea, industrializazio inklusiboa
eta jasangarria bultzatzea, eta
berrikuntza sustatzea.

UDALENTZAKO HELBURUAK
• Industria txikiek eta beste enpresa batzuek
finantza-zerbitzuak, arrazoizko kredituak barne,
lortzeko dituzten aukerak areagotzea, bereziki
garapen-bidean dauden herrialdeetan, eta industria
edo enpresa horiek balio-kateetan eta merkatuetan
sar daitezela ahalbidetzea.
• Hemendik 2030era, azpiegitura modernizatzea eta
industriak eraldatzea, jasangarriak izan daitezen.
Horretarako,
eraginkortasun
handiagoko
baliabideak erabili behar dira eta teknologia- eta
industria-prozesu garbiak eta ingurumenaren
ikuspegitik arrazoizkoak erabiltzen direla bermatu
behar da, eta herrialde guztiek dagozkien
ahalmenen araberako neurriak har ditzatela lortu
behar da.

11. Hiriak eta giza kokaguneak
inklusiboak, seguruak, erresilienteak
eta jasangarriak izatea lortzea.

• Hemendik 2030era, pertsona guztiek etxebizitza eta
oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak eta
arrazoizkoak izan ditzatela bermatzea, eta auzo
marjinalak hobetzea.
• Hemendik 2030era, pertsona guztientzako garraiosistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria
izateko aukera ematea eta bide segurtasuna
hobetzea, batez ere garraio publikoa areagotuz eta
ahultasun egoeran dauden pertsonen beharrei
arreta berezia eskainiz (emakumeak, haurrak,
desgaitasunen bat dutenak eta adineko pertsonak).
• Hemendik 2030era, hirigintza inklusiboa eta
jasangarria areagotzea, eta baita giza kokaguneen
kudeaketa
parte-hartzailea,
integratua
eta
jasangarria ere, herrialde guztietan.
• Munduko kultura- eta natura-ondarea babesteko
eta zaintzeko ahaleginak bikoiztea.
• Hemendik
2030era,
nabarmen
murriztea
hondamendien ondorioz (urarekin zerikusia
dutenak barne) sortutako heriotzen eta horien
eraginak jasaten dituzten pertsonen kopurua, eta
nabarmen murriztea hondamendiek sortutako
zuzeneko galera ekonomikoak, munduko barneproduktuarekin alderatuta, arreta berezia emanez
pobreei eta ahultasun-egoeran dauden pertsonei.
• Hemendik 2030era, murriztea hirietako per capita
ingurumen-inpaktu negatiboa, eta arreta berezia
eskaintzea airearen kalitateari eta udal-hondakinen
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eta beste hondakin batzuen kudeaketari.
• Hemendik 2030era, berdegune eta espazio
publikoak, inklusiboak eta irisgarriak izateko aukera
unibertsala ematea, bereziki, emakumeentzat,
haurrentzat, adinekoentzat eta desgaitasunen bat
duten pertsonentzat.
• Hiriguneen, hiri-inguruen eta landa-eremuen arteko
ekonomia-, gizarte eta ingurumen‐lotura positiboak
babestea,
garapen
nazionalaren
eta
eskualdekoaren plangintza sendotuz.

13. Neurri urgenteak hartzea klimaaldaketaren eta haren ondorioen
aurka egiteko.

• Klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako
arriskuenganako erresilientzia eta horietara
egokitzeko
ahalmena
sendotzea
herrialde
guztietan.
• Klima-aldaketari lotutako neurriak sartzea politika,
estrategia eta plan nazionaletan.
• Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza ahalmena eta
erakundeena hobetzea, klima-aldaketa murrizteko,
horretara egokitzeko, bere eraginak arintzeko eta
garaiz ohartarazteko.
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3.3
GIZARTEA ETA EKONOMIA
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BIZTANLERIA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
9. Gizarte-inklusioa eta gizartearen sektore guztien integrazioa bermatzea.

Lurraldearen testuingurua
Bergara Euskal Autonomia Erkidegoko erdialdean dago, Gipuzkoako hegomendebaldean, hain zuzen ere, eta Debagoieneko eskualdean. Bere kokagunea
estrategikoa da, bertan gurutzatzen baitira Eibar-Gasteiz autopista eta BeasainDurango autobidea. Hau horrela izanik, Bilbo, Donostia eta Gasteiz oso gertu
gelditzen dira. Bergara, herri industriala da eta baita zerbitzu hiria ere. Aitzitik,
Bergarak gune historiko handia eta ikusgarria du, etxe bikain eta dorre ederrez
osatutakoa, bere historia oparo eta garrantzitsuaren ondarea.
Bergarako erliebea edo topografía bortitz samarrak dira, malda handiekin, eta oso
urriak dira zabalune lauak, hauek gehienetan hiri guneek eta industri eremuek
bereganatu dituzte.
Hiria asko hazi da azken hamarkadetan, industriaren eraginez batik bat; hedapen
honetarako ibai arroak eta bailararen zabaluneak aprobetxatu dira eta honela
nekazaritzarako lur onenak galtzen joan dira.
Biztanleriaren bilakaera
2020an 15.036 biztanle zituen Bergarak (Eustat, 2020). Debagoieneko udalerri
nagusietako bat da, biztanleriaren %23 bertan bizi baita.
Bergarako biztanleriaren dentsitatea ez da oso altua (198,8 bizt/km 2),
eskualdekoaren gainetik badago ere (184,33 bizt/km2), Gipuzkoako batez
bestekoaren erdia baita (379 bizt/km2) (Eustat,2020).
Biztanleriak hazkunde xume bat izan du azken 20 urteetan, 2001 urtetik 300
biztanle irabazi baititu (% 2ko hazkundea).
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Biztanleria guztira

BERGARAKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA (2001-2020)
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Egitura demografikoa
Bergarako biztanleriaren piramidea bere inguruko gizartearen piramidearen antzekoa da. Piramideak
erakusten duen zahartze maila handia da, izan ere, biztanleriaren ia laurdenak (%23) 65 urte baino
gehiago ditu eta %81a 20-64 adin artean baitago.

Adin tarteak

BERGARAKO BIZTANLERIA SEXU ETA ADINAREN ARABERA
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Biztanleriaren %23ak 65 urte baino gehiago dauzka, Debagoiena (%23), Gipuzkoa
(%22) eta EAEko (%22) bataz bestekoen parekoa (EUSTAT, 2020). Talde honek 2001.
urtean biztanleria osoaren %19a suposatzen zuen. Hori dela eta, gizartea pixkanaka
zahartzen ari dela antzeman daiteke.
20-64 urte bitarteko herritarrek, berriz, biztanleria osoaren %58a osatzen dute,
EAEko (%59) eta Gipuzkoako (%58) datuaren antzerakoa dena.
Datu horiek joera kezkagarria adierazten dute, biztanleria zaharragoa eta ordezko
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belaunaldirik gabeko biderantz zuzentzen baita.
Halaber, familien tipologia nabarmen aldatzen ari dela azpimarratu behar da; izan
ere, 1991ean familien bataz besteko tamaina 3,4 pertsonakoa zen eta 2001ean
2,8koa da. Joera hau, Bergaran ez ezik, eskualdean, Gipuzkoan eta EAEn ere
gertatzen da.

Mugimendu naturala eta migratzailea
Bergaran, jaiotzek gorabehera nagusi bat izan dute azken 14 urteetan. 2016 urte
bitartean jaiotze tasak gora behera txikiak izan ditu, ordudanik ordea jaiotzek
behera egin dute nabarmen, 2005eko datuetara itzuliz. Azken 14 urteetako jaiotzetasa gordinari erreparatuz (urte jakin batean izandako jaiotza-kopuruaren eta urte
horretarako batez besteko biztanleriaren arteko erlazioa da), indizerik txikiena 2019
urtean izan da (‰ 5,2) eta handiena, berriz, orain dela 10 urte, 2009an (‰10,22).

Tasa

Aipagarria da azken 14 urte hauetan izandako jaiotza-tasa heriotza-kopurua baino
txikiagoa izan dela ia urte guztietan. Ondorioz, hazkunde begetatiboaren tasa
negatiboa izan da urte horietan (hazkunde begetatiboa: jaiotza kopurua ken
heriotza kopurua). 2019an jaiotze data begetatiboaren datua 2005eko datuen
azpitik geratu da (‰-5,54), urte berean Debagoieneko bataz bestekoa (‰-3,7)
Gipuzkoakoa (‰-2,39) eta EAEkoa (‰2,81) baino baxuagoa izanik.
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Biztanle emigrante atzerritarren saldoak etengabeko gora-beherak izan ditu 2004.
urtetik, beti saldo positiboarekin. Azken urtean saldoa ‰7,94an kokatu da,
Debagoienekoaren gainetik (‰-4,26) eta Gipuzkoa (‰7,46) eta EAE (‰8,84)
pareko.
Honela, 2017an izan zuen biztanle atzerritarren saldorik baxuena udalerriak, ‰
0,56an kokatuz.
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BIZTANLERIA ATZERRITARRAREN SALDOA (o/oo )
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Atzerriko biztanleriaren jatorrizko herrialdeari dagokionez, aberatsa da Bergara,
ondorengo irudian ikusten den moduan.
JATORRIAREN ARABERAKO BIZTANLERIA ATZERRITARRA (2020)
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Iturria: EUSTAT, 2020

Biztanleriaren lurralde banaketa
Bergarako udalerriaren azalera 75,97 km²-koa da. Biztanleria-kontzentrazio
handiena hirigunean dago (% 75,9). Alde Zaharrean eta Bergarako erdigunean
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(Ibargarai, Irala) biztanleriaren % 38,1 bizi da, eta % 37,8 hiriguneko beste auzo
batzuetan (Matxiategi- Sta. Marina, San Antonio-Espoloi, San Lorenzo-Zubieta).
Bestalde, auzo periferikoetan eta landa-eremuetan (Ubera, Elorregi, Angiozar,
Osintxu, Elosua, etab.) biztanleriaren % 24,1 bizi da, hau da, lau biztanletik bat.
Landa eremuak garrantzi handia izaten jarraitzen du beraz (Iturria: Bergarako
Merkataritza Suspertzeko Plan Berezia eta AMIA Diagnostikoa eta Analisia, 2020).

Irudia: Ariznoako San Pedro parrokia (Izadi 21)

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerriaren esparruan

•

Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorra (2009)

EAEren esparruan

•

Euskal Herriko Lurralde Antolamenduko Artezpideak (LAG)

•

“Donostiako” eremu funtzionalaren Lurralde Plan Partziala onartu zen (534/2009
DEKRETUA, irailaren 29koa).
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LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
Udal eskumenekoak

•

Biztanleriaren zahartzeari lotutako behar beharrei aurre egiteko udal baliabideen
aurreikuspen eta egokitzapen lanak aurrera eramatea (mendekotasunaren hazkuntzari
lotuta, etab.).

•

Biztanleriaren gaiarekin erlazioa duten esparru nagusiak gainerako gaikako fitxetan
jasota daude (etxebizitza, gizarte ongizatea, …).

GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak
finkatzen lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):
GIH
1. Pobrezia mota guztiak
desagerraraztea mundu osoan.

UDALENTZAKO HELMUGAK
• Hemendik 2030era, pertsona ororentzat eta
mundu osoan muturreko pobreziarekin amaitzea
(gaur egun ulertzen da muturreko pobrezian
daudenak egunean Ameriketako Estatu Batuetako
1,25 dolar baino gutxiagorekin bizi direnak direla).
• Hemendik 2030era, definizio nazionalen arabera
pobrezian, bere dimentsio guztietan, bizi diren
gizon, emakume eta adin guztietako haurren
proportzioa erdira behintzat jaistea.
• Nazio mailan guztiontzako babes sozialeko sistema
eta neurri egokiak ezartzea, gutxieneko mailak
barne, eta, hemendik 2030era, pertsona pobre eta
ahulen babes zabala lortzea.
• Hemendik 2030era, gizon eta emakume guztiek,
bereziki pobreenek eta ahulenek, baliabide
ekonomikoak izateko eta oinarrizko zerbitzuak,
lurraren eta beste ondasun batzuen jabetza eta
kontrola
izateko,
herentziarako,
naturabaliabideetarako, teknologia berri egokietarako
eta finantza-zerbitzuetarako, mikrofinantziazioa
barne, eskubidea dutela bermatzea.
• Hemendik 2030era arte, pobreen eta ahultasunegoeretan dauden pertsonen erresilientzia
sustatzea eta klimarekin eta beste asaldura eta
hondamen ekonomiko, sozial eta ingurumeneko
batzuekin lotutako muturreko fenomenoen
eraginpean egotea eta ondoriozko ahultasuna
murriztea.
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2. Gosea amaitzea, elikagaisegurtasun eta elikadura hobea
lortzea, eta nekazaritza jasangarria
bultzatzea.

• Hemendik 2030era, nekazaritza-ustiapena eta
eskala txikian elikagaien ekoizle direnen dirusarrerak bikoiztea (bereziki, emakume, herri
indigena, familiako nekazari, abeltzain eta
arrantzaleenak), besteak beste, lurretara sarbide
segurua eta bidezkoa edukiz, bai eta beste
ekoizpen-baliabide eta -input batzuetara eta
ezagutza, finantza-zerbitzu, merkatu eta balioa
eransteko aukeretara ere, eta nekazaritzakoak ez
diren enpleguak lortzea.
• Hemendik 2030era, elikagaien ekoizpen-sistemen
jasangarritasuna ziurtatzea eta produktibitatea eta
ekoizpena areagotzen duten, ekosistemei eusten
laguntzen duten, klima‐aldaketara, muturreko
fenomeno meteorologikoetara, lehorte, uholde
eta beste hondamendi batzuetara egokitzeko
gaitasuna indartzen duten eta lurraren eta
lurzoruaren kalitatea pixkanaka hobetzen duten
nekazaritza‐praktika indartsuak aplikatzea.

8. Guztiontzako hazkunde
ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta
jasangarria, osoko enplegu
produktiboa eta lan duina sustatzea

• Bere horretan eustea per capita hazkuntza
ekonomikoari, ezaugarri nazionalen arabera, eta
barne-produktu gordina urtean gutxienez % 7 haz
dadila
bermatzea
aurrerapen
txikieneko
herrialdeetan.
• Produktibitate ekonomikoaren maila handiagoak
lortzea,
dibertsifikazioaren,
modernizazio
teknologikoaren eta berrikuntzaren artean,
besteak beste, balio erantsi handia duten eta
eskulan asko erabiltzen duten sektoreei arreta
eskainiz.
• Garapenera bideratutako politikak sustatzea,
honako alderdi hauei babesa emango dietenak:
ekoizpen‐jarduerak, lanpostu egokien sorrera,
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza; eta
mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen
eraketa eta hazkuntza sustatzea, baita finantza‐
zerbitzuak eskuratzearen bidez ere.
• Hemendik 2030era, pixkanaka hobetzea munduko
baliabideen ekoizpen eta kontsumo eraginkorra,
eta hazkunde ekonomikoa ingurumenaren
degradaziotik bereizten saiatzea, Kontsumo eta
Ekoizpen
Modalitate
Jasangarriei
buruzko
Programen Hamar Urterako Esparruarekin bat
etorriz, garatutako herrialdeetatik hasita.
• Hemendik 2030era, enplegu osoa eta produktiboa
eta lan egokia lortzea emakume eta gizon
guztientzat, gazteak eta desgaitasunen bat
dutenak barne; eta balio bereko lanarengatik
soldata berdina eman dadila lortzea.
• Hemendik 2030era, turismo jasangarria sustatzera
bideratutako politikak egitea eta martxan jartzea,
lanpostuak sor ditzan eta tokiko kultura eta
produktuak susta ditzan.

10. Herrialde bakoitzaren barneko
eta herrialdeen arteko
desberdintasunak murriztea.

• Hemendik 2030era, pertsona guztien gizarte-,
ekonomia- eta politika-inklusioa indartzea eta
sustatzea, beren adina, sexua, desgaitasuna,
arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa
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edo beste edozein egoera edonolakoa izanda ere.
• Aukera-berdintasuna bermatzea eta emaitzen
desberdintasuna murriztea, baita horretarako
diskriminaziozko legeak, politikak eta praktikak
kendu egin behar badira ere, alde horretatik
egokiak diren legeak, politikak eta neurriak
ezartzeko.
• Politikak ezartzea (bereziki, zergei, soldatei eta
gizarte‐babesari lotutakoak), eta pixkanaka gero
eta berdintasun handiagoa lortzea.
• Pertsonen migrazio eta mugikortasun ordenatua,
segurua, arautua eta arduratsua ahalbidetzea,
baita migrazio-politika planifikatuak eta ondo
kudeatuak aplikatuta ere.

16. Garapen jasangarrirako gizarte
baketsuak eta inklusiboak sustatzea,
guztioi justiziarako sarbidea
erraztea, eta erakunde eraginkorrak
eta inklusiboak sortzea maila
guztietan.

• Nabarmen murriztea indarkeria-mota guztiak, eta
horiei lotutako heriotza-tasak, mundu guztian.
• Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak
eta gardenak sortzea maila guztietan.
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GARAPEN EKONOMIKOA ETA LAN MERKATUA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
9. Gizarte-inklusioa eta gizartearen sektore guztien integrazioa bermatzea.
10. Gure tokiko ekonomiak eta tokiko enplegu-aukerak indartzea.

Eredu ekonomikoa
Bergaran industriaren sektoreak zerbitzuen sektorearekin batera duen eragina
azpimarragarria da; izan ere, Bergarako Balio Erantsi Gordinaren %47,37a hartzen
du, eskualdeko bataz bestekotik behera eta beste lurraldeen ehunekoen gainetik
kokatuz. Gipuzkoako BEG-aren egitura sektorialarekin alderatuz, agerian geratzen da
Bergarako eta bere eskualdeko industria izaera.
BALIO ERANTSIA SEKTOREKA (2017)
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BALIO ERANTSIAREN BILAKAERA SEKTOREKA (2000-2017)
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Bilakaerari begiratuta, Industria sektoreak 2000. urtetik bere garrantzia galduz joan
dela ikusten da, eta aldiz, zerbitzuen sektorearen gorakada ageri da.
Establezimenduen banaketa sektoreka aztertuta ere zerbitzuen sektoreko
establezimenduak dira nagusi (%71). Hala ere, agerian geratzen da industriak
Bergaran eta bere eskualdean duen pisuaren desberdintasuna Gipuzkoarekiko:
Bergaran %13 eta Gipuzkoan %8 (Iturria: Eustat).
Jarduera ekonomikoaren maila orokorra
Jarduera ekonomikoko establezimenduen altetan gorabeherak eman badira ere,
2006tik aurrera beherakada nabarmen bat gertatu da. 2019an altak zerbait
berreskuratu zirela esan daiteke.
ESTABLEZIMENDUEN ALTA KOPURUAREN BILAKAERA
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Bergaran batik bat zerbitzu sektoreko establezimenduak gailentzen dira, beste 3
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erreferentzietan (eskualdea, Gipuzkoa, Euskadi) gertatzen den moduan. Hala ere,
aipagarria da industria sektorearen establezimendu-kopuruak, eskualdekoekin
batera, beste erreferentziak ia bikoizten dituela, berriro ere industria izaera
nabarmentzen delarik. Lehen sektorearen establezimenduei dagokionean ez da
ezberdintasun handiegirik nabarmentzen alderaketa horretan, eskualdeko
udalerriekin alderatuz pisu gutxiago dutela aipatu behar da ordea.

ESTABLEZIMENDUEN SEKTOREKAKO BANAKETA (2019)
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Familien ongizate ekonomikoaren maila
2018eko datuetan, Bergarako errenta eta errenta erabilgarriari begiratuz gero
(erabilgarri den errenten batuketa/18 urte edo gehiagoko biztanleria), eskualdeko
datuekin alderatuz zerbait baxuagoak badira ere Gipuzkoa eta EAE mailako datuekin
alderatuz gero, altuagoak dira, 1.000 €ko aldearekin, bi kasuetan.
ERRENTA PERTSONALA (2018)
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Iturria: Udalmap

Errenta pertsonalen batez bestekoak gorakada bat jasan du azken hamarkadan
(2.000 € ingurukoa), bai gizonezkoen errentak eta baita emakumezkoenak ere.
Aipatzeko da, oraindik emakumezkoen errentak gizonezkoen errentarekiko
11.000€ko aldea izaten jarraitzen duela.
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Bestetik, 2017an biztanle bakoitzeko Barne Produktu Gordinari (BPG) erreparatzen
badiogu alde nabarmena atzemango dugu gainontzeko erreferentziekiko baxuagoa
baita (31.804€), batez ere Debagoieneko udalerrien bataz bestekoarekin alderatuz
gero (35.871 €). Udalerri horietan garrantzi handia duen industria-jarduera izatean
dago BPG altu honen arrazoi nagusia.
BARNE PRODUKTU GORDINA (2017)
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Iturria: UDALMAP

Enplegua
Lanbiden erregistraturiko langabetuen tasak 2014 bitartean joera gorakorra bazuen ere,
geroztik tasa jaisten joan da 2019an %5,88an kokatuz. Bergarako langabetu
erregistratuen tasa eskualdekoaren antzekoa da (%5,37) eta baxuagoa da Gipuzkoakoa
(%6,71) eta EAEkoarekin (%8,21) alderatuz (Iturria: Udalmap).
LANBIDEN ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK
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Azken urteko bilakaerari begiratzen badiogu COVID-19ak eragindako larrialdi
egoeraren eragina nabarmena da langabezia tasan, hau bi puntutan areagotu baita
2019ko bigarren hiru-hilabetekotik 2020ko 2. hiru-hilabetekora. Agerikoa da ere
emakumezkoen eta gizonezkoen artean dagoen aldea, emakumezkoen langabezia
tasa ia puntu eta erdian altuagoa izaten jarraitzen baitu (Iturria: Lanbide).
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Lanbiden erregistratutako epe-luzeko langabetuen kopurua ere 2005etik 2013ra
hazi bazen ere (%5ean kokatuz), 2013 – 2019 urteen artean beherakada izan du,
%2,48an kokatuz. Ikusi beharko da zein izango den ondorengo urteetako bilakaera.
Edonola ere, Bergarako epe luzeko langabetu erregistratuen tasa Debagoieneko
tasaren goitik geratzen da (%2,08), nahiz eta Gipuzkoakoa (%3,34) eta EAEkoarekin
(4´43) alderatuz datu hobeak dituen. (Iturria: Udalmap).

LANBIDEN ERREGISTRATUTAKO LUZAROKO LANGABETUAK
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45 urtetik gorakoen erregistraturiko langabetuen tasa (%6,39), aldiz, udalerriko
batezbestekotik gora geratzen da, antzerako beheranzko bilakaerarekin. Halere,
eskualdeko batez bestekoa (%5,3) baino tasa altuagoa du.
LANBIDEN ERREGISTRATUTAKO 45 URTE EDO GEHIAGOKO LANGABETUAK (4564 URTE BITARTEKO BIZTANLEEN %)
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Okupazio-tasari dagokionean, beheko grafikoan ikusten den moduan genero artean
dagoen aldea jaisten joan da nabarmen azken hamarkadan. 1996ko datuetatik %72
batean jaitsi da emakumezko eta gizonezkoen okupazio-tasaren arteko aldea,
oraindik %8,3ko aldea mantentzen bada ere.
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OKUPAZIO-TASA:GENEROEN ARTEKO ALDEA (%)
IKASKETA MAILAREN ARABERAKO LANGABEZIA (2019-2020)
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Ikasketa mailaren araberako langabeziari begiratzen badiogu, Lanbideren datuek
erakusten dute, bai Bergaran lehen edo behe mailako ikasketak dituzten langabeen
pisua Gipuzkoarena baino handiagoa da (esaterako Gipuzkoan lehen hezkuntzan
titulurik ez dutenen artean %24ko langabezia dago, Bergaran aldiz %33koa). COVID
19-agatik 2020 urtean bizi izan den egoerak langabezia gehiago areagotu du
formakuntza maila altua duten biztanleengan, aldiz langabeziak bi puntuko
beherakada bat izan du lehen hezkuntzan graduatuak direnen artean.

Iturria: Lanbide
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Lehenengo sektorea
Bergaran laborantza-sektorean diharduten 16 urte edo gehiagoko biztanleen
ehunekoa beste 3 erreferentzien antzerakoa da, eskualdekoa baino beherago
geratzen bada ere.
1. SEKTOREAN ARITUTAKO 16 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLERIA
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Lehen sektorean aritutako 16 urte edo gehiagoko biztanleriak beherakada jasan du
1996tik, ia erdira jaitsiz, tartean berreskuratze bat izan badu ere, ez da 1996ko
datuetara itzuli.

1. SEKTOREAN ARITUTAKO 16 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLERIA
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Lehen sektoreak pisu txikia du Bergarako ekonomian, orokorrean. Azken urteetan
gainera lehen sektorearen pisua gainbehera joan da.
Bestetik, DEBA-GARAIA Debagoieneko landa garapenerako elkartearen
laguntzarekin idatzi zen Landa Garapenerako Programan (2015-2020) honako
helburu nagusiak zehaztu ziren eskualderako:
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▪

▪

Nekazaritza jarduera sustatu, lurra eskuragarri jarriz eta elkarlana bultzatuz:
-

Lurraren eskuragarritasuna bermatu nekazal aktibitaterako

-

Nekazaritza eredu berriak bilatu eta garatu, innobazioa eta kooperazioa
landuz.

-

Nekazaritza aktibitatearen garapenerako beharrezko zerbitzuak egituratu.

-

Gazteak sektorean hasi daitezen neurriak jarri, belaunaldi aldaketa
bermatu.

-

Ingurumena eta paisaia errespetatu eta babesten duen nekazaritza
bultzatu eta argudio komertzial bihurtu

Landa ingurunearekin bateragarri diren beste jardueren garapena
-

▪

▪

Dibertsifikaziorako jarduerak bultzatu: Landaturismoa, artisautza, energia
berriztagarriak, natura eta nekazaritzari lotutako terapiak, gizarteratze
zerbitzuak, …

Landa eremuak betetzen dituen funtzioen zehaztapena eta errekonozimentua
-

Gizartea orokorrean landa eremuak duen garrantziaz jabetu daitezen lortu
eta paper honengatik behar duen begirunea, tratu egokitua eta ordaina
izan dezan lortu

-

Bertako biztanlegoa landa eremuak gizartean duen garrantziaz jabetu
dadin lortu eta bertakotasun sentipena indartu

-

Administrazio eta eragile desberdinen konpromisoa eta bertara
zuzendutako baliabide ekonomikoak zein teknikoak handitu daitezen
bultzatu.

Landa eremuetako bizi kalitatearen hobekuntza
-

Landa eremuak oinarrizko zerbitzu eta azpiegiturez hornitu eta horien
mantenimendua bermatu.

217

Irudia: Bergarako landa eremuak. Debagoieneko LGP.

Nekazari berriei zuzenduriko Nekazaritzarako Lurren Funtserako eremurik ez badago
ere, Udalak aurreikusita du “Baratze parke” bat sortzea, aurrez Bolun zehazturiko
eremuaren aukera baztertu ondoren.
Bestalde, bertako elikagaien topagune berria ireki zuen 2018an Ereindajan
proiektuak Bergaran. Bailarako lehenengo sektoreari ematen ari den bultzada
biderkatzea eta kontsumo arduratsua bultzatzea izan da proiektu honen helburua.
110 bazkide dira dagoeneko.
ORIXONDOko azoka ere bertako produktuen salmenta gune da gaur egun.

Irudia: Bergarako landa eremua (Izadi 21)

Industria sektorea (Bigarren sektorea)
Industria sektorea da balio erantsi gordinaren (BEG) adierazleari dagokionez
kontuan izan den bigarren sektore garrantzitsuena (%45,74) 2017an, zerbitzuen
sektorearen pareko (%47,37). Eskualde mailako datuen azpitik geratzen da (%53).
Orokorrean, industriak pisua galdu du udalerri guztietan, bai BEG-ri dagokionez, bai
enpleguari dagokionez ere (Iturria: Udalmap).
Bergaran, industria sektorean lan egiten duten 16 urte edo gehiagoko biztanleriak
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beherakada bat jasan du 1996tik.
2. SEKTOREAN ARITUTAKO 16 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLERIA
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INDUSTRIA ESTABLEZIMENDUEN TAMAINA
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Udalerri mailan industria establezimendu txikiak nabarmentzen dira eskualdeko
erreferentziarekin alderatuta. Mikroenpresek sortzen dituzten lanpostuen ehunekoa
eskualdekoaren antzekoa da eta zerbait beherago geratzen da Gipuzkoako eta
EAEko batez bestekoekin alderatuta.
Eraikuntza sektoreak ere bere garrantzia du Bergaran: eraikuntza sektorean dauden
establezimendu ehunekoa %11koa da (2019), Debagoieneko ehunekoaren (%9,47)
gainetik aurkituz, Gipuzkoako (%11,96)eta EAEko (%11,79) ehunekoen pareko
(Iturria: Udalmap, 2019).
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Irudia: Industria poligonoa (Izadi 21)

Bergarako jarduera ekonomikoa 14 poligono eta kokagune ezberdinetan banatzen
da (Iturria: Bergarako Egoera Sozioekonomikoaren Ikerketa, IKEI, 2019): AltosHornos, Aribar, Azkarrutz, Labegaraieta, Larramendi, Ozaeta, Murinondo,
Mekolalde, Ola, Osintxu, San Anton, San Juan, San Lorenzo eta Urteaga
Hutsik dagoen lurzorutik jarduera ekonomikoetarako legokeen lurzorua %51ekoa
da. (Iturria: Udalplan)

Zerbitzuen sektorea (hirugarren sektorea)
Zerbitzuen sektorea Bergaran industria sektorearen parean dago BPGari dagokinean
(%47,37), baina hala ere ez du Gipuzkoan (%65,99) eta EAEn (%69,12) izan dezakeen
garrantzia. Azken urteetan zerbitzu sektorearen presentzia zerbait areagotu da.
Zerbitzuen sektorearen garrantziak gora egin du eskualdeko udalerri guztietan, bai
BEG-ari (Barne Produktu Gordina) dagokionez, bai enpleguari dagokionez ere.
Zerbitzu sektorean diharduten 16 urte edo gehiagoko biztanleriak gorakada bat
jasan du azken 22 urteetan (20 puntutan egin du gora).

220

ZERBITZU SEKTOREAN ARITUTAKO 16 URTE EDO GEHIAGOKO
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Gaur egun, Bergaran 500 establezimendu daude: txikizkako 212 establezimendu*;
ostalaritzako eta jatetxeetako 75 establezimendu eta 137 zerbitzu orokor.
Establezimendu hauen gehiengoa Bergarako Erdialdean eta Alde Zaharrean
kokatzen da (129 txikizkako establezimendu, 43 taberna eta jatetxe eta 66 zerbitzu
orokor). Erdialdeko eta Alde zaharreko saltoki hauen % 34,6k ez du jarduerarik (149
saltoki) eta hauen erdiak alde zaharrean kokatzen dira (Iturria: Bergarako Egoera
Sozioekonomikoaren Ikerketa, IKEI, 2019).

Jarduera lerroei begira, Etxerako Hornidura establezimenduak, Aisia eta kultura eta
Elikadura establezimenduak dira murrizketa handiena jasan duten
establezimenduak. Bestetik aipagarria da, 9 elikadura espezializatuko
establezimendu daudela, eta hirurak 1.000 m2 baino gehiago dituztela, hauetatik bi,
erdigunetik kanpo kokatzen direlarik. Nabarmentzekoa da pertsonen zainketarako
zerbitzuek hazkundea izan dutela (Iturria: Bergarako Egoera Sozioekonomikoaren Ikerketa,
IKEI, 2019)

Txikizkako merkataritzan beheranzko joera ikus dezakegu, 2009tik 2019ra;
txikizkako merkataritza 252tik 187ra jaitsi baita; hau da, %25,8ko beherakada. 1.000
biztanleko dentsitateari begiratzen badugu argi ikusten dugu beheranzko joera.
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Herriko merkatarien interesak defendatzeko helburuz eta herria dinamizatze eta
promozionatze aldera, 1994an BEDELKAR sortu zen, Bergarako Merkatarien
Elkartea. Bedelkarrek urtean zehar aurrera eramaten dituen kanpainen artean
hauek daude: Udaberri-udako eta udazken-neguko merkealdi azokak, udako
zozketa, Gabonetako kanpaina, Bedelkar txartelarekin burututako promozioak, etab.

Turismoa eta ostalaritza sektorea
Bergara barnealdeko udalerria da, industriala eta biztanleriaren tamaina ertainekoa.
Gipuzkoaren bihotzean kokatuta egoteak eta beste herri eta hiri batzuekiko
errepide-konexioak hobetzeak (Donostia, Gasteiz, Zumarraga eta Beasainekin,
esaterako) eragin handia izan dute azken urteotako kokapenaren hobekuntzan.
Gaur egun, baliabide turistiko bihurturiko hainbat ondare du Bergarak: Bergara
monumentala (jauregi eta monumentu historikoak), Lorategi historikoak,
Laboratorium Museoa, Mintegia, Santa Marina azoka, Agarreko gaina, Laureaga
jauregia, Dolmenen ibilbidea, Orixondo azoka, etab.
Bestetik Kultura- eta jai-agendaren erakargarritasuna (San Martzial erromeria,
Agirreren San Martin jaiak, Erramu igande bezperako azoka, Mendekoste jaiak)
turistentzat eta herritarrentzat eskaintzen diren eskaintza ugariekin lotuta dago.
Merkataritza eta Ostalaritzako establezimenduei dagokienez, Bergarak pisu
nabarmena du eskualde mailan, Arrasatetik gora dagoen udalerri bakarra baita. Hala
ere, eskualdeko merkataritza-dentsitate handiena du, puntu batean Arrasateri
gailenduz (12,8 establezimendu mila biztanleko).

Irudia: Domingo Irala kalea (Izadi 21)

Ostalaritzako establezimenduei eta jatetxeei dagokionez, argi ikusten da adierazle
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honek beheranzko joera duela 2009 urtetik aurrera, eskualdeko beste udalerrietan
ikusten den joera berarekin. Gainera, 2019ko datuen arabera, 4,65
establezimendurekin (1.000 biztanleko), Bergara, eskualdeko (6,86), Gipuzkoako
(6´23) eta EAEko (6´24) tasen azpitik geratzen da. Honela, Bergaran ostalaritzaren
gainbehera nabarmena dela esan daiteke.
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Turismora begira dauden ostatu kopuruak, aldiz, gora egin du 2005etik 2017 urte
arte, azken urtean (2019) plaza kopuruak behera egin badu ere, 1.000 biztanleko
5,67 plazetan kokatuz. Halere, datu hau EAE (22 plaza) eta Gipuzkoako (31,25 plaza)
tasen behetik geratzen da nabarmen. Azken urteetan Bergara turismoari ireki eta
hau bultzatzeko lanetan ari da Udala. Ostalaritzari dagokionean lotarako lau
establezimendu ditu eta hauetako bi landetxeak dira.
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Garapenerako Udal Plangintza
Etorkizuna eraikitzeko ibilbidean aurrera egiteko asmoz, garapen ekonomikorako
ekimen desberdinak lantzen dira udaletik eta eragileen aldetik, herriaren ongizatea,
garapena eta lehiakortasun ekonomikoa eta soziala bultzatu nahian.
Bergarako Udalak “Bergarako egoera sozioekonomikoaren ikerketa (IKEI, 2019)” egin
du udalerriaren ikuspegi osoa izateko asmoarekin. Txostenaren amaieran etorkizunean
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esku hartzeko edo hausnarketarako identifikatutako eremu posibleak azaltzen dira.
Honela, Ekonomia, enplegua eta ezagutza arloan honako jarduera ardatzak eta hauei
loturiko ekintza posibleak zehaztu dira:
-

Industria-sektorearen garapena bultzatzea, lankidetza publiko-pribatua bultzatuz
eta berrikuntza sustatuz

-

Ekintzailetzari lotutako talentua atxikitzeko alternatibak eskaintzea, ekimen
berriak udalerrian garatu eta finkatu daitezen ahalbidetuz

-

Laboratorium-a bultzatzea, zientzia modernoaren eta teknologiaren garapenean
Bergara berkokatzeko elementu gisa

-

Herritarrak kontsumo patroien inguruan sentsibilizatzea eta merkataritza
sektorea laguntzea tokiko kontsumoa sustatzeko ekimenetan bultzatzea

2020an zehar Bergarako Merkataritza Suspertzeko Plan Berezia eta AMIA
Diagnostikoa eta Analisia (IKEI, 2020) egin dira, merkataritzaren gainbehera egoerari
aurre egiteko estrategiak zehaztu asmoz. Hauek dira planean proposatzen diren lerro
estrategikoak eta hauek gauzatzeko jarduera nagusiak:
1. lerroa: Udalaren babesa (Ekonomiko-finantzarioa eta beste batzauk):
Zuzeneko diru-laguntzak ematea; Zergak eta tasak (hobariak); Aholkularitza
zerbitzua eta Eskaria sustatzea (Bonuak eta sentsibilizazio-kanpainak).
2. lerroa: Digitalizazioa: Plataforma digitalak eta etxez etxeko banaketa-zerbitzua
3. lerroa: Lokal hutsak/eskualdatzea: Lehentasunezko kaleetan hutsik dauden
lokalen irudia eta okupazioa hobetzea eta negozioak eskualdatzeko zerbitzua.
4. lerroa: Sektoreen sustapena: Merkatua, tokiko produktua, km 0; Ostatuak eta
jatetxeak eta turismoa.
5. lerroa: Merkataritzako hirigintza-hobekuntzak: Eskaintzaren ikusgarritasuna
eta hiri-paisaiaren harmonia hobetzea eta erdigunean dauden eraikin hutsei
irtenbidea ematea.
6. lerroa: BEDELKAR, jarduera eta partaidetza: Elkartearen balorazioa; Bazkideak
bilatzea; Fidelizazioa eta < BergaranBizi> ekimena.
Gaur egun Udalak plan honen gainean lehentasunak jarri ditu, kudeaketa planean
txertatu dira eta aurrekontuen arabera aurrera eramatea aurreikusten da.
Turimoari dagokionean Turismo-plana garatzeko asmoa du 2021 urtean zehar.
Diagnostikoa osatzen ari da Udala eta ondoren ekintza-plana diseinatuko da.

Udal zerbitzu eta programak
Udalak enplegua eta garapen ekonomikoa sustatzeko garapenerako udal teknikaria du
lanaldi osora. Zerbitzu hau 2015 urtetik dago martxan.
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Urtean kudeatzen diren espediente kopurua 50-100 espediente artean mantendu izan
da 2015 urteaz geroztik (2019 urte arte). Gizarte ongizateko departamentuko gastuen
%26 izanik. Espedienteen gehiengoa merkataritza plan (26) eta garapenera (28)
bideratu dira 2019an.
Garapenetik eskaintzen diren zerbitzu eta programen artean hauek nabarmendu
ditzakegu:
ENPLEGUA
✓ Formazioa, Heziketa Okupazionaleko ikastaroak eskaintzen dira lanik gabe
dauden 18 urtetik gorakoentzat, Debagoieneko Mankomunitateko Garapen
Agentziarekin lankidetzan: EKIN DEBAGOIENEAN, eta EKIN SILVER ECONOMY,
ekintzaileei zuzendutakoak; HAZILAN, goi mailako ikasketak amaitu berri duten
ikasleei zuzendutakoa. Guztira Bergarako 12 ikasle izan dira bertan, 4 gizon eta 8
emakume.
✓ Ekintzailetasuna programan Negozio-Enpresa bat martxan jartzeko asmoa
azaltzen duten herritarrei aholkularitza zerbitzua ematen zaie. Urtez urte zerbitzu
honen eskatzaileak gehiago dira, 2017tik (6 eskatzaile) 2019ra (22 eskatzaile)
hirukoiztu direlarik. Aurkeztutako kontsultetako partaideen sexu araberako
banaketa nahiko parekoa izan da (10 gizon eta 12 emakume). Bideragarritasun
plana amaitu ondoren, martxan jartzen diran enpresei, lokalaren alokairurako 2
urtetarako diru-laguntza ematen zaie. Argitaratzen diren ekintzaileei zuzendutako
informazio eta diru-laguntzen berri, Udal webgunean www.bergara.eus eta sare
sozialetan argitaratzen dira.
✓ Orientazio zerbitzua: Udalak Orientazio zerbitzu propioa izan zuen 2016rarte,
eta 2017tik aurrera zerbitzua kudeatzeko sisteman aldaketak izan ziren. Aurrez,
urtero Lanbide zerbitzuarekin Bergarako Udalak lankidetza zuzena izan du. Beraz,
gaur egun, Lanbidetik haratago doa langabezia egoeran dauden herritarrek
jasotzen ari diran zerbitzua. Alde batetik, LANBIDE Euskal Enplegu Zerbitzuaren
bidez kudeatzen den arloa eta bestalde, Enplegu Orientazio zerbitzu orokorra,
urte guztian zehar. Orientazio zerbitzu hau jaso dutenen kopuruak gora egin du
azken hiru urteetan. 2019an zehar 322 pertsona artatu dira Orientazio
zerbitzuan, emakume gehiago (175) gizonezkoak baino (147). 2019an zehar,
Debagoieneko Mankomunitatearen bidez kudeatu da zerbitua, LANBIDE euskal
enplegu zerbitzuarekin horrela hitzartuta. Hori horrela, Lanbide Orientazio
teknikariak Bergarako B@Z bulegoan zerbitzua eskaintzen du, astean 3 egunetan.
Lan bila ari diren zerbitzuko bezeroei, lan-eskaintzak eta prestakuntza-eskaintzak
egunero bideratzen zaizkie emailez.
✓ Lan eskaintzak egunero bideratzen dira emailez horretarako beraien korreoa
ematen duten zerbitzuko bezeroei eta egunero argitaratzen dira baita ere udal
webgunean.
✓ Enplegu planaren bitartez Udaletik luzatzen dira lan eskaintza publikoak,
Lanbideko zerbitzuarekin lankidetzan.
✓ Lan eta formazio eskaintzen informazioa egunero argitaratzen da Udal
webgunean, Udal liburutegian eta izena eman duten interesatuei beraien helbide
elektronikoetara bideratzen da.
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GARAPEN EKONOMIKOA
Etorkizuna eraikitzeko ibilbidean aurrera egiten, Udaletik garapen ekonomikorako
ekimen desberdinak lantzen dira, herriaren ongizatea, garapena eta lehiakortasun
ekonomikoa eta soziala bultzatu nahian.
Ondoren zehazten dira 2019an landutako arloak:
✓ Merkataritza indartzeko plana: MSPB – PERCO: Plan berrian aurreikusitako
ekintzak aurrera eramatea da helburua merkataritza sektorea biziberritzeko.
2013. urtean BERGARA BIZI egitasmoa abian jarri zuen Udalak, Bergarako
merkatariekin orokorrean eta Bedelkar elkartearekin lankidetzan. Bereziki,
formazio, dinamizazio eta sentsibilizazio arloak bultzatzen dira egitasmo honen
bidez.
2019an zehar, BERGARA BIZI lan taldearen egitasmoaren barne, Udalak
Bedelkarrekin lankidetzan hainbat ekimen kudeatu ditu. Formazio, dinamizazio
eta sentsibilizazio ekintzak antolatu eta aurrera eraman dira urte guztian zehar.
Horretarako 2019an, 18 lankidetza bilera egin dira. BEDELKAR elkarteari, 12.000
€ diru-laguntza eman dio Udalak urteko dinamizazio ekintzak bideratzeko. Aurten
ez da Hirigunea egokitzeko obra gastu berezirik egin, Merkataritza suspertzeko
Planaren ikerketarako esleipena baizik.
2020an zehar COVID 19 eragindako egoerari aurre egiteko erosketa bonoak eta
Covid dirulaguntzak eskaini dizkio Udalak merkatari eta ostalariei
✓ Ostalaritzarekin lankidetza programa du Udalak. Udalak, tabernen eta jatetxeen
ardura eta premiak zuzenean ezagutzeko, irtenbideak adostu elkarlaneko aukerak
aztertuz, merkatariekin hasitako BERGARA BIZI ibilbidea, ostalariekin ere aurrera
eramaten saiatzen da. Tabernariekin markatu ziren lehentasunen artean 2019an
hauek bideratu dira: Dinamizazio ekintzak Udalarekin eta Bedelkar elkartearekin
(Bergara Bizi) lankidetzan antolatzea; Azokako dinamizaziorako partaidetza,
asteroko lehen asteazkeneko azoketan pintxo potea txandaka; Eguaztenero,
Oxirondo Azokan parte hartzea izan da. Bertan, Pintxo potearen postua jarri eta
kudeatu dute horretarako izena emanda duten tabernariek txandakatuz.
Bestalde, Udalak antolatzen dituen luntx eta bazkarietarako izena eman zuten
tabernen zerrenda erabiltzen da ekitaldi bakoitzerako txandakatuz ere.
✓ OXIRONDO AZOKAren dinamizazioa lanak burutzen dira. Eguaztenero azoka
berezia egiten da eta honen gainean balorazio bat egiten da: azokan parte
hartzen duten postu guztietako arduradunen datuak, produktuak eta
eguaztenero azokara etortzeko disposizioari buruzko informazio jasotzen da.
Azken azokari buruz balorazio oso positiboa jaso zen.
2019an zehar azokan garatu diren egitasmoen artean, besteak beste,
ondorengoak aipa ditzakegu: Mizpirualde egoitzarako bertako ekoizle eta
hornitzaile izan dira Azokako postuak; “Bergara Loratzen” izeneko balkoiak eta
leihoak apaintzeko lehiaketa; “Lehen Hezkuntzako ikasleak azokara” programa
eta Gabonetako apainketa berezia.
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Irudia:
(Izadi

Azoka
21)

Oxirondo Azoka indarberritzeko asmoarekin, 2019an zehar landu ziren
helburuak honako hauek dira:
o Azoka biziberritzea: Tokiko garapenaren gune bat bilakatu nahi da
Bergarako Azoka, elikagaien merkaturatzea indartzeaz gain beste
produktu eta jarduera batzuk bertara bideratuz.
o Lehen Sektorea indartzea: Bertako eta sasoiko produktuen merkaturatzea
bultzatzea, lehen sektorea biziberritze aldera aurrera pausuak eman,
herritarren sentsibilizazioa eta kontzientziazioa sustatzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzarekin, Landa Garapen Elkarteekin
eta Elika Fundazioarekin elkarlanean, Gipuzkoako herrietako azokak aztertu,
indartu eta hauen etorkizuna bermatzeko helburuarekin, Gipuzkoako Azoken
Sarea egitasmoa jarri du martxan. Prozesu honen bidez, azoka bakoitzaren
etorkizunerako erronkak eta ekintza- plana adostuko dira; eta guztien artean
Gipuzkoa osorako ikuspegi orokor bat landuko da. Ekimenaren hasiera honetan
Bergarako Udalak parte hartuko du beste 15 udalerrirekin batera. Egin nahi den
hausnarketan Udalak Orixondoko eraikinaren erabilera aztertuko da. Gaur egun
eraikin hau azpi-erabilia dago, 3 postu finko irekitzen baitira soilik bertan.
✓ Enpresekin lankidetzan programan hainbat zerbitzu eskaintzen dira:
o Enpresa berrientzat lokala alokatzeko laguntzak eskaintzen dira eta
2019an 6 eskaera izan ziren, 2018an baino 4 gehiago.
o ERAGIN laguntzak: 3 laguntza mota ezberdin jasotzen ditu:
✓ Azterlana: Bergaran finkatuta dauden enpresak lehiakorragoak
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izateko azterlan teknologikoak egitera bideratzen dira laguntzak.
Guztira, 50 langile edo hortik behera dituztenei zuzendutako laguntza
da. 2019an eskaera bat jaso zen, 2018an bezala.
✓ Ekintzaileei zuzendutako inbertsioetarako laguntzak.
✓ Erreleboari laguntzak: Enpresa ondorengotza egitera bideratzen dira.
o BERELAN FOROtik abiatuta, Bergara, Elgeta eta Antzuolako hiru herrietako
industria eragileek ENPRESAREN FOROA martxan jarri zuten. Sektore
industrialaren berraktibazioa bultzatzeko helburuarekin sortutako lantaldea da. Ondorengo helburu zehatzak ditu: Bergarako, Antzuolako eta
Elgetako enpresen lehiakortasunerako posizioak berrindartzea, elkarlankidetzaren bidez; Jarduera ekonomiko berriak sortzea eta enpresa
gehiagoren kaptazio lana egitea; Enpresaren foroa bera iraunarazteko
behar den antolamendu-egitura zehaztea eta martxan jartzea.
✓ ZTB jardunaldiak: Zientzia Teknologia eta Berrikuntza alorren gizarteratzea eta
sustapena bultzatzen duten jardunaldiak dira (zientziaren dibulgazioa dute
ardatz. Informazio guztia www.ztbergara.eus web orrian eskura daiteke). Zientzia
Astearen ospakizunarekin ustartzen da. Urteko egitasmoan honako hauek landu
dira: Erakusketak, azoka, hezkuntza Jarduerak, hitzaldiak, tailerrak, familia
antzerkia, formazio ikastaroak, emakume zientzialarien lehiaketa, energia arloa,
osasuna eta teknologia, sare sozialak eta bideo-jokoak, etab.
2019an guztira 16 bilera antolatu ziren jardunaldiak martxan jartzeko eta urriaren
28tik azaroaren 10era bitartean ospatu ziren, 21 jarduera ezberdin antolatu ziren
eta 20 erakunde nahiz eragileren partaidetza izan zuten.
Atal honetan ere Laboratorium museoa aipatu behar da, Bergarako garapen
ekonomiko eta sozialerako aktore garrantzitsu moduan. Laboratorium Museoa ez da
bere erakusketa iraunkorrera mugatzen eta lurraldera zabaltzen da, ondare kulturala,
ondare naturala eta lurraldeko gizartearekin lana egiteko, azken honen garapena
lortzeko. Horregatik “Gizarte Museoa” da eta bere helburu nagusia garapenaren alde
lan egitea da, beti ere, berrikuntza, zientzia, ondarea eta hezkuntza oinarrizko eta
ezinbesteko lanabesak izanik.
Garapen jasangarriaren eta gizarte berrikuntzaren printzipioak barneratu, ezagutarazi
eta hedatzen ditu, eta horiekin bat datozen programak antolatzen ditu, kultura
zientifikoa sustatuz eta ingurumena aztertuz eta zainduz.
Museoa ondare kulturalaren eta naturalaren ezagutza eguneratua, zaintza eta
kudeaketa orokorraz arduratzen da, ondare hori gizarteratu eta balioan jartzeko, eta
bere jardueraren bidez momentuko erronken aurrean erantzunak bilatzen tresna
lagungarria izateko. Bergararrei zein bisitariei begira lan egingo du, jarduerak
antolatuz eta turismoa sustatuz.
Gizarte museo bat izan nahi du, eta, Mintegiko bildumak eta oro har kultura eta
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natura ondarea kontserbatu eta ezagutzera emango duena, gizabanako eta gizarte
bezala denborarekin eta espazioarekin ditugun loturak eta harreman ekologikoak
ulertzen laguntzeko; egoitza nagusiaren hormaz barruan eta kanpoan lan egingo
duen Museoa izango da; iragana, oraina eta etorkizuna lotuko dituena; aktiboa eta
diziplina aniztasuna landuko duena; udal politiketan jasangarritasuna eta parte
hartzea bultzatuko duena, eta Errege Seminarioa bere egunean izan zen bezala,
berrikuntzari bidea errazteko tresna izango dena; Museoak Ondare Naturala eta
Kulturala balio turistikoan ipiniko ditu, lurraldearentzat eta herritarrentzat
aberastasun-iturri izan daitezen eta era berean, gu bistatzera etortzen direnak gu
hobeto ezagutu eta ulertu gaitzaten.
Museoak jorratzen dituen lan-arloen artean hauek aipatu ditzakegu: Bergarako
ondarearen ezagutza eguneratua, zaintza eta kudeaketa orokorra egiten dira;
Ondarea balioan jartzeko lan egiten da, turismoaren arloan balio ekonomikoak
sortuz eta azpiegiturak kudeatuz; ildo ezberdinetan berrikuntza sustatzen da eta
orohar museoko proiektu eta pozesuen kudeaketa bideratzen dira.

Irudia: Laboratorium museoa (Izadi 21)

Zehazki, turismoaren eragile nagusia izanik, honako lan-arloak garatzen ditu:
Produktu turistikoak sortzea (ondare kultural eta naturala eta kirolean
oinarritutakoa), Bergarak dituen baliabide ezberdinak produktu bilakatzea (Bergara
Monumentala, Bergara Berdea, Bergara Industriala, Bergara Zientziaren sorlekua
Euskal Herrian); Jarduerek herriko eragileengan onura ekonomiko zuzena izan
dezaten lan egitea eta ondarean oinarrituta balio ekonomikoak sortzea, herriko zein
eskualdeko foro sozioekonomikoetan parte hartzea, eragileekin koordinatzea eta
elkarlanean aritzea.
Museoko azpiegituren kudeaketaren baitan honako lana egiten da: Museoa kudeatzea
(erakusketa iraunkorra eta aldi baterakoak; proiekzio gela; bildumaren biltegiak;
laborategia; bilera getak; liburutegia); Bisitarien harrera gunea kudeatzea (turismo
bulegoa); IKT azpiegitura kudeatzea (web orria eta sare sozialak); Irizar jauregiko
memoriala kudeatzea; Autokarabana area egitea eta mantenimendua zaintzea;
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Seinalizazio turistikoa sortzea, jartzea eta mantenimendua zaintzea; Bidezidor
homotogatuen sarea osatu, mantendu eta ezagutzera ematea eta beste azpiegitura
batzuk zaintzea (Nebereta, industria-ondarea...).
Bestalde, berrikuntza sustatzaile garrantzitsua da museoa. Ingurumen arloko proiektu
berritzaileak bultzatzen dira bertatik (konpostajea, efizientzia energetikoa,...). Udal
jasangarria lortzko aholkularitza eta erreferentzia gune ere izaten ari da. Parte hartze
prozesu ezberdinen ardura hartu izan du (Tokiko Agenda 21 eta Eskola Agenda 21
barne), nahiz eta gaur egun Udalaren beste sail batetik bideratzen diren. Bergara herri
hezitzailea proiektuaren kudeaketa orokorra era bertatik bideratu izan da eta gizartezein ekonomia-berrikuntzan Udalak sustatu nahi dituen proiektuak bultzatzea ere
museoaren baitan egon da.
Gaur egun museoko plantilla mugatua da. Hainbat lan beste departamentuetatik
bideratzen dira (ingurumen departamentutik adibidez, eta turismoko beste batzuk ez
dira egiten). Hori horrela izanik, plantilaren beharrak aztertu beharko dira aurrera
eraman nahi diren egitasmoen arabera. Turismo planak esaten duen arabera ere
errebisatu beharko da.

HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA:
ENPLEGUA:
✓ Enplegu-aukera oso gutxi dago eta dagoena lanbide heziketara erabat bideratua dago
(batik bat, industria arlora). Lan baldintza prekarioak daude sektoreen gehiengoan.
Horren ondorioz, bestelako ezagutzak dituzten gazteak kanpora edo inguruko
herrietara joan behar dute, horrela, udalerria potentzial hori gabe geratzen da. Izan ere,
egungo gazteak oso formatuta daude eta etengabeko prestakuntzan murgilduta.
INDUSTRIA SEKTOREA:
✓ “Enpresare” 2012an sortu zen Bergarako eta inguruko enpresa ehuna indartzeko, eta
baita merkatuan ahalik eta lehiakorrenak izateko helburuarekin. Horretarako, enpresen
arteko lankidetza dute oinarri.
✓ 2016tik 2020ra bitartean finkatzen joan da eta gaur egun 22 enpresek, Udalak, Miguel
Altuna Institutuak eta Debagoienako Mankomunitateak bat egiten dute bertan,
enpresa munduko gai ezberdinak elkarbanatu eta aztertzeko gune bilakatuz.
✓ Gaur egun merkatuan garrantzi handia duten makina-erreminta eta estanpazioko
enpresak ditugu Bergaran.
MERKATARIEN ARAZO ETA BEHARRAK:
✓ Herritarren kontsumo-ohiturak aldatu egin dira (dena den, prezioak oraindik ere
lehentasuna du erosketa-irizpideei erreparatuz gero). Horrela, internet bidez erosteko
ohitura zabaldu egin eta baita herri handiagoetara egun-pasa plana egitekoa ere, maiz
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erosketak egiteko asmoz (garraio-publiko bidezko lotura onak dituenez Bergarak,
Donostiara joatea, adibidez, erakargarria zaie bergarar askori. Internet bidezko
erosketen hazkundearen aurrean har daitekeen neurri bat (bilerara bertaratu den
merkatari batek egin du) Estatu mailako internet bidezko erosketa-taldea batean
sartzea izan da. Horrela, saltzaileak talde horren kudeatzaileek saltzaileei eskaintzen
dieten produktuen artean bere negozioaren bidez eskaini nahi dituenak aukeratzen
ditu. Bestetik, negozioaren aurrean pertsona bakarra baldin badago, internet bidezko
salmentak (on-line salmentarako plataforma bat sortu eta mantentzea) suposatzen
duen dedikazio-denbora dela eta, ia ezinezkoa gertatzen zaio merkatariari arlo horri
denbora eskaintzea.
✓ Udalerrian kokatutako negozio asko jabetzan daude eta beste hainbat, alokairuan.
Beraien ustez bai Udalak zein eskualdeko garapen-agentziak laguntza egokia eskaintzen
die merkatariei (diru-laguntzak, merkatariekin harremana eta tratua, etab.) baina agian
alokairuaren arloan gehiago lagun lezake. Horrekin batera, egoki litzateke, aukera
egonez gero, negozioen digitalizazioan laguntzeko dirulaguntza-lerroa sortzea, bai
Amazon zein antzerako plataformek indar gehiegi dutelako. Dendari gehienek dituzten
alokairuak asko estutzen dituzte. Alokairuak erregulatu beharra egongo litzateke
biziraupenerako. Erraztasunak eta laguntza eman beharko litzaieke, zergei dagokionean
(Adibidez: Ura apenas erabiltzen dute eta uraren zerga osorik ordaintzen dute).
✓ Sare sozialak erabiltzeko ohitura badute (baita salmentarako ere).
✓ Bertan kontsumitzearen aldeko komunikazio- eta sentsibilizazio-kanpaina gehiago
antolatu beharko liratekeela uste dute (baita ikastetxeetan ere).
✓ Ostalariek kontsumitzen dituzten produktuen gehiengoa bitartekariei erosten diete eta
gehiengoa kanpoko produktua izan ohi da. Oraindik prezioei garrantzi handia ematen
zaie eta ez hainbeste produktuen kalitate eta jatorriari. Hori pixkanaka aldatzen joan
beharko litzateke.
✓ Alokairuen merkatua erakargarriagoa eta lehiakorragoa izan beharko litzateke.
✓ Merkatariei eskatzen zaizkien zergak berrikusi beharko lirateke (zerga sistemaren
berrikuspen bat aurrera eramatea proposatzen dute)
BERTAKO PRODUKTUEN KONTSUMOA ETA AZOKA:
✓ “Bergara bizi” bezalako ekimenak positibotzat jotzen dituzte, dena den, Covid-19
pandemia dela eta merkatariak mugatuago daude. Dena den, bertako merkatariek
duten indarguneetako bat herritarrengandik duten gertutasuna dela adierazi dute.
✓ Azokari dagokionez, azpiegitura ona dela dioten arren, hain postu gutxi daudenez,
euren ustez Udalak eta bestelako eragileek azokari buruzko gogoeta egin beharko
lukete. Larunbateko azokak ondo funtzionatzen duela aitortu dute.
✓ “Erein da jan” egitasmoak ere oso ondo funtzionatzen duela uste dute (nekazaritzaproduktuen salmenta zuzena).
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LABORATORIUM MUSEOA ETA TURISMOA:
✓ Potentzial handia duela azpimarratu dute eta Udalak bultzada handiagoa eman beharko
liokeela.
✓ Turismoari begira, kanpotarren bisitaldi luzeagoak bermatzea izan beharko litzateke
helburuetako bat, herrian egiten den kontsumoa areagotzea lortzeko.
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LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalaren esparruan

•

Bergarako egoera sozioekonomikoaren ikerketa (IKEI, 2019)

•

Bergarako Merkataritza Suspertzeko Plan Berezia eta AMIA Diagnostikoa eta Analisia
(IKEI, 2020)

Gipuzkoa mailan

•

Gipuzkoako Turismoaren Sustapen Plana.

•

Eskulangintza Sustatzeko Plana.

EAEko esparruan
•

10/2019 Legea, ekainaren 27koa, establezimendu komertzial handien lurralde
antolamenduari buruzkoa.

•

Merkataritza Jarduerako maiatzaren 27ko 07/1994 Legea.

•

Merkataritza Jarduerako ekainaren 25eko 07/2008, non maiatzaren 27ko 07/1994
Legearen zenbait alderdi aldatzen diren.

•

Turismo-antolamenduko martxoaren 16ko 1994/06 Legea.

•

07/2012ko Legea, non maiatzaren 27ko 07/1994 Legearen (Merkataritza Jarduerako
Legea) eta martxoaren 16ko 06/1994 Legearen (Turismo-antolamenduko Legea)
zenbait alderdi aldatzen diren.

•

Lurralde Plan Sektoriala, Jarduera Ekonomiko eta Merkataritza Ekipamenduetarako
Zoru Publikoa sortzen duena. Abenduaren 21eko 262/2004 Dekretua.

•

Merkataritza-establezimenduak modernizatzeko babes Programa. Industria,
Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko Departamentuaren 2010eko maiatzaren
12ko agindua (2010eko ekainaren 9ko 108 zk.EAO).

•

2020rako Enpleguaren Euskal Estrategia.

•

2017-2020rako Enplegu Plan Estrategikoa.

•

2015-2020rako Laneko Segurtasun eta Osasuneko Euskal Estrategia.

•

2017-2020rako Ekonomiaren Susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko Esparruprograma.

•

EAEko 2020rako Ekintzailetzako Erakunde Arteko Plana.

•

Euskal Turismoaren Plan Estrategikoa 2020.

•

Euskal Herriko Landa Garapeneko Programa 2014-2020.
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LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
Udalak sustatu edo lagundu ditzakeenak, eskualdeko garapen elkarteekin batera
(Debagoieneko Garapen Agentzia eta Deba Garaia Landa Garapen elkartea):
•

Industria-sektorearen garapena bultzatzea, lankidetza publiko-pribatua
bultzatuz eta berrikuntza sustatuz : ENPRESARE elkartearekin lankidetza.

•

Negozio aukera berriak bilatzea udalaren garapen sozioekonomikoari aukera
emateko eta ekintzailetzari lotutako talentua atxikitzeko alternatibak
eskaintzea.

•

Baliabide naturalak arduraz erabiltzeko modu berriak sustatzea (ekonomia
zirkularra, etab.)

•

Neurri berritzaileak sortzea, langabezian dauden pertsonen artean eta herriko
enpresen artean enplegua sortzeko aukera ezberdinak osatu, lagundu eta
bultzatzeko.

•

Ekimen zehatzak bultzatzea krisiak eragindako gizarte-bazterketa saihesteko.
Hau da, besteak beste ekintzailetza eta lanerako prestakuntza bultzatzea,
etorkizunera begira potentziala duten jarduerei begira.

•

Herriko merkataritza indarberritzea, enpresa ezberdinekin partaidetza
esparruak sortuz eta arlo honetan, lehiakortasunetako prestakuntza bultzatu.

•

Sinergiak sortzea zerbitzu sektoreko alderdi ezberdinekin jarduera turistikoa
bultzatzeko ekimenak garatzeko, hazkunde potentziala bezala, bai enpresa
mailan, bai enplegu mailan.

•

Partaidetza foroak bultzatzea gizarte eragileen artean (enpresariak, sindikatuak,
langabetuen batzordeak, hezitzaileak, etab.) non ekimen esparru berriak sortu
eta eztabaidatuko diren, ekoizpen-jarduera berriak sortzeko.

•

Bertako produktuen merkaturatzea errazteko bide berriak sortzea.

•

Nekazarien dibertsifikazioa bultzatu eta landa eremua balorean jartzeko
ekimenak bideratu.

•

Landa eremuko biztanleen bizi kalitatea bermatzeko lan egin (irisgarritasuna,
komunikabideak, osasuna, etab.)

•

Laboratorium museoa eta bere jarduera bultzatzen jarraitzea eta berau
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potentziatzea, zientzia modernoaren eta teknologiaren garapenean Bergara
birkokatzeko elementu gisa.
Eskualde mailako eskumena:
•

Eskualdeko gainerako udalekin elkarlana bultzatzea, garapen ekonomikoko eta laneko
aukerak sortzeko, Debagoieneko garapen agentziaren laguntzarekin eta Deba Garaia
Landa Garapen elkartearekin.

GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo helburuak lortzen
lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak finkatzen lagun dezaketen helmugen
proposamen bat da):
GIH
UDALENTZAKO HELMUGAK
2. Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun • Hemendik 2030era, nekazaritza-ustiapena eta
eta elikadura hobea lortzea, eta
eskala txikian elikagaien ekoizle direnen dirunekazaritza jasangarria bultzatzea.
sarrerak bikoiztea (bereziki, emakume, herri
indigena, familiako nekazari, abeltzain eta
arrantzaleenak), besteak beste, lurretara sarbide
segurua eta bidezkoa edukiz, bai eta beste
ekoizpen-baliabide eta -input batzuetara eta
ezagutza, finantza-zerbitzu, merkatu eta balioa
eransteko aukeretara ere, eta nekazaritzakoak ez
diren enpleguak lortzea.
• Hemendik 2030era, elikagaien ekoizpen-sistemen
jasangarritasuna ziurtatzea eta produktibitatea
eta ekoizpena areagotzen duten, ekosistemei
eusten laguntzen duten, klima‐aldaketara,
muturreko fenomeno meteorologikoetara,
lehorte, uholde eta beste hondamendi
batzuetara egokitzeko gaitasuna indartzen duten
eta lurraren eta lurzoruaren kalitatea pixkanaka
hobetzen duten nekazaritza‐praktika indartsuak
aplikatzea.
8. Guztiontzako hazkunde ekonomiko
jarraitua, inklusiboa eta jasangarria,
osoko enplegu produktiboa eta lan
duina sustatzea

• Bere horretan eustea per capita hazkuntza
ekonomikoari, ezaugarri nazionalen arabera, eta
barne-produktu gordina urtean gutxienez % 7 haz
dadila bermatzea aurrerapen txikieneko
herrialdeetan.
• Produktibitate ekonomikoaren maila handiagoak
lortzea, dibertsifikazioaren, modernizazio
teknologikoaren eta berrikuntzaren artean,
besteak beste, balio erantsi handia duten eta
eskulan asko erabiltzen duten sektoreei arreta
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•

•

•

•

9. Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, •
industrializazio inklusibo eta jasangarria
bultzatzea eta berrikuntza sustatzea

•

10. Herrialde bakoitzaren barneko eta
herrialdeen arteko desberdintasunak
murriztea.

•

•

eskainiz.
Garapenera bideratutako politikak sustatzea,
honako alderdi hauei babesa emango dietenak:
ekoizpen‐jarduerak, lanpostu egokien sorrera,
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza; eta
mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen
eraketa eta hazkuntza sustatzea, baita finantza‐
zerbitzuak eskuratzearen bidez ere.
Hemendik 2030era, pixkanaka hobetzea
munduko baliabideen ekoizpen eta kontsumo
eraginkorra, eta hazkunde ekonomikoa
ingurumenaren degradaziotik bereizten saiatzea,
Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate Jasangarriei
buruzko Programen Hamar Urterako
Esparruarekin bat etorriz, garatutako
herrialdeetatik hasita.
Hemendik 2030era, enplegu osoa eta
produktiboa eta lan egokia lortzea emakume eta
gizon guztientzat, gazteak eta desgaitasunen bat
dutenak barne; eta balio bereko lanarengatik
soldata berdina eman dadila lortzea.
Hemendik 2030era, turismo jasangarria
sustatzera bideratutako politikak egitea eta
martxan jartzea, lanpostuak sor ditzan eta tokiko
kultura eta produktuak susta ditzan.
Industria txikiek eta beste enpresa batzuek
finantza-zerbitzuak, arrazoizko kredituak barne,
lortzeko dituzten aukerak areagotzea, bereziki
garapen-bidean dauden herrialdeetan, eta
industria edo enpresa horiek balio-kateetan eta
merkatuetan sar daitezela ahalbidetzea.
Hemendik 2030era, azpiegitura modernizatzea
eta industriak eraldatzea, jasangarriak izan
daitezen. Horretarako, eraginkortasun
handiagoko baliabideak erabili behar dira eta
teknologia- eta industria-prozesu garbiak eta
ingurumenaren ikuspegitik arrazoizkoak
erabiltzen direla bermatu behar da, eta herrialde
guztiek dagozkien ahalmenen araberako neurriak
har ditzatela lortu behar da.
Hemendik 2030era, pertsona guztien gizarte-,
ekonomia- eta politika-inklusioa indartzea eta
sustatzea, beren adina, sexua, desgaitasuna,
arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera
ekonomikoa edo beste edozein egoera
edonolakoa izanda ere.
Aukera-berdintasuna bermatzea eta emaitzen
desberdintasuna murriztea, baita horretarako
diskriminaziozko legeak, politikak eta praktikak
kendu egin behar badira ere, alde horretatik
egokiak diren legeak, politikak eta neurriak
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•
•

11. Hiriak eta giza kokaguneak
•
inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta
jasangarriak izatea lortzea
•

•

•
•

•

•

•

13. Neurri urgenteak hartzea klima-

•

ezartzeko.
Politikak ezartzea (bereziki, zergei, soldatei eta
gizarte‐babesari lotutakoak), eta pixkanaka gero
eta berdintasun handiagoa lortzea.
Pertsonen migrazio eta mugikortasun ordenatua,
segurua, arautua eta arduratsua ahalbidetzea,
baita migrazio-politika planifikatuak eta ondo
kudeatuak aplikatuta ere.
Hemendik 2030era, pertsona guztiek etxebizitza
eta oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak eta
arrazoizkoak izan ditzatela bermatzea, eta auzo
marjinalak hobetzea.
Gaurdanik 2030era, pertsona guztientzako
garraio-sistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta
jasangarria izateko aukera ematea eta bide
segurtasuna hobetzea, batez ere garraio publikoa
areagotuz eta ahultasun egoeran dauden
pertsonen beharrei arreta berezia eskainiz
(emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat
dutenak eta adineko pertsonak).
Hemendik 2030era, hirigintza inklusiboa eta
jasangarria areagotzea, eta baita giza
kokaguneen kudeaketa parte-hartzailea,
integratua eta jasangarria ere, herrialde
guztietan.
Munduko kultura- eta natura-ondarea babesteko
eta zaintzeko ahaleginak bikoiztea.
Gaurdanik 2030era, nabarmen murriztea
hondamendien ondorioz (urarekin zerikusia
dutenak barne) sortutako heriotzen eta horien
eraginak jasaten dituzten pertsonen kopurua, eta
nabarmen murriztea hondamendiek sortutako
zuzeneko galera ekonomikoak, munduko barneproduktuarekin alderatuta, arreta berezia
emanez pobreei eta ahultasun-egoeran dauden
pertsonei.
Hemendik 2030era, murriztea hirietako per
capita ingurumen-inpaktu negatiboa, eta arreta
berezia eskaintzea airearen kalitateari eta udal
hondakinen eta beste hondakin batzuen
kudeaketari.
Gaurdanik 2030era, berdegune eta espazio
publikoak, inklusiboak eta irisgarriak izateko
aukera unibertsala ematea, bereziki,
emakumeentzat, haurrentzat, adinekoentzat eta
desgaitasunen bat duten pertsonentzat.
Hiriguneen, hiri-inguruen eta landa-eremuen
arteko ekonomia-, gizarte‐ eta ingurumen‐lotura
positiboak babestea, garapen nazionalaren eta
eskualdekoaren plangintza sendotuz.
Klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako
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aldaketaren eta haren ondorioen aurka
egiteko.
•
•

15. Lehorreko bizitza babestea,
lehengoratzea eta modu jasangarrian
erabili dadila sustatzea, basoak modu
jasangarrian kudeatzea,
basamortutzearen aurka borrokatzea,
lurren degradazioa inbertitzea eta
biodibertsitatearen galera gelditzea.

•

•

•

arriskuenganako erresilientzia eta horietara
egokitzeko ahalmena sendotzea herrialde
guztietan.
Klima-aldaketari lotutako neurriak sartzea
politika, estrategia eta plan nazionaletan.
Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza ahalmena eta
erakundeena hobetzea, klima-aldaketa
murrizteko, horretara egokitzeko, bere eraginak
arintzeko eta garaiz ohartarazteko.
Hemendik 2030era, desertifikazioari aurka
egitea, lur eta lurzoru degradatuak birgaitzea
(desertifikazioek, lehorteek eta uholdeek
kaltetutako lurrak barne) eta lurzoruaren
degradazioan eragin neutroa izango duen mundu
bat lortzen saiatzea.
Gaurdanik 2030era, ekosistema menditsuen
kontserbazioa bermatzea, horien dibertsitate
biologikoa barne, garapen jasangarrirako
funtsezko onurak emateko duten ahalmena
hobetze aldera.
Iturri guztietatik datozen finantza-baliabideak
mobilizatzea eta nabarmen areagotzea,
biodibertsitatea eta ekosistemak zaintzeko eta
jasangarritasunez erabiltzeko.
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GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
7. Esparru publikoa hobetzea, bizikidetzarako ingurune seguru eta dinamikoak sortzeko.
9. Gizarte-inklusioa eta gizartearen sektore guztien integrazioa bermatzea.

Gizarte arazoak
LANGABEZIA:
Lanbiden erregistraturiko langabetuen tasak 2014 bitartean joaera gorakorra bazuen
ere geroztik tasa jaisten joan da, 2019an %5,88an kokatuz. Bergarako langabetu
erregistratuen tasa eskualdekoaren antzekoa da (%5,37) eta baxuagoa da
Gipuzkoakoa (%6,71) eta EAEkoarekin (%8,21) alderatuz (Iturria: Udalmap).
LANBIDEN ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK
(16-64 URTE ARTEKO BIZTANLEEN %)
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Azken urteko bilakaerari begiratzen badiogu COVID-19ak eragindako larrialdi
egoeraren eragina nabarmena da langabezia tasan, hau bi puntutan areagotu baita
2019ko bigarren hiru-hilabetekotik 2020ko 2. hiru-hilabetekora. Agerikoa da ere
emakumezkoen eta gizonezkoen artean dagoen aldea, emakumezkoen langabezia
tasa ia puntu eta erdian altuagoa izaten jarraitzen baitu (Iturria: Lanbide)
Langabeziari dagokionean genero arteko aldea atzeman izan bada ere, 2019an 2009
baino lehenagoko datuetara itzuli da Bergarako egoera, eta emakumezko
erregistratuen ehunekoa parekatu egin da gizonekiko, puntu erdi baino gutxiagoko
aldearekin.
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LANBIDEN ERREGISTRATURIKO GIZON ETA EMAKUME LANGABETUEN TASAREN
BILAKAERA (%)
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FAMILIEN EKONOMIA MAILA:
2018ko datuetan, Bergarako errenta eta errenta erabilgarriari begiratuz gero
(erabilgarri den errenten batuketa/18 urte edo gehiagoko biztanleria), eskualdeko
datuekin alderatuz zerbait baxuagoak badira ere, Gipuzkoa eta EAE mailako datuekin
konparatuz gero, altuagoak dira, 1.000 €ko aldearekin, bi kasuetan.
ERRENTA PERTSONALA (2018)
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Errenta pertsonalen batez bestekoak gorakada bat jasan du azken hamarkadan (2.000
€ ingurukoa), bai gizonezkoen errentan eta baita emakumezkoenean ere. Aipatzeko
da, oraindik emakumezkoen errentak gizonezkoen errentarekiko 11.000€ko aldea
izaten jarraitzen duela.
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ERRENTA PERTSONALAREN BILAKAERA (2001-2018)
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HIRUGARREN ADINA:
Biztanleriaren %23,74ak 65 urte baino gehiago dauzka, eskualdeko (%21) Gipuzkoako
(%22) eta EAEko (%22) bataz bestekoaren gainetik, ia bi puntutan (Udalmap). Talde
honek 2009. urtean biztanleria osoaren %20a suposatzen zuen eta 10 urte
beranduago, %3 gehiago izatera iritsi dira. Beraz, gizartea pixkanaka zahartzen ari
dela antzematen da.
ZAHARTZE-INDIZEA: 65 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLERIA (%)
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Bergarako biztanleen %12,30a 75 urtetik gorakoa zen 2019ean. Gain-zahartze indize hau
(adierazle honen bidez 75 urtetik gorako biztanleen kopurua islatzen da) eskualdekoa
(%10,6), Gipuzkoakoa (%10´1) eta EAEkoa (%10´8) baino altuagoa da.
Genero aldetik ere ezberdintasunak daude, 75 urte edo gehiago dituzten emakume
gehiago baitaude gizonezkoak baino Bergaran, gainerako lurraldeetan gertatzen den
moduan.
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GAINZAHARTZE-INDIZEA: 75 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLERIA
LURRALDEAREN ARABERA (%)
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INMIGRAZIOA:
Biztanleria atzerritarraren bilakaera gorakorra izan da 2004. urtetik aurrera. Azken
datuen arabera (Udalmap, 2020) Bergaran dauden atzerritarrak biztanleriaren %6,19
dira, Debagoieneko ehunekotik gora (%5,61) baino Gipuzkoako (%7,64) eta EAEko
(%7,42) ehunekotik behera.
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Gizarte zerbitzuak eta ekipamenduak
Gizarte Zerbitzuen departamenduaren barnean, prestakuntza ezberdina duten
profesionalez osatutako talde teknikoaren bidez, Osasuna, Enplegua eta Gizarte
Arazoekin zerikusia duten gaiak eta enplegua nahiz sustapen sozioekonomikoa
lantzen dira. Bere helbururik nagusiena Bergarako herritarren bizi-kalitatea hobetzea
da, eta horretarako dauden baliabideak gestionatu eta sustatzen ditu, arriskuegoeretara eta marjinaziora bultzatzen duten arazoei aurrea hartzen saiatzen da eta
herritarren eguneroko bizitzan parte hartzea sustatzen du.
Gizarte zerbitzuen sailak bulegoa du San Martin Agirre plazan. Gizarte zerbitzuetako
baliabideak hauek dira: Departamendu burua, 2 Gizarte langile,
drogomenpekotasuneko teknikaria, Berdintasun teknikaria (lanaldi erdira), Gizarte
teknikaria, Garapen teknikaria, Lan orientazioa eta gizarteratze teknikaria (lanaldi
herena), administraria eta administrari laguntzailea.
Hori lortzeko zerbitzu honen bidez zenbait jarduera garatzen dira honako esparru
hauetan: 3. adina, mendekotasun egoerak, prestazio ekonomikoak, atzerritarrak,
prebentzioa, berdintasuna, enplegua-sustapen sozioekonomikoa, familiak eta
gizarte lankidetza.
Urtez urte memoria txosten bat argitaratzen du Gizarte Zerbitzuetako
departamenduak, departamentuari dagozkion 2018ko datu ekonomikoak eman eta
urteko jardunaren deskribapen orokor bat azaltzeko. Hemen laburbiltzen ditugu:
GASTU OROKORRA
-

2019. urtean gizarte zerbitzuetako gastua (gizarte zerbitzuak + garapena) udal
aurrekontuaren % 7koa izan zen. 3. adinak eramaten du gastuaren %47a.

-

2014. urtetik % 2,21an jaitsi egin da gizarte zerbitzuetako gastua. Arloz arlo
datuak aztertzen badira, gastu jaitsierari dagokionez, aipagarriena 3 adinari
dagokion gastuan izandako jaitsiera da. Jaitsiera honen arrazoi nagusiena
Mizpirualde egoitza KABIAn sartzea izan da. Ondorioz, Bergarako Udalak ez du
ekarpenik egin kontzeptu honetan. Familia arloak ere jaitsiera eduki du, baina
arrazoia kale hezitzaileen zerbitzuaren kostua prebentzio arloari inputatu izanean
datza. Diru-laguntzak, azken urteetako joerari jarraituz, egoera ekonomikoaren
hobekuntzarekin, gastua murriztu egin da.

ARTAPENA
-

Artatutako pertsona kopurua jaitsi egin da azken urteekin alderatuz, 2015-2019
urteen artean 1.657 pertsona gutxiago artatu dira (2019an 7.399 pertsona artatu
ziren)

-

Datuak aztertzen baditugu antzematen da teknikari batekin izandako hitzordu
kopuruak (programatutako edo programatu gabeko elkarrizketak) ere behera
egin duela. Leihatilan artatutako jendea ere jaitsi egin da. Nabarmentzekoa izan
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da telefono kontsultek eta email bidezko tramitazioek izandako igoera.
-

Bestalde, departamenduko koordinazio (bai udaletxe barruan zein beste arlo
batzuetako profesional, erakunde, elkarte edo eragileekin), dokumentazioa
(txostenak, kasuen jarraipenerako transkripzioak, komunikazioak,...) eta barne
lanarekin erlazionatutako ekintzetan kopuru gehitu egin da. Honela, 2015– 2019
urte tartean laukoiztu egin dira barne lanarekin erlazionatutako ekintzak.

-

Jatorriari dagokionez, Gizarte Zerbitzuetako erabiltzaileen gehiengoa Euskal
Herri eta Estatukoa da (% 82), gainera hurbiltzen diren Euskal Herriko zein
estatuko pertsonen kopuruak gora egiten ari da azken urteetan. Generoari
dagokionean, emakumeak % 56 izan dira gizonezkoak % 44.

PRESTAZIO EKONOMIKOAK:
Ongizateko Laguntzak jasotzen dituzten herritarren kopuruak mantendu egin dira,
orohar, azken urteetan, aldiz prestazio ekonomikoak gora beherak izan ditu. Orohar
kudeaturiko espediente kopurua jaitsi da (2009an 430 izan ziren eta 2019an 131
izan dira). Eskatzaileen % 60a emakumezkoa eta % 40a gizonezkoa izan dira.
Espedienteen gehiengoa Gizarte Larrialdiko Laguntzen gainekoak izan dira.
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-

GLL-Udal GLUL (Gizarte Larrialdietarako Laguntzak-Gizarte larrialdietarako Udal
laguntzak): 2013an Gizarte Larrialdietarako Udal Laguntzak sortu zituen
Bergarako Udalak. Funtsean, Gizarte Larrialdietarako Laguntzen araudian
oinarritzen da eta aldaketa edo ezberdintasun nagusia erroldan datza. Guztira 88
eskaera egon dira 2018an eta 150 herritarrek jaso zuten laguntza hau. GLL
eskaeran behera egin du azken 2014 urtetik, GLUL-a eskaintzen denetik. Aurreko
urteetako joera mantentzen da, emakumezkoak gizonezkoak baino gehiago dira
dirulaguntzak jasotzen. Azken urte honetan, diferentzia areagotu egin da.
Eskatzaileen %55 estatukoa, %29 3.adinekoa eta guraso bakarreko familiak %13
suposatzen du. Prestazioa orotara (GLL+GLUL) azken 5 urteetan (2013tik) %6
batean jaitsi da (151.139 €tik 140.956 €ra).
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-

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) eta etxebizitza gastuei aurre egiteko
laguntza (E.G.L.O ) LANBIDEk kudeatzen ditu. DBE laguntzen onauradunak
mantendu dira azken urteetan, 2018an 293 izan dira (2015ean 305) eta EGLO
laguntzen onuradunak ere mantendu dira, 2018an 143 izan dira (2015ean 140).
Bestalde prestazioak behera egin du batez ere DBEn.

-

Kotizatu Gabekoen pentsioei dagokionean 2018 urtetik 4 pentsio berri onartu
dira eta denera 8 onuradun egon dira 2019an. Gizarte Ongizate Fondoko
Pentsioei (Foru Aldundiak kudeatuak) dagokionean ez da onuradunik egon
2016tik.

-

LISMI – Elbarrituen gizarteratzeko laguntzetan (Foru Aldundiak kudeatuak)
2019. urtean ez da onuradunik egon.

-

Preso eta deportatuentzako dirulaguntzei dagokionean 3 onuradun egon dira
2019an, 2018ko berdinak.

-

Gazteen alokairu sozialerako diru laguntza 2017an sortu zen eta bere xedea
Bergarako udalerrian ohiko egoitza alokairu erregimenean duten 18 eta 30 urte
bitarteko gazteei etxebizitzaren alokairuaren zati bat ordaintzea du. 2019an 15
onuradun egon dira.

3. adina eta mendekotasuna
Arlo honetan kudeatutako espediente kopuruaren bilakaera 2017 urte arte gorakorra
izan bada ere, 2018an behera egin badu ere, 2019an berriro 2017ko datuak
berreskuratu dira (458 espediente kudeatu dira), baita eskainiriko diru kopurua ere.
Artatutako eskaeren gehiengoa emakumezkoek eginikoak dira (%65) eta artatutakoen
artean %55 mendekotasun egoera batean dago, ez dira autonomoak. Urtez urte
mendekotasun egoeran zeuden 3. Adinekoen kopuruak behera egin du, autonomo
direnak gora eginez. Artaturikoen adinak ere gora egin du, 2009an bataz beste 79
urte zituzten eta 2019an 82 urte.
Mendekotasunari eta 3. adinekoei eginiko ekarpena ere handitu da, 2016tik 2019
urtera 200.000 € gehiago eskaintzen zaielarik. Udalak egiten duen ekarpena guztiaren
erdia da eta 2014 urtetik ekarpen hau bikoiztu egin da; Erabiltzaileek %28ko ekarpena
egiten dute eta hauen ekarpenak ere gora egin du; azkenik diputazioak beste %23a
jartzen du eta honek aldiz 2014tik ekarpen txikiagoa egin du.
3. adinari zuzendurik honako zerbitzuak eskaintzen dira:
-

RAI balorazioa: 3. adineko pertsonek eguneko zentroa edo egoitza bat
eskatzen dutenean, aurrez balorazio bat egiten da egokien zaizkien baliabide
eta zaintzak zeintzuk diren ezarriko dituena. Hau da espediente gehien izaten
dituen zerbitzua.

-

2019. urtean etxeko laguntza zerbitzua jaso duten kasu eta onuradun
kopuruak (35 onuradun) gora egin du 2018 eta 2017 urteekiko eta orduen
245

kopuruak ere gora egin du, hau da, onuradunek ordu gehiagoko zerbitzua
jasotzen dute.
-

Tele-asistentzia zerbitzuan 112 eskaera jaso dira (2018. Urtean 79 eskaera).

-

BETI-ON tele-asistentzia zerbitzuaren ere eskaintzen da eta honen bitartez
guztira urtean bataz beste 500 eta 600 dei artean jasotzen dira.

-

Eguneko zentroetan 21 plaza eskaera egon dira. 2019. urtean 33 Bergarar joan
dira eguneko zentro batera, gehiengoa Bergarako eguneko zentrora (2017.
urtean 27 joan ziren).

-

Egoitza plaza eskaerei dagokionean 36 plaza eskaera egon ziren 2019. urtean,
2017ko kopuru bera. 2018. urtean egoitza publiko/hitzartu batean sartu diren
Bergararrak, Mizpirualde egoitza KABIAn sartu baita. Bertan 23 plaza bete dira
eta 8 Bergaratik kanporako egoitzetan.

-

3. Adineko elkarteei dagokionean, Gizarte etxea, San Joxepe jubilatuen
elkartearekin hitzartua dago. 3. adineko pertsonen topagune da eta hauei
zuzendutako hainbat zerbitzu eskaintzen ditu.

-

SENDIAN programaren bitartez hainbat laguntza eskaintzen dira, horien
artean, adineko pertsona ezindu baten zaintzailearentzako formakuntza
ikastaroak, laguntza psikologikoa eta asteburuak eta jai egunak egoitza eta
eguneko zentroetan igarotzeko plazak. 2018an autolaguntza taldean 6 lagun
ibili dira, jai egunak egoitzan igarotzeko 4 eskaera egon dira eta
zaintzaileentzako laguntza psikologikoan ez da eskaerarik egon.

-

Gizarte premiak antzeman eta sute arriskuak ekiditeko programan 2018an
guztira 594 etxebizitza ikuskatu eta 703 su-detektagailu jarri dira. Bestalde, 65
etxebizitzetan dauden gizarte premien azterketa lana egin da.

-

Autonomoak diren adinduentzako erabilera anitzeko etxebizitzan 2019.
urtean 6 erabiltzaile izan dira 2018an bezala (1 emakumezkoa eta 5
gizonezkoak ).
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Irudia: Ariznoa plaza (Izadi 21)

Mendekotasunari dagokionean artaturiko espedienteak gora egin dute azken
urteetan, gastua ere hazi delarik. Honako zerbitzuak eskaintzen dira:
- 2019ko abenduaren 31ean Bergaran 576 pertsona mendekotasun egoeran
zeuden (MBB balorazioa)
- Familia inguruneko zaintzetarako eta profesionalak ez diren zaintzaileei
laguntzeko prestazio ekonomikoa 259 pertsonak jaso dute 2019an.
- Zaintzaileen profilari begiratuta, bai familia barruko ZAINTZAILEA zein
kontratatutakoa, gehiengoa EMAKUMEA da.
- Ezintasuna arintzeko laguntza teknikoak 101 pertsonak eskatu dituzte 2019an
(2018 urtean 107). Udaletxeak bere esku dituen hainbat laguntza tekniko
eskaintzen ditu Foru Aldundiari eskatutako laguntzak iritsi bitartean. 2019. urtean
97 pertsonek jaso zituzten laguntza tekniko hauek (Ohearentzako barandilak,
bainurako aulki biribilkariak, dutxarako gurpildun aulkiak, taka-takak, garabiak,
etab.)
- Oztopo arkitektonikoak ezabatzeko Udal bonifikazioak ezartzen dira, guztira 10
hobari ezarri dira, 35.045,59 €-ko gastuarekin.
- 2019. urtean 117 aparkaleku txartel eman dira. Kopuru hau urtez urte aregotzen
joan da (2007an 59 txartel eman ziren). 89 aparkaleku daude elbarrituentzat
Bergaran.
Familia
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Familia arloan zuzentzen diren espedienteak gora beherak izan ditu. 2019 urtean (91
espediente) 2018ko (48 espediente) espediente kopurua bikoiztu egin da 2013ko
datuetara iritsiz. Honako zerbitzuak eskaintzen dira:
Arrisku edo Babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoen detekzioa, balorazioa,
eskuhartzeak bideratzea (psikologo, familia hezitzaile nahiz kale hezitzaileenak),
Foru Aldundira bideratzea (Babesgabetasun arrisku egoera larrian dauden adingabe
kasuak) eta prebentzioa bideratzen dira.
-

2019an adingabekoko babesgabetasun arrisku egoeren 36 balorazio berri
egin dira. 2015etik kasu gutxiago baloratu dira (gutxiago atzeman direlako).

-

Eskuhartzeetan arrisku-egoeran, arrisku handiko egoeran edo babesik gabeko
egoeran dauden adingabeak dituzten familiei laguntza terapeutikoa eta/edo
hezkuntza laguntza ematen zaie. Laguntza psikologiko bitartez 8 adin
txikikoen esku hartzean izan dira.

-

Kale hezitzaileen zerbitzuaren bitartez bitartez 2019an gutxi gora behera 100
gazterekin izan da harremana.

-

Esku-hartze juridikoarekin adingabeko eta familia arloarekin erlazionatutako
prozesu judizialetan gizarte zerbitzuen parte-hartzea egoten da.

-

Jarraipena egiten zaie esku hartze espezifikoa (familiarra, psikologikoa,
soziala…) behar ez, baina jarraipen bat behar dutela baloratu diren kasuak.
2019. urtean egoera honetan zeuden 12 adingabekoren jarraipena egin da.

-

Babesgabetasun arrisku egoera larrian dauden Adingabekoak Foru Aldundira
bidaltzen dira. 2018 urtean Foru Aldundia guztira 13 adingabekorekin (6
emakume, 7 gizon), 9 familiekin, interbentzioa burutzen aritu da Bergaran.

-

Adingabekoak kargura dituzten familientzako diru-laguntzekin Laguntza
hauen bidez, adingabekoaren arlo akademiko (errefotzu akademikoak),
aisialdi (eskolako irteerak, udalekuak...) zein oinarrizko beharrak (jantokia,
arropa, mediku gastuak,...) ordaintzen dira. 2019an 5 onuradun izan dira.

-

Gurasoen banaketa prozesuetan aholkularitza zerbitzuan, euren semealaben ongizatean eragin negatiboak sortu aurretik, gurasoei banaketaren
inguruko orientazioa eman eta gurasoek adingabekoekiko duten
erantzunkidetasuna kudeatzeko aholkularitza zerbitzua ematen da. 2019
urtean, 2 kasu artatu dira.

-

2016 urtean Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak eta Deustuko
Unibertsitateak garatutako Gizarte Mintegietan haurren babesaren inguruan
Udalen eta Foru Aldundiaren arteko harremana aztertu zen, horretarako 3
saioetan parte hartu zuen Bergarako teknikariak.
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Gizarte lankidetza
Gizarte lankidetzari eskainitako gastuak gora egin du azken urteetan, artaturiko
espediente kopuruak behera egin badu ere. Honako laguntzak eskaintzen dira:
-

Gizarte zerbitzu arloko elkarteei diru laguntzak emateko deialdia argitaratzen
da urtero. Helburua da elkarteak sustatzea eta herritarren arteko elkartasuna,
boluntariotza eta herritarrak antolatutako ekintzetan parte hartzera
bultzatzea. 2019an guztira 16 taldek aurkeztu zuten eskaria.

-

Gobernuz Kanpoko Erakundeen hainbat programa aurrera eramateko diru
laguntzak ematen dira (Garapen bidean dauden herrialdeetako bizilagunen
baldintza
sozio-ekonomikoak
hobetzeko
edo
herrialde
hauen
errealitatearekiko interesa sortzeko ekintzak garatzeko). 2019an 10 proiektu
aurkeztu dira.

-

Bergarako Udaleko, Caritas elkarteko, Elikagaien Bankuko eta herritar
boluntario batzuekin lankidetzan hilero janari banaketa egiten da Udalak
Martoko kalean utzitako lokalean.

Gazteria
Gazteria departamenturik gazteei zuzenduriko hainbat zerbitzu eskaintzen dira:
-

Ludotekak: Haurrentzako aisialdi zerbitzuak, astelehenetik ostiralera zabalik.
Agorrosinen (4-12 urte), Angiozarren eta Osintxun. Oxirondo azokan
ostegunetako azokak eta umeentzako ospakizunak antolatzen dira.

-

Gaztelekua: 13-17 urte bitarteko nerabeentzat. Asteazkenetik igandera
arratsaldez zabalik.

-

Kale Heziketa Zerbitzua: arrisku egoeran dauden adin txikikoekin lan egiten
duen hezitzaile taldea.

-

Txiki txokoak: Zabalotegi eta Martoko lehengo eskolak.

-

Udako programazioa: Udaleku irekiak; Auzolandegi / udaleku / gazte
oporraldiak; Uztaileko irteerak nerabeentzat.

-

Gazteei zuzendutako jarduera ezberdinak.

249

Irudia: Kaleko murala (Izadi 21)

Udaletik bideratzen diren proiektu eta egitasmoekin bat eginez hainbat ekintza
bideratzen dira urtean zehar ludotekan: erreka-garbileta, kotxerik gabeko nazioarteko
eguna, zuhaitz eguna, martxoaren 8aren ospakizuna, tratu onen aldeko eguna,
euskararen eguna, etab…
Bergarako gaztetxeak erdiguneko XIX. mendeko kartzela zaharrean du egoitza.
Bergarako gazte asanbladak auzolanean eta era autonomoan kudeatzen du. Liburutegi
zerbitzu propioa eskaintzen du, baita eskaintza kultural zabala ere: kontzertu, hitzaldi,
tertulia, film emanaldi, tailer etab.
Bergarako Menpekotasunen prebentzio IV. Plana (2015-2020) idatzi zuen Udalak
2015ean.
Droga Mendekotasunen inguruko Prebentzioari, Asistentziari eta
Gizarteratzeari buruzko 18/1998 Legean eta Gizarte Zerbitzuei buruzko 2008ko
abenduaren 5eko 12/2008 Legean ezarritako printzipio gidariei eta helburu
estrategikoei jarraiki, VI. Planaren zeregina honakoa da:
-

Bizimodu eta balio osasungarrien eta gizartearen aldekoen sustapena garatzea.

-

Pertsona eta talde urrakorretan prebentziozko esku-hartzeen berariazko
garapena sustatzea (prebentzio selektiboa eta egokitua).

-

Oso zaurgarriak diren eta gizarte-bazterkeria egoeran dauden pertsonenganako
esku-hartzeetan aurrerapausoak egitea (prebentzio zehatza).

-

Drogak kontsumitzen dituzten pertsonei gizarteratzeko aukera gehiago ematea.

Drogen menpekotasunaren prebentzioari begira hainbar ZERBITZU ETA LAGUNTZA
eskaintzen dira Udaleko gizarte zerbitzuetatik:
-

Prebentzioa familian programaren bitartez Familian garatzen diren oinarrizko
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portaerak, jarrerak eta baloreak jokabide arriskutsuak saihesteko Familiari
eskaintzen zaion formazio eta orientazio programa da. Formazioan 204
pertsonengana iritsi da eta Etxadiren “Familia-Psikologia UnibertsitateZentroa”ren bitartez, eskaintzen den Orientazio Zerbitzuan 7 familiek giniko 15
kontsulta jaso dira 2018an zehar.
-

Prebentzioa eskolan programaren bitartez, Eskolan Adikzioei aurre hartzeko
ikasleei, irakasleei eta ikasleen gurasoei eskaintzen zaizkie informazioa, formazioa,
aholkularitza eta baliabideak eta 2018an guztira 1.518 pertsonek parte hartu
zuten.

-

Jai eta aisialdi eremuko programan, drogen-kontsumoari loturiko arriskuak
murrizteko, informazioa eta aholkularitza eskaintzen zaie gazteei eta hartu behar
dituzten drogen analisiak egiteko aukera izaten dute osagaien inguruko
informazioa jasotzeko. Honako esku-hartzeak burutzen dira “Testing” eta
”Lonjalaket”. Testing programarekin bi esku-hartze egin dira: Bergarako
Pentekoste Jaietan eta New Guass diskotekaren urriaren 31ko jaialdian. Lonja
Laket! programak gazteen lokaletan prebentzio esku-hartzeak aurrera eramaten
ditu.
2018an lehen aldiz “Botiltzarra” izeneko programa ere martxan jarri da,
gazteengana hurbiltzean datza, hauei alkoholaren inguruko arrisku murrizketan
aholkatzeko. Bergarako Pentekoste jaietan eta New Guass diskotekako jaialdian
egin zen, 70 kuadriletan, 408 gazteengana iritsiz. Horietatik 228 neskak (%56),
eta 180 mutilak (%44). Eta bataz besteko adina, 18,2 urte.
Bestalde, 12 gazteekin (7 mutil eta 5 neska) bereziki landu da substantzien
kontsumoari lotutako arriskuak gutxitzeko esku-hartzea.

-

Edari alkoholdunak eta tabakoa saltzen dituzten establezimenduei adin txikikoei
saltzeari buruzko araudiei inguruan informazioa ematen zaie, eta salaketa aurrean
Tokiko poliziek ofizioz eskua hartzen dute. 2018an ez da espedienterik ireki.

-

Drogen menpekotasunen inguruko aholkularitzan guztira 9 kontsulta jaso dira
2018an.

-

Mendekotasun ezberdinen inguruko tratamendurako dirulaguntzetan 2 kasu
artatu dira 2018an.

Berdintasuna
Udalak asistentzia teknikoa dauka kontratatuta berdintasuneko gaiak kudeatzeko,
2019ko urtarriletik, lanaldi erdira. Teknikari bat egoten da Udalean. Plan Estrategiko
honen garapenean, aurreikusten da Udalak lanaldi osoko berdintasun teknikaria
kontratatuko duela, eta berdintasun saila Gizarte Zerbitzuetatik kanpo egongo dela.
Udalean dagoen ordezkaritzari dagokionean parekidetasuna bultzatu da eta gaur egun
17 zinegotzitik, 8 emakumeak dira.
2018ko azaroaren 26ko Osoko Bilkuran onartu zen Bergarako Gizon eta Emakumeen
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Berdintasunerako II. Plana (2018-2021). Horretarako, I. Planaren (2010-2013)
ebaluazioa eta herritarren errealitatea hartu ziren oinarritzat.
II. Plana 2018-2021 urteetan egongo da indarraldian, eta lan-ildo nagusiak honako
hauek dira:
1- Gobernantza
2- Emakumeen partehartze soziopolitikoa eta ekonomikoa
3- Autonomia eta norberaren boterea
4- Jaiak eta kultura ez sexista
5- Osasuna eta kirola
6- Zaintza erantzunkidea
7- Indarkeria matxistarik gabeko herria
2021. urtean, II. Berdintasun Plana ebaluatu eta III. Berdintasun Plana diseinatuko
dira, 2022an indarrean jarri ahal izateko.
2018. urtean Udal barruan lortu diren helburuei erreparatuz, aurrera-pauso
nabarmenetako bat Berdintasun Kontseiluaren sorrera izan zen.
Gaur egun, Bergaran honako emakumeen elkarguneak daude: Martxanterak talde
feminista, Bergarako Berdintasun Kontseilua eta Katxalin (bularreko minbizia
duten/izan duten emakumeen elkartea)
Planaren indarraldian hainbat PROIEKTU ETA PROGRAMA gauzatu dira:
-

Berdintasun Arloak “Kontuan hartu gaitezen” proiektuan parte hartu du.
Etxaldeko Emakumeek gauzatutako proiektua izan da, eta bertan egon dira
Debagoieneko baserritarrak, Deba Garaia Landa Garapenerako Elkartea eta
BIZILUR LHK. Proiektu honen helburu nagusiak dira, alde batetik, eskualdeko
baserritarren egoera aztertzea eta ikusaraztea, eta bestetik, eragileen arteko
gogoeta kolektiboa eraikitzea emakume baserritarren bizimodua hobetzeko
politika publikoak eraikitzeko.

-

Udal langileentzat berdintasun gaietako oinarrizko formakuntza eskaini da udal
langileen sentsibilizazioa eta berdintasun gaiarekiko ezagutza areagotu nahi ditu.

-

2018ko ekainaren 10ean Eudelek eta Emakundek ebatzi dute Bergarako Udala
Berdinsareako kide dela; hau da, Emakumeen aurkako Indarkeria Kontrako
Euskadiko Udalen Sarean dagoela. Zerbitzua azpikontratatuta dagoenetik, Udalak
sare horretan parte hartzeko baldintzak betetzeari utzi dio. Beraz, momentu
honetan ez du parte hartzen, baina berdintasun teknikaria kontratatzen denean
berriro ere lanketa hartu ahal izango dela aurreikusten da.

-

Herrira begirako ekimenen inguruan, sentsibilizazio kanpainak egin dira
Martxoaren 8an, ekainaren 28an eta azaroaren 25ean.
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Irudia: LGTBEQ kanpainako kartela
-

Urtean zehar ere emakumeen ahalduntzea bultzatzeko ikastaroak antolatzen
hasi da Udala.

Udalak ongizatetik honako ZERBITZU ETA LAGUNTZAK eskaintzen ditu genero
indarkeria eta indarkeria matxista egoeretan:
-

Genero indarkeriaren aurrean bi protokolo daude:
▪

Bergaran emakumeenganako indarkeria-kasuen atentzioan parte hartzen
duten erakundeen eta udal sailen arteko I. koordinazio protokoloa.

▪

Erailketa eta eraso matxista kasuetarako udal erantzuna.

-

Kudeaturiko espedientei dagokionean 32 izan dira 2018an.
dagokionean, hau asko igo da azken 4 urteetan, %220 gehiago.

Gastuari

-

Indarkeria matxista jasan duten emakumeentzako 1.go harreta eta
akonpainamendu zerbitzuan 10 kasu artatu dira. Kasu hauetan erdiak 31-40 urte
bitarte zituen, %70 estatukoa zen eta erasotzailea %80ean bikote edo bikote ohia
zen.

-

Laguntza psikologikoaren zerbitzuan (Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatu eta
finantziatzen duena) 9 kasu artatu dira genero indarkeriaren ondorioz eta
hauetatik denak emakumezkoak izan dira (biktima bezala). Kasu hauen bilakaera
beharakorra izan da azken urteetan. 2018. urtean kasu bakarra bideratu da Foru
Aldundiak duen aholkularitza juridikoaren zerbitzura.

-

Ostatua emateko baliabidea eskaintzen da genero indarkeria kasuen ondorioz
urgentziaz etxetik irten behar diren kasuentzako. Baliabide hauek Bergarako
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Udalaren Babes Etxea edota Foru Aldundiak dituen Urgentziazko Zentroak izan
daitezke. Epe luze batetara begira, Eusko Jaurlaritzatik genero indarkeria
biktimentzako Zuzeneko Esleipenerako Etxebizitza zerbitzurako deribazioa egiten
da. 2018. urtean ez da eskaerarik egin. Bergarako Babes etxea ez da erabilgarri
egon etxearen egoera dela eta. 2018 urtean obrak egiteko aukerak aztertu dira.
-

Genero indarkeriako kasuentzako diru-laguntzekin biktimen eskura bizirauteko
gutxieneko baliabide batzuk jartzea dira (3 motatako laguntzak dira). 2018 urtean
zehazki, 6 diru laguntza eskaera egin dira.

-

Gipuzkoako genero indarkeriaren Probintziako Batzordea sortzea erabaki zen
2018an (Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko Batzorde Iraunkorrak) generoindarkeriaren biktimei eman beharreko erantzuna hobetzearren eta generoindarkeriaren aurkako borrokan erantzule diren agintari eta erakundeen arteko
koordinaziorako. Bergaran epaitegia dagoenez solaskide bat izendatzea eskatu
zen eta indarkeria jasaten duten emakumeak atenditzen dituen Gizarte teknikaria
joatea erabaki zen. Horrela, 2018an egindako bileran parte hartu zen, 2019rako
lanketa jarraipen aurreikuspenarekin.

Herritarren segurtasuna
2007 eta 2017 urteetan ibilgailu motordunek harrapatutako oinezkoen kopuruak
gorabeherak jasan ditu, eta 2015 urtean ez da istripuak jaso dituen oinezkorik
erregistratu. 2017ko datua Debagoieneko (2,38 harrapaketa/10.000 bizt.) baino
altuagoa izan bada ere, Gipuzkoa mailakoa (4,68 harrapaketa/1.000 bizt.) eta EAEko
(4,54 harrapaketa/1.000) batez bestekoa baina hobea izan da.
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Erregistratutako trafiko istripuei dagokionez, badirudi 2007etik aurrera hauen
kopurua jaitsi egin dela 2015 urte bitartean, baina geroztik gehitzen joan dira, 2017an
mila biztanleko 12,22 trafiko istripu erregistratuz. Emaitza hau Gipuzkoako (9´22
istripu/1.000 bizt.) eta EAEko datua (9,28 istripu/1.000 bizt.) baino altuagoa da.

ERREGISTRATUTAKO ISTRIPU KOPURUA (1.000 BIZTANLEKO)
15

11,63

11,14

10,56

10

9,17

9,63

9,5

9,53

11,18

12,22

2016

2017

8,72
5,35

5
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Beheko grafikoak erakusten duen eboluzioa ikusiz, delitu-indizeak azken urteetan gora
beherak izan baditu ere, azken urtean goranzko joera garbia islatzen du. Honela, 2019 urtean
33 delitu edo falta gertatu ziren udalerrian 1.000 biztanleko, Gipuzkoako eta EAEko batez
bestekoen antzera (33,81 eta 41,95 delitu edo falta/1.000 biztanle, hurrenez hurren).
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Osasun ekipamenduak eta osasun langileak
Udalerrian honako osasun azpiegitura dago: Bergarako osasun zentroa. Eskualdea
mailan, Deba garaiko Ospitalea Arrasaten kokatuta dago.

IKTetara eta Telekomunika-zioetara irisgarritasuna eta sustapena
Bergarak badu KZ-gunea, San Pedro Kaleko 33 zenbakian kokatua. Bestalde,
Bergarako Udalak doako wifi-zerbitzua herritarrei eskaintzeko asmoz, lehiaketa
publikoa egin zuen eta 2019ko apirilaz geroztik martxan dago (wifi libreko zerbitzua
8 puntutan ezarri zen, progresiboki eremu gehiagotara zabaltzen joateko).

HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA
3.

ADINA:
✓ Udalean bazen helduen batzordea eta hainbat gaien inguruan elkartu eta eztabaidatzeko
gunea izaten zen. Gaur egun batzorderik ez dago baina elkartzeko espazio baten beharrak
hor jarraitzen du.
✓ Duintasuna elkarteak egiten duen lanari balioa eman beharko litzaioke Udaletik. Pentsio
duinen aldarrikapena bigarren maila batean geratu da COVID garaian eta gizarte osoaren
aldarrikapena izan beharko litzateke, ez soilik adinekoena.
✓ Duintasuna elkarteak ez du elkartzeko berezko aretorik eta San Joxepen uzten dieten gelan
aritzen dira. Nagusilan eta Duintasuna San Joxepe elkartetik at jaio diren egitasmoak izanik
ez dute oraindik behar bezalako onarpena jaso, baina Udalak elkarte diren aldetik gune bat
eskaini beharko liekete.
✓ San Joxepek duen lokala gainezka dago jada eta espazio berriak beharko lirateke, batez ere
auzo ezberdinetan. Martokuan eta Zabalotegin ere elkarguneak badauden arren, ez dira
nahikoa. Bestetik, San Joxepe bera eduki eta dinamizazio beharrean dago, betiko ekintzetara
mugatzen baitira. Elkarteari bizitza eman eta dinamizatzeko monitoreak beharko lirateke.
✓ Hileta zibilak ospatzeko gune bat beharrezkoa da gaur egun eta hilerria tokiz mugitzeko
planari heldu beharko litzaioke.

MENPEKOTASUNA ETA ZAINTZA:
✓ Dagoen egoitzaren kokapena ez da egokiena eta gaiari heldu beharko litzaioke Udaletik.
Egoitza eredu berri bat beharko litzateke.
✓ Egoitzen zerbitzua pribatizatzen ari da eta zerbitzua eskaintzen duten langileen baldintzak ez
dira duinak izaten ari, eskaintzen den zerbitzuaren kalitatea baldintzatuz.
✓ Etxez etxeko laguntzarekin ere antzeko zerbait gertatzen da. Laguntza zerbitzua enpresen
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✓

✓

✓

✓

azpikontratazioan eskaintzen da eta hauetan lan egiten dutenek ere ez dituzte baldintza
egokiak izaten. Lan baldintza duinak bermatu beharko lirateke bi kasuetan eta hori
administraziotik borrokatu beharko litzateke, zerbitzuen kontratazioa erregularizatuz.
Nagusilan elkarteko kideek bakardadean bizi diren helduei laguntzen diete. Gaur egun
berrantolatzen dabiltza. “Hilo de plata” deritzon zerbitzua eskaintzen dute, bakarrik bizi
diren adineko pertsonei telefono bidezko laguntza zerbitzua. COVID garaian funtzio oso
garrantzitsua bete dute.
COVID garaian bakardadea etsai haundia izan da. Ateratzeko beldurra areagotu da eta
ohitura osasuntsuak galduz joan dira. Udalak jarraipen handia egin die zaurgarritasun
egoeran zeuden etxebizitzei eta bakarrik bizi diren 65 urtetik gorakoei. Elikagaien bankua
ere lan handia egiten ari da elikagaien soberakinak behar dutenen artean banatuz.
Zaintza duina eta bizi baldintza duinak bermatu beharko lirateke 3.adinekentzako eta
zaintzaileentzako. Adinekoek aukera izan beharko lukete egoitzara joan ala etxean
geratzeko, etxean geratuko direnak ere diruz lagunduz.
Aspace elkartea kokatzen den Ibaiondo eraikina zaharberritzeko eskaera eginik dute.

BERDINTASUNA-EMAKUMEAK:
✓ Emakume erreferenteak behar dira eta gizonezkoei ere euren aldetik lanketa egitea dagokie
(maskulinitate berriak).
✓ Kontziliazioa eta zaintza dira arazo larrienak eta Covid-19ak egoera okertu du. Ikastetxeak
eta zaharren egoitzak ume eta adinekoen “aparkalekuak” dira eta umeen zaintza gehienetan
aiton-amonen esku geratzen da.
✓ Generoen arteko soldata arrakalak egun existitzen jarraitzen du. Jubilatuen pentsioetan are
nabariagoa da (alargunen kasuan gehiago), emakume asko etxeko lan ordaindu gabean aritu
baitira.
✓ Lan-eskaintza eta ikasketei dagokionean gizarte arloko ikasleen gehiengoa emakumeak
izaten jarraitzen dute, nahiz eta gizon kopurua poliki igotzen doan. Elkarrizketan eta
prozesuan orohar, zaintza arloko ordezkarien hitza garrantzitsua da: zahar egoitzako
langileak, etxeko langile zaintzaileak, garbitzaileak, Osakidetzakoak, eguneko zentrokoak,
anbulatoriokoak…
✓ Hezkuntzan berdintasunaren gaia lantzen bada ere, baina gizartean oraindik rol eta jokaerak
barneratuta daudenez, eta errepikatzen direnez, egoera horrek ikasitakoa
egunerokotasunean praktikan jartzea zailtzen du. Eskolan ez ezik, gainerako herritarrei
bideratutako prestakuntza eskaini behar da. Sexu-heziketa ere ez da modu egokian ematen
ikastetxeetan, kanpotik dator eskaintza eta ez dago kurrikulumean txertatua.
✓ Emakume etorkinen ordezkaritza faltan bota izan da prozesuan. Hauen egoera ezberdina da
jatorriaren arabera. Langabeziak edo lan kontratu eskaintza eta baldintza eskasak
integrazioa zailtzen du. Euskara ikasteak integrazioan laguntzen duela uste dute.
✓ Covid-19ak egoerak emakumeen bizi kalitatea okertu du eta, ondorioz, zaurgarritasuna
handitu: bakardadea ugaritu du, seme-alaben zainketaren lanaren pisua handitu du,
beldurra sortu du, ohiturak aldarazi ditu, erresidentzietan bisitak ukatu dira, elkarguneak itxi
dira, bizitza soziala galdu, babes neurriek sozializazioa zaildu dute (espaziala eta
komunikazioari dagokiona), elkarteen itxiera….
✓ Emakumeen kirol jardueran ere genero banaketa ikusten da, emakumeen parte hartzea oso
normalizatua badago ere. Gaztetxoen artean, talde mistoak sortzeko oztopoak daude.
✓ Berdintasuneko teknikariaren lan baldintzak eta lanaldia ez dira nahikoak.
✓ Larrialdi protokoloa gehienek ez dute ezagutzen, beraz, lehenik horren berri ematea
ezinbestekotzat ikusten da eta bestetik, protokoloaren eraginkortasuna ere hobetu beharko
litzatekeela uste da.
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✓ Berdintasun kontseilua badago eta begi onez ikusten dute, hala ere, bultzada handiagoa
eman behar zaiola uste da, potentzialtasun handia duelakoan.
✓ Oraindik matxismo jarrerek gizartean errotuta jarraitzen dute. Musikak, modak, internet eta
sare sozialetako edukiek rol matxistak azalarazten eta finkatzen laguntzen dute.
✓ Industria mundua gizonezkoen mundua da oraindik, baina aldaketa batzuk gauzatzen ari
dira. Miguel Altunan geroz eta emakume gehiago daude mekanizatuko espezializazioetan,
oraindik gehiengoa gizonezkoa bada ere. Bestalde, administrazio espezialitateetan geroz eta
gizonezko gehiagok izen ematen dute. Emakumezkoen eskaria ere geroz eta handiagoa da
enpresa munduan.

BIZIKIDETZA – ATZERRITARRAK:
✓ Etnia guztiekiko aurreiritziak ez dira berak. Adibidez, marokoarren komunitatearekiko
aurreiritzi ugari dago. Dena den, jatorria baino, klase arazoa da dena. Hau da, maila
ekonomiko baxukoen gainean izaten dira aurreiritzi gehien. Bide beretik, maila ekonomiko
baxua izateak ez die integrazioan laguntzen.
✓ Kanpotik herrira bizitzera datorren jendea ez da herrian integratzen. Hego Ameriketako
herritar helduak ez du euskara ikasten eta beraien artean ibiltzen dira. Senegaldarrak dira
euskara ikasten duten atzerritarrak eta horrek herrian estimatuagoak izatea ekartzen du.
✓ Etorkinak auzo zehatzetan kontzentratzen dira, pixka bat geto bihurtu direlarik. Dena den,
auzo horietan ez da arazorik izaten, lasaiak dira denak. Osintxu auzoan integrazio egokia
dagoela iruditzen zaie. Udaletxetik “auzokoak” proiektua bideratu zen eta integrazioan nahiz
kulturartekotasunean lagundu zuela iruditzen zaie. Proiektu hori berriro abiaraztea eta
mantentzea ezinbestekoa ikusten dute.
GAZTEEI BIDERATUTAKO EGUNGO AZPIEGITURA ETA ELKARGUNEAk:
✓ Lokalak eta tabernak dira gazteek aisiarako erabiltzen dituzten espazioak.
✓ Lokalak: egoteko tokiak dira. Koadrila bakoitzak bere lokala du eta Bergaran koadrila ugari
daude. Oinarrizko segurtasun baldintza batzuk bete behar dituzte (suteen aurkakoa, irteerak
seinaleztatzea…). Udala bere garaian saiatu zen oinarrizko beharrak asetzeko azpiegitura
minimoak eta kontratu legala izan zezaten araudi modukoren bat sortzen, baina ez zen
arrakastatsua izan.
✓ Gaztetxea: denbora-pasa egoteko ez da, eta ere ez dute nahi, baizik eta ekintza eta
mugimendu kulturalak gauzatzeko espazioa izatea. Hemen ere kokatzen da Kartxela
Zaharra.
✓ Gaztelekua: 12-17 urte bitarteko nerabeentzako da eta baliabide ugari dituzte (gelak,
aisiarako tresnak, sukaldea…). Kale hezitzaileak ere bertako baliabideak erabiltzen dituzte.
Duela bi urte enpresa berri batek hartu du eta garai batean baino arrakasta handiagoa duela
iruditzen zaie; gazte asko joaten da. Asteazkenetik igandera zabalik egoten da.
➢ HOBEKUNTZA-PROPOSAMENAK: eraikina zaharra da eta berritzea (itxuraz gain,
hezetasun handia du eta berogailuak askotan huts egiten du), gazte gehiago
erakartzea (bai gaztelekura, bai ekintzetara), bertako ekimenen berri udalak eta
ikastetxeek gazteei zabaltzea…
➢ Gaztelekua oso urrun dago. Miguel Altunan kokatuta, gazte eta heldu gehiago
hurbilduko lirateke bertara.
✓ Liburutegia oso eskasa da. Ikasle ugari dago eta liburutegiak ez ditu beraien beharrak
asetzen. Ondorioz, kanpoko hezkuntza zentroetan ikasten dutenak bertan geratzen dira
(Gasteiz, kasu) eta egun amaierara arte ez dira herrira itzultzen. Beraz, herrian bizitza ez
dute egiten.
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➢ HOBEKUNTZAK: Arrizuriaga eraikina liburutegi bihurtzea, horrelako beharrak
asetzeko. Bai azpiegitura aldetik, bai kokaguneagatik, ezin-hobea litzatekeela.
✓ Kale Hezitzaileen Bulegoa egungo liburutegiko gela batean dute eta ez dago zaratatatik ondo
isolatua, beraz, liburutegian ikasten daudenei ez molestatzen ibiltzeak lana oztopatzen die,
edota laneko informazio konfidentzialtasuna babesteko aukera ez du ematen, entzun egiten
delako.
LUDOTEKA:
✓ Azokan kokaturik dago eta erabiltzaile ugari ditu.
✓ Ludoteka gehiagoren beharra dago, auzoei zerbitzua eskaintzeko.
✓ Zabalotegin dagoen Txiki-txokoak oso ondo funtzionatzen du. Auzoetan ere horrelako
guneak beharko lirateke.

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrian

•

Bergarako Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako II. Plana (2018-2021).

•

Bergarako Menpekotasunen prebentzio IV. Plana (2015-2020)

EAEn eta Gipuzkoan

•

2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Plana.

•

2013-2020rako Euskadirako Osasun-politikak.

•

2017-2021rako Adikzioei buruzko VII. Plana.

•

Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa 2016-2019

•

EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana (2018-2021)

•

Emakumeen eta gizonen Berdintasunerako II. Foru Plana 2012-2020

•

Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida
Plana.

•

Adingabekoen aurkako genero-indarkeria prebenitzeko, haren kontra babesteko eta
genero-indarkeriaren biktima adingabeko horiei eragindako katea konpontzeko plana
(EAE)

•

Familia eta haurtzaroaren aldeko euskal ituna (EAE)

•

4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.

•

Euskadiko Agenda Digitala 2020.

•

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

•

Inklusio Plana 2017/2021

•

Etxerik gabeko Pertsonen Euskal Estrategia 2017-2020

•

Diru-sarrerak bermatzeko Legea aldatzeko Lege Proiektua
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•

8/1997 legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

•

11/1994 legea, ekainaren 17koa, EAEko ordenazio farmazeutikorako dena.

•

Osasun Plana 2020

•

Zahartze aktiborako Euskal Estrategia 2015-2020

•

Elikadura Osasungarrirako Estrategia

•

Haurren Obesitatea Prebenitzeko Plana

•

Adingabeak eta Alkohola Programa

•

Haurren Hortzak Zaintzeko Programa

•

Arreta Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoak 2017-2020

•

Adikzioei buruzko EAEko Plana

•

Plan Onkologiko Integrala

•

Euskadiko Zainketa Aringarrien Plana 2020

•

Osasun arloko ikerketa eta berrikuntzarako estrategia 2020

•

Giza Eskubideen, Bizikidetzaren eta Lankidetzaren Hezkuntza Programa Osagarria 20172020

•

Bizikidetza eta Giza Eskubideen Plana

•

Giza Eskubideen defendatzaileak babesteko euskal programa

•

Gazte Justiziaren Plana 2019-2020

•

Herritarren, kultura aniztasunaren eta immigrazioaren eremuko jarduketa plana

•

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko Plan Estrategikoa 2020

•

Segurtasun Publikoko Plan Orokorra 2020

•

Immigraziorako Euskal Estrategia

•

Boluntzariotzaren Euskal Estrategia 2017-2020

•

Bizikidetza eta Giza Eskubideen Plana 2020

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
Udal eskumenekoak:

•

Gizarte arloan abiarazitako programa eta ekimenei jarraipena eman eta horiek
sendotzeko baliabideak ezartzea (langileen plantilla egonkortzea), zerbitzu kartera
areagotuz eta eskualde mailan dauden programak herrira jaitsiz.

•

Gazte eta haurrei zuzenduriko zerbitzu eta programa berriak abian jartzeko baliabideak
jartzea, arlo komunitarioan lantzeko.

•

Biztanleen artean bizitza ohitura eta estilo osasuntsuak irakastea eta bultzatzea helburu
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duten ekimenak mantendu eta bultzatzea.
•

Herritarrak gizarte zerbitzuen inguruan informatzeko, horietara bideratzeko eta gizarte
arloko laguntzak edo programa zehatzak tramitatzen laguntzeko udal mailako
zerbitzuaren etengabeko hobekuntza bultzatu.

•

Zahartzaroan dauden laguntza eta zaintza beharrak asetzeko politikak lantzea eta hauen
jarraipena egitea.

•

Familia duten eta mendekotasun egoeran aurkitzen diren pertsonei eskaintzen zaizkien
laguntzak mantendu eta hobetu.

•

Eguneko zentroak dituen plazak mantendu eta apurka-apurka, areagotzen joan, baita
etxebizitza tutelatuena ere.

•

"Bergarako emakume eta gizonen Berdintasunerako II. plana" garatu ahal izateko
beharrezko baliabideak ezartzea Berdintasun sailean, batez ere baliabide pertsonalen
aldetik. II. Plana ebaluatu eta III. Plana egin ahal izateko, Udalak erabakita daukan
moduan, jardunaldi osoko teknikaria kontratatzeko prozesua gauzatzea.

•

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako irizpideak barneratu Udaleko ekimen eta
proiektu ezberdinetan eta parekidetasunera bidean ekintzak burutzen joatea.

•

Udalerrian interneteko sarbide egokia bermatzeko eta estaldura ahalik eta gehien
zabaltzeko beharrezko kudeaketa-lanekin jarraitzea.

GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak finkatzen
lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):

GIH
1. Pobrezia mota guztiak
desagertzea mundu osoan.

UDALENTZAKO HELMUGAK
• Hemendik 2030era, pertsona ororentzat eta
mundu osoan muturreko pobreziarekin
amaitzea (gaur egun ulertzen da muturreko
pobrezian daudenak egunean Ameriketako
Estatu Batuetako 1,25 dolar baino
gutxiagorekin bizi direnak direla).
• Gaurdanik 2030era, definizio nazionalen
arabera
pobrezian,
bere
dimentsio
guztietan, bizi diren gizon, emakume eta
adin guztietako haurren proportzioa erdira
behintzat jaistea.
• Nazio mailan guztiontzako babes sozialeko
sistema eta neurri egokiak ezartzea,
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gutxieneko mailak barne, eta, hemendik
2030era, pertsona pobre eta ahulen babes
zabala lortzea.
• Hemendik 2030era, gizon eta emakume
guztiek, bereziki pobreenek eta ahulenek,
baliabide
ekonomikoak
izateko
eta
oinarrizko zerbitzuak, lurraren eta beste
ondasun batzuen jabetza eta kontrola
izateko,
herentziarako,
naturabaliabideetarako,
teknologia
berri
egokietarako eta finantza-zerbitzuetarako,
mikrofinantziazioa barne, eskubidea dutela
bermatzea.
• Gaurdanik 2030era arte, pobreen eta
ahultasun-egoeretan dauden pertsonen
erresilientzia sustatzea eta klimarekin eta
beste asaldura eta hondamen ekonomiko,
sozial eta ingurumeneko batzuekin lotutako
muturreko fenomenoen eraginpean egotea
eta ondoriozko ahultasuna murriztea.
2. Gosea amaitzea, elikagaisegurtasun eta elikadura hobea
lortzea, eta nekazaritza jasangarria
bultzatzea.

• Hemendik 2030era, nekazaritza-ustiapena
eta eskala txikian elikagaien ekoizle direnen
diru-sarrerak bikoiztea (bereziki, emakume,
herri indigena, familiako nekazari, abeltzain
eta arrantzaleenak), besteak beste,
lurretara sarbide segurua eta bidezkoa
edukiz, bai eta beste ekoizpen-baliabide eta
-input batzuetara eta ezagutza, finantzazerbitzu, merkatu eta balioa eransteko
aukeretara ere, eta nekazaritzakoak ez diren
enpleguak lortzea.
• Gaurdanik 2030era, elikagaien ekoizpensistemen jasangarritasuna ziurtatzea eta
produktibitatea eta ekoizpena areagotzen
duten, ekosistemei eusten laguntzen duten,
klima‐aldaketara, muturreko fenomeno
meteorologikoetara, lehorte, uholde eta
beste hondamendi batzuetara egokitzeko
gaitasuna indartzen duten eta lurraren eta
lurzoruaren kalitatea pixkanaka hobetzen
duten
nekazaritza‐praktika
indartsuak
aplikatzea.
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3. Guztiontzat eta adin guztietan
bizimodu osasungarria bermatzea
eta ongizatea sustatzea.

• Hemendik 2030era, heren batera murriztea
transmititu ezin diren gaixotasunen
ondoriozko
heriotza-tasa
goiztiarra,
prebentzioaren eta tratamenduaren bidez,
eta osasun mentala eta ongizatea sustatzea.
• Hemendik 2030era, sexu- eta ugalketaosasuneko
zerbitzuetarako
sarbidea
bermatzea,
familia-plangintzakoak,
informaziokoak eta hezkuntzakoak barne,
eta ugalketa-osasuna sartzea estrategia eta
programa nazionaletan.
• Gaurdanik 2030era, nabarmen jaistea
produktu kimiko arriskutsuen eta airearen,
uraren eta lurraren poluzioaren eta
kutsaduraren ondorioz eragindako heriotza
eta gaixotasunak.

8. Guztiontzako hazkunde
ekonomiko jarraitua, inklusiboa
eta jasangarria, osoko enplegu
produktiboa eta lan duina
sustatzea

• Bere horretan eustea per capita hazkuntza
ekonomikoari,
ezaugarri
nazionalen
arabera, eta barne-produktu gordina urtean
gutxienez % 7 haz dadila bermatzea
aurrerapen txikieneko herrialdeetan.
• Produktibitate
ekonomikoaren
maila
handiagoak lortzea, dibertsifikazioaren,
modernizazio
teknologikoaren
eta
berrikuntzaren artean, besteak beste, balio
erantsi handia duten eta eskulan asko
erabiltzen duten sektoreei arreta eskainiz.
• Garapenera
bideratutako
politikak
sustatzea, honako alderdi hauei babesa
emango dietenak: ekoizpen‐jarduerak,
lanpostu egokien sorrera, ekintzailetza,
sormena
eta
berrikuntza;
eta
mikroenpresen eta enpresa txiki eta
ertainen eraketa eta hazkuntza sustatzea,
baita finantza‐zerbitzuak eskuratzearen
bidez ere.
• Hemendik 2030era, pixkanaka hobetzea
munduko baliabideen ekoizpen eta
kontsumo eraginkorra, eta hazkunde
ekonomikoa ingurumenaren degradaziotik
bereizten saiatzea, Kontsumo eta Ekoizpen
Modalitate Jasangarriei buruzko Programen
Hamar Urterako Esparruarekin bat etorriz,
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garatutako herrialdeetatik hasita.
• Gaurdanik 2030era, enplegu osoa eta
produktiboa eta lan egokia lortzea
emakume eta gizon guztientzat, gazteak eta
desgaitasunen bat dutenak barne; eta balio
bereko lanarengatik soldata berdina eman
dadila lortzea.
• Gaurdanik 2030era, turismo jasangarria
sustatzera bideratutako politikak egitea eta
martxan jartzea, lanpostuak sor ditzan eta
tokiko kultura eta produktuak susta ditzan.
10. Herrialde bakoitzaren barneko
eta herrialdeen arteko
desberdintasunak murriztea

• Hemendik 2030era, pertsona guztien
gizarte-, ekonomia- eta politika-inklusioa
indartzea eta sustatzea, beren adina, sexua,
desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa,
egoera ekonomikoa edo beste edozein
egoera edonolakoa izanda ere.
• Aukera-berdintasuna
bermatzea
eta
emaitzen desberdintasuna murriztea, baita
horretarako
diskriminaziozko
legeak,
politikak eta praktikak kendu egin behar
badira ere, alde horretatik egokiak diren
legeak, politikak eta neurriak ezartzeko
• Politikak ezartzea (bereziki, zergei, soldatei
eta gizarte‐babesari lotutakoak), eta
pixkanaka gero eta berdintasun handiagoa
lortzea.
• Pertsonen migrazio eta mugikortasun
ordenatua, segurua, arautua eta arduratsua
ahalbidetzea,
baita
migrazio-politika
planifikatuak eta ondo kudeatuak aplikatuta
ere

16. Garapen jasangarrirako gizarte
baketsuak eta inklusiboak
sustatzea, guztioi justiziarako
sarbidea erraztea, eta erakunde
eraginkorrak eta inklusiboak
sortzea maila guztietan.

• Nabarmen
murriztea
indarkeria-mota
guztiak, eta horiei lotutako heriotza-tasak,
mundu guztian.
• Kontuak emango dituzten erakunde
eraginkorrak eta gardenak sortzea maila
guztietan.
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ETXEBIZITZA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
8. etxebizitza nahikoak eta egokiak eskaintzea herritar guztiei.

Etxebizitza parkearen berezitasuna
Bergarak duen etxebizitza-dentsitatea, bizitoki-lurzoruan, 90 etxebizitza/hektareakoa da
(aurrerantzean, E/ha). Bergarako adierazle honek eskualdekoa gainditzen du (54 E/ha),
baita Gipuzkoakoa (63’7 E/ha) eta EAEkoa ere (47´7 E/ha) (Iturria: Udalmap). 2009tik aurrera
(Plan orokorra onartu zenetik) etxebizitza-dentsitatea mantendu da igoera lauso batekin.
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Etxebizitza familiarren kopuruari dagokionez, 2010-2019 bitartean %9 hazi zen Bergara
(623 etxebizitza gehiagorekin) 7.241 etxebizitzara igaroz. Eskualdeko etxebizitza
kopuruaren antzeko igoera izan da (%8,4).
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2019an, Bergarako etxebizitza parke osoaren %83 (6.058 etxebizitza) etxebizitza nagusiei
bideratua dago, eskualdean gertatzen den moduan. Hau da, aprobetxamendu maila altua
dago (Iturria: Eustat). Etxebizitzen okupazio tasa etxebizitzako 2,4 pertsonakoa da.

Irudia: Bergarako bizitegi eremua (Izadi 21)

Hutsik dauden etxebizitzak
Bergarako etxebizitza hutsen zentsua osatzeko helburuarekin 2011. urtean Etxebizitza
hutsen azterketa egin zuen Udalak. Azterlan honen arabera, 2011an Bergaran zeuden
6.388 etxebizitzetatik, 334 (%5,2) maizterrik gabe aurkitzen ziren, hutsik alegia.
Etxebizitza hutsen tipologiari begiratuz gero, hau da jaso zen banaketa: Gehiengoa (%91)
hutsik zegoen, %4,8 salgai, %1,8 bigarren etxebizitza zen, % 1,5 alokagai eta 0,9 egoera
txarrean. Kokapenari dagokionez, hutsik zeuden 334 etxebizitzetatik ia erdia 158,
herriaren periferian kokatzen zen (%47,3); erdigunean 108 etxebizitza huts zeuden
(%32,3); eta landa gunean, berriz,68 (%20,4).
Bergaran hutsik dauden etxebizitzak alokatzeko udal-laguntzen programa (Bergaran
alokairu soziala bultzatzeko laguntzen programa) arautuko duen ordenantza onartu zuen
2014ean.
Bergarako Udalak udalerrian hutsik dauden etxebizitzen alokairu soziala bultzatu du nahi
du programa honen bitartez. Horretarako Eusko Jaurlaritzako Bizigune eta Asap
programak osatu nahi ditu; izan ere, normalean etxebizitzak ez alokatzeko hainbat arrazoi
izaten baitira:
- Etxebizitza horiek alokatzeko borondatea izan bai, baina etxebizitza horiek
gutxieneko baldintza batzuk bete ahal izateko obrak egin beharra eta gastu horri
aurre egiteko zailtasunak.
- Etxe jabearen beldurra kontratua amaitzean zein egoeratan itzuliko ote zaion
etxebizitza, errenta kobratuko ote duen, etab.
- Apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuaren 2. artikuluak dioenari jarraituz,
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etxebizitzak alokatu ahal izateko Efizientzia Energetikoaren Ziurtagiria behar izateak
dakarkien kostuagatik.
Beraz, Bergarako Udalak Programa honekin zehazki honako helburuak lortu nahi ditu:
Oinarrizkoa den etxebizitza eskubidea bermatzen lagundu; Hutsik dauden etxebizitzen
alokairu soziala bultzatu eta etxebizitzen eraberritzea bultzatu eta herriko ekonomia
suspertu.
Horretarako hainbat diru-laguntza eman nahi die hutsik dauden etxebizitza jabeei, jabe
horiek etxebizitzak alokairuan jarri ahal ditzaten.

Etxebizitza parkearen erosotasun indiziea eta antzinatasuna
Erosotasun-adierazlea Bergaran (%74,1) Debagoienen baino zerbait baxuagoa zen 2011n
(%75,1). Hala ere, Gipuzkoan baino altuagoa mantendu da historikoki.
50 urte baino gehiagoko familia etxebizitza-kopuruak pixkanaka gorantz egin du, 2001–
2019 bitartean %13 haziz, harik eta %43,9ra iritsi arte.
Debagoieneko eskualde mailan ere, antzerako igoera izan du 2018ean eta bataz bestekoa
%41ean kokatu da. Gipuzkoako (%33,53) eta EAEko (%34) bataz bestekoak Bergarako
indizearen azpitik aurkitzen dira.
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Zaharkituta edota aurri-egoeran zeuden bizitegi eraikinak %20,59 ziren 2001ean,
Debagoieneko eta beste lurraldeekiko datu altuagoa izanik.
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Higiezineko eskaintza: Etxebizitzen eraikuntza
Debagoieneko Lurraldeko Plan Partzialean Bergarako Plan Orokorrak finkatu
beharreko etxebizitza-kopuruak zehazten du. Gehieneko 1.820 etxebizitza berri eta
gutxieneko 1.179 etxebizitza berrien artean egon beharko luketela zehazten du.
Aztertutako etxebizitza guztietatik % 26ko etxebizitza babestuak proposatzen ditu.
LPP-ak, bizitegirako hiri-eraldaketako eragiketak jasotzen ditu. Jarduera hauek
Bergaran Algodonera San Antoniora mugatzen ditu. Movilla, S.A. eta Tornillería Deba,
S.A.L. industriek okupatutako lurretan hiri-eraldaketako beste bi eragiketa garrantzitsu
ere jasotzen dira (lehenengoa industria-jardueraren itxierak eragin du). Eta Urteaga
kaleko eremu osoa berroneratzearen komenigarritasuna jasotzen du, Uhola ibaia
bideratzeko jarduketa publikoari loturik eta espazio publikoak erabat
berrurbanizatzeari eta Babes Ofizialeko erregimenari atxikitako eraikin batzuk
eraikitzeari lotuta.
Hiria eraldatzeko eta berroneratzeko hiru jarduketa horiek bereganatzen dituzte
udalerrian aurreikusitako etxebizitza berri gehienak, eta, ondorioz, ia ez da mugatzen
bizitegi-erabilera duen garapen berriko lurzoru-erreserbarik.
Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak (2009ean onartua) 1.186
etxebizitzetan hazkundea aurreikusten du (dagoenaren %18a). Gehiena bizitegi-lurzoru
ez egonkortuari dagokio (929 etxebizitza). Etxebizitzen erdia libreak dira eta gainerako
erdia babestutako etxebizitzak. 2018an, gauzatzeko dauden etxebizitza guztietatik
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(libreak gauzatzeke eta Babes Ofizialeko Etxebizitzak gauzatzeke) %84 hiri-egoitza
lurzoru ez finkatuan daude. Beraz, etxebizitza parkeak zabaltze-marjina du, baino soilik
epe luzean gauzatu litekeena (Iturria: Bergarako Egoera Sozioekonomikoaren Ikerketa, IKEI, 2019).
Azken hamarkadan Udalak eman dituen etxebizitza-lizentzia berriak asko murriztu dira.
2019an 2009an 1.000 biztanleko 34,32 lizentzia ematetik, 2019. urtean 3,27 izatera
igaro baitira. 2018ko datua Debagoienekoaren antzeko da (‰3.17) eta Gipuzkoako
(‰9,05) eta EAEkoa (‰8,6) baino baxuagoa.
Hiri lurrean dauden behe solairuko lokalak etxebizitza bihurtzeko aukera ematen du
Udalak 2015. urtetik eta hau ordenantza batekin arauturik du.
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Etxebizitzaren beharra eta eskaera
Etxebiden erregistratu diren eskaerek behera egin dute, 2009an (BOE) ‰ 34,43 izatetik
2019an ‰ 21,25 izatera.
ETXEBIDEN DAUDEN ETXEBIZITZA-ESKABIDEEN KOPURUAK
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2007. urtetik gaur arte ez da Babes Ofizialeko Etxebizitza babesturik adjudikatu
Bergaran.
2010. urtean Udalak etxebizitza premia eta eskariaren azterketa burutu zuen. Honen
arabera 18 eta 44 urte bitarteko herritarren %10,1 (503 herritar) lehen etxebizitza
eskuratzeko premian zeuden Bergaran, gurasoengandik emantzipatzeko edo bikotean
bizi ahal izateko, batez ere. Horietako gehienak, 24 eta 29 urte bitarteko herritarrak
ziren. Bestalde, familien % 3,6k (203 familiek) adierazi zuten familia osoak etxebizitza
aldatzeko premia zuela, batik bat, jabetzan nahi zutelako, egungoa baldintza txarretan
dagoelako edota etxea handi geratu zaielako.
Azterketa beraren arabera, etxebizitza premia osoari erantzuteko, 626 etxebizitza
beharko lirateke. Alabaina, aldatzeko premia dutenek etxebizitza aurkituz gero, egungo
euren etxebizitzak merkatura aterako lituzketela pentsatuz, egun merkatutik at dauden
423 etxebizitza (hutsik daudenak, gaur egun etxebizitza gisa izendatu gabekoak,
oraindik eraiki gabekoak…) beharko lirateke Bergaran bertako herritarren premiak
asetzeko. Premiadunek gehienez ordaindu ahal izango luketen prezioa nahiko urrun
dago gaur egungo merkatu libreko prezioetatik. Lehen etxebizitzaren premia dutenek
jabetzan baino nahiago dute alokairuan joan etxe berri horretara (%47,8). Aldiz,
aldatzeko premia dutenen artean, jabetzan nahiago dutenen multzoa %77,8ko da.

Eskaintza eta eskaeraren balantzea
Plan orokorrean (2009) aurreikusitako eta benetan eraikitako etxebizitza-kopuruaren
artean dagoen aldea ezagutu beharko litzateke. Etxebizitza beharra nolakoa den
aztertu beharko litzateke.

Etxebizitzaren prezioa
Gipuzkoan, Babes Ofizialeko edo etxebizitza-sozial berrien m2 bakoitzeko bataz
besteko prezioa haziz joan da azken urteotan, 2019an m2 bakoitzaren kostua 1.809 €
izanik. EAEn ere joera hori antzematen da, 2019an m2a 1.805 €tan kokatuz.
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GIPUZKOAKO BOE ETA ETXE SOZIALEN PREZIOA M2 ERABILGARRIKO (€)
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Etxebizitza libre berriaren batez besteko prezioa %18 jaitsi da Gipuzkoan 2009tik
(4.373€/m2) 2019ra (3.555€/m2). Azken bi urteetan urtean etxebizitza libre berria
zerbait garestitu da. EAEn beherakada hau 2007 urtean hasi zen (4.113€/m2), eta
ordutik 2019ra (3.222€/m2) %20koa izan da.
Erabilitako etxebizitza libreen prezioari dagokionez, gailurra 2007 urtean jo zuen
(4.847€/m2), eta ordutik 2019ra bitartean (2.714€/m2) beherakada progresiboa izan
du, %44a orotara. EAEko prezioak ere gailurra jo zuen 2007 urtean (4.356€/m2) eta
2007-2019 bitartean %37ko beherakada izan du.
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Alokairu libreari dagokionez, bai Gipuzkoan bai EAEn 2009 – 2019 bitarteko joera nagusia
apur bat beherantz mantendu bada ere, azken urteetan (2017-2019) goranzko bidea hasi
du, Gipuzkoa mailan 1.136 €/hilean eta EAEn 1044,69 €/hilean kokatuz.
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HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA:
✓ Etxebizitza aukera handiegirik ez dago, alokairua eta salmenta prezioak oso altuak
baitira.
✓ Alokairurako dirulaguntza gehiago bideratu beharko lituzke Udalak eta etxe hutsak
merkaturatzeko ahaleginak egin beharko lirateke (alokairuan, batik bat). Alokairuen
merkatua erakargarriagoa eta lehiakorragoa izatea lortu behar da.
✓ Auzoetako etxe (baserri) hutsak birgaitu eta betetzea interesgarria litzateke.
✓ Alde zaharreko etxebizitzek birgaitze behar handia dute. Bi tipologietan banatzen dira:
jabetza pribatua duten jauregi etxe handiak (babes figura dutenak) eta loteetan
banaturiko etxebizitza zaharrak, gaur egungo etxebizitzen beharrak asetzen ez
dituztenak (irisgarritasuna, argitasuna, etab.).
✓ Bigarren tipologiako etxebizitza hauek ez dira behar bezala birgaitzen ari. Etxe-aurreak
birgaitzen zaizkie, baina barruko egitura mantentzen denez (estuak eta altuera
txikikoak), ezinezkoa izaten da irisgarritasuna bermatzeko igogailua jartzea.
Hauentzako irtenbide bakarra loteak batzean datza, espazioa irabazi eta barne
antolamendua aldatuz zilegi litzateke igogailuak sartzea.
✓ Udalak alde zaharreko etxebizitzak birgaitzeko plangintzari ekin beharko lioke, epe
motzera eta luzera begira. Epe motzean, etxebizitza historikoen birgaitzen hasteko,
batetik duten babes ereduagatik ezartzen zaizkion arauak malgutu beharko lituzke eta
bestetik hutsik daudenen kasuan desjabetuz edo erabilera lagatze batekin birgaitze
lanei ekin beharko litzaieke. Epe luzera, loteetan banaturiko etxebizitza zaharrak
lotzeko estrategiari ekin beharko litzaioke birgaitze lanekin hasteko.

LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerri esparruan

•

Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorra (2009an onartua).

•

Bergarako Hiri Ordenazioko Plan Orokorraren 2. Aldaketa (2019an onartua)

•

Bergaran hutsik dauden etxebizitzak alokatzeko laguntzen programa arautuko duen
ordenantza.

•

Hiri lurrean dauden behe solairuko lokalak erabileraz aldatzeko jarduketen ordenantza.

EAEren esparruan

•

3/2015 Legea, ekainaren 18koa, EAEko Etxebizitzarena.

•

Etxebizitzaren Gida Plana 2018-2020.

•

Ekainaren 4ko 2013/4 Legea, Etxebizitzak alokatzeko merkatua malgutu eta sustatzeko.
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•

Lurzoruko Lurraldearen arloko plana etxebizitzaren sustapen publikorako.

•

Martxoaren 27ko 43/2012 Dekretua, etxebizitza librearen alokairuaren merkatuan
bitartekaritza programa sortzen duena, ASAP Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa.

•

Urriaren 28ko 209/2014 Dekretua, Kalitate kontrola Eraikuntzan arautzen duena.

•

Urriaren 9ko 226/2014 Dekretua, eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriari
buruzkoa.

•

2012ko urriaren 15eko Agindua, etxebizitza eskatzaileen erregistrokoa eta babes ofizialeko
etxebizitzak eskatzeko prozedurei buruzkoa. Agindu hori sortu zen etxebizitza eskatzaileen
erregistrokoa arautzeko eta babes ofizialeko etxebizitzak eskatzeko prozedurak eta
hornidura-bizitegiak arautzeko.

•

2012ko abenduaren 12ko Agindua, babes ofizialeko etxebizitzen alokairua erosteko
aukerarekin arautzen duena. Agindu horrek arautu nahi duena da jabetza osoa jasotzeko
edo lurrazalaren eskubidea izateko aukera ematea babes ofizialeko etxebizitza dutenei.

•

2012ko uztailaren 26ko Agindua, lurrazalaren eskubidean eraikitako etxebizitzen
lurzoruaren salmenta arautzen duena.

•

2013ko azaroaren 3ko Agindua, babes ofizialeko etxebizitzen gehienezko salmenta prezioak
eta urteroko gehienezko alokairuen prezioak eta hornidurako bizitegien hileko kanona
ezartzea helburu zituena.

•

Etxebizitzaren beharrak. 2002ko abenduaren 30eko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako sailburuarena, etxebizitza premiaren inguruko egoerari buruzkoa. (EAO 249 zk.
2005eko abenduaren 31koa). Maiatzaren 17ko 111/2005 Dekretua, hirugarren Dekretu
aldaketa egiteko babes ofizialeko erregimeneko etxebizitzei eta etxebizitzaren eta
lurzoruaren finantza-neurriei buruzkoa. (EHAO 94 zk. 2005eko maiatzaren 20koa).

•

Udaletarako neurriak. Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko abenduaren
29ko Agindua, ondare publikoa izateko neurri finantzarioak kostu bidezko lurzorua erosteari
buruzkoa. (2007ko urtarrilaren 25eko 18 zenbakiko EAO). Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
sailburuaren 2003ko irailaren 3ko Agindua, Udalei eta maila txikiko erakundeei eta
irabazteko asmorik gabeko elkarte pribatuei diru laguntzak ematea arautzen duena,
irisgarritasun planak eta hobekuntza obrak egiteko eta ekipamendua erosteko hiriko eta
eraikinetako ingurunean irisgarritasuna bermatzeko. Era berean, diru laguntza eskaerak
aurkezteko epea eta lekua xedatzen dira. (2003ko irailaren 10eko 176 zenbakiko EHAO).

•

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2008ko azaroaren 7ko Agindua, babes
publikoko etxebizitzak eta alokairua sustatzeko laguntzei buruzkoa. Araudi tresna horrek
2008/39 Dekretuaren 41. artikuluaren garapen partziala eramaten du aurrera eta, halaber,
babesteko jarduketetarako neurri finantzario zehatzak arautzen ditu.

•

Bizigune, hutsik dauden etxebizitzei buruzko programa: 316/2002 Dekretua, abenduaren
30ekoa, "hutsik dauden etxebizitzei buruzko programa" sustatzen eta bultzatzen duena;
programaren erregimen juridikoa ezartzen du eta "Vivienda y Suelo de Euskadi S.A./
Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A." (Visesa) sozietate publikoaren esku uzten du haren
kudeaketa. Eta 2003ko apirilaren 22ko Agindua, hutsik dauden etxebizitzei buruzko
programa lagatzeko baldintzei eta esleitzeko prozedurari buruzkoa.
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LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
Udal eskumenekoak

•

Udalerriko etxebizitza beharraren azterketa egin.

•

Herrigune Historikoko etxebizitza zaharrak berritzeko sustapen-jarduerak baloratu eta
martxan jarri.

•

Etxebizitzak egungo beharretara egokitzeko aukerak aztertu (ate zabalagoak, mugikortasun
urria duten pertsonek logela behe solairuan izatea, …).

•

Alokairu soziala bultzatu, Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean.

GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak finkatzen
lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):

GIH
10. Herrialde bakoitzaren barneko
eta herrialdeen arteko
desberdintasunak murriztea

UDALENTZAKO HELMUGAK
• Hemendik 2030era, pertsona guztien
gizarte-, ekonomia- eta politika-inklusioa
indartzea eta sustatzea, beren adina, sexua,
desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa,
egoera ekonomikoa edo beste edozein
egoera edonolakoa izanda ere.
• Aukera-berdintasuna
bermatzea
eta
emaitzen desberdintasuna murriztea, baita
horretarako
diskriminaziozko
legeak,
politikak eta praktikak kendu egin behar
badira ere, alde horretatik egokiak diren
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legeak, politikak eta neurriak ezartzeko
• Politikak ezartzea (bereziki, zergei, soldatei
eta gizarte‐babesari lotutakoak), eta
pixkanaka gero eta berdintasun handiagoa
lortzea.
• Pertsonen migrazio eta mugikortasun
ordenatua, segurua, arautua eta arduratsua
ahalbidetzea,
baita
migrazio-politika
planifikatuak eta ondo kudeatuak aplikatuta
ere
11. Hiriak eta giza kokaguneak
inklusiboak, seguruak,
erresilienteak eta jasangarriak
izatea
lortzea

•

Hemendik 2030era, pertsona guztiek
etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak,
seguruak eta arrazoizkoak izan ditzatela
bermatzea, eta auzo marjinalak hobetzea.

•

Hemendik 2030era, pertsona guztientzako
garraio-sistema seguru, arrazoizko, irisgarri
eta jasangarria izateko aukera ematea eta
bidesegurtasuna hobetzea, batez ere
garraio
publikoa
areagotuz
eta
ahultasunegoeran
dauden
pertsonen
beharrei
arreta
berezia
eskainiz
(emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat
dutenak eta adineko pertsonak).

•

Hemendik 2030era, hirigintza inklusiboa eta
jasangarria areagotzea, eta baita giza
kokaguneen kudeaketa parte-hartzailea,
integratua eta jasangarria ere, herrialde
guztietan.

•

Munduko kultura- eta natura-ondarea
babesteko eta zaintzeko ahaleginak
bikoiztea.

•

Hemendik 2030era, nabarmen murriztea
hondamendien ondorioz (urarekin zerikusia
dutenak barne) sortutako heriotzen eta
horien eraginak jasaten dituzten pertsonen
kopurua,
eta
nabarmen
murriztea
hondamendiek sortutako zuzeneko galera
ekonomikoak,
munduko
barneproduktuarekin alderatuta, arreta berezia
emanez pobreei eta ahultasun-egoeran
dauden pertsonei.

•

Hemendik 2030era, murriztea hirietako per
capita ingurumen-inpaktu negatiboa, eta
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arreta
berezia
eskaintzea
airearen
kalitateari eta udalhondakinen eta beste
hondakin batzuen kudeaketari.
•

Hemendik 2030era, berdegune eta espazio
publikoak, inklusiboak eta irisgarriak izateko
aukera unibertsala ematea, bereziki,
emakumeentzat,
haurrentzat,
adinekoentzat eta desgaitasunen bat duten
pertsonentzat.

•

Hiriguneen, hiri-inguruen eta landaeremuen arteko ekonomia-, gizarteeta
ingurumen‐lotura positiboak babestea,
garapen nazionalaren eta eskualdekoaren
plangintza sendotuz.
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3.4
HERRITARREN ARLOKO
GAIAK
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HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
7. Esparru publikoa hobetzea, bizikidetzarako ingurune seguru eta dinamikoa sortzeko.
9. Gizarte-inklusiboa eta gizartearen sektore guztien integrazioa bermatzea.

HEZKUNTZA
Hezkuntza eskaintza
Bergaran hezkuntza-eskaintza egokia dago, Haur-hezkuntzatik hasi eta Batxilergoa
amaitu artekoa, baita Erdi- eta Goi-mailako Lanbide Heziketa Zikloak ere.
Unibertsitate-ikasketei dagokionez, Bergaran UNED dago.

IKASKETA MOTA

ZENTRO KOPURUA

Haur Hezkuntza

5

Lehen Hezkuntza

4

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

3

Batxilergoa

2

Erdi mailako Lanbide Heziketa Zikloa

1

Goi mailako Lanbide Heziketa Zikloa

2

Helduen Hezkuntza

1

Musika Eskola

1

Hezkuntza Berezia

2

Iturria: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

ZENTROA
SAN MARTIN AGIRRE ESKOLA
EPA BERGARA HHI
ANGIOZARKO ESKOLA TXIKIA

HEZKUNTZA-ESKAINTZA
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza
Helduentzako Heziketa
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza

CPEIPS ARANZADI IKASTOLA HLBHIP

0-2, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren
Hezkuntza eta Batxilergoa

MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLA

0-2, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren
Hezkuntza, Goi Mailako Heziketa
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BERGARAKO MUSIKA ESKOLA
ARANSGI
IPINTZA INSTITUTUA
MIGUEL ALTUNA IKASTETXEA
UNED Bergara
ASPACEKO ESKOLA

Musika Eskola
Hezkuntza Berezia/Gorren eskola
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa
Erdi eta Goi Mailako Lanbide Heziketa eta Etengabeko
Prestakuntza
Unibertsitatea
Hezkuntza berezia

BERGARAKO HAURRESKOLA

0-2

Iturria: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

Bergarako Musika Eskolan hiru urtetik aurrerako ikasleentzako jarduerak
eskaintzen dira hiru maila nagusitan banatuta. Hainbat talde ere badira eskolan
(akordeoi orkestra, Gazte Banda, Trikiti taldea, …). Eskolak udalerriko kultura
eskaintzari ere ekarpena egiten dio. Horrela, apirilean musika, dantza askatuko
txapelketak (Musika eskolaren barruan dantza eskola ere badago), udaberriko
kontzertua, Gabonetako kontzertuak, etab. antolatzen ditu.
Bestetik, Laboratorium museoak ere helduentzako ikas-jarduerak antolatzen ditu eta
ikasleei zuzendutako unitate didaktikoak diseinatzen ditu (Lehen-hezkuntzako 5.
Mailatik aurrera, Batxilergora bitartean). Laboratorium Bergarako garapen
ekonomiko eta sozialerako aktore garrantzitsua da. Izan ere, Museoa ez da bere
erakusketa iraunkorrera mugatzen eta lurraldera zabaltzen da, ondare kulturala,
ondare naturala eta lurraldeko gizartearekin lana egiteko, azken honen garapena
lortzeko. Horregatik “Gizarte Museoa” da eta bere helburu nagusia garapenaren
alde lan egitea da, beti ere, berrikuntza, zientzia, ondarea eta hezkuntza oinarrizko
eta ezinbesteko lanabesak izanik.
Horretaz gain, UNEDen zentroa ere herrigunean kokatzen da, Unibertsitateko
masterrak,
Graduko
ikasketak, Unibertsitatera
sartzeko ikasketak eta
hizkuntza-ikasketak
eskaintzen dituena.
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Irudia: Seminarioko arkupea. Izadi 21

Ondorengo tauletan Euskal Autonomia Erkidegoko, Gipuzkoako, Debagoiena
eskualdeko eta Bergarako 2020/2021 ikasturteko matrikulazio-datuak islatzen dira.
Ikus daitekeenez, Haur Hezkuntzatik Batxilergora arteko ikasketak D ereduan egiten
dira herrian. Helduen Hezkuntza, berriz, soilik A ereduan eskaintzen da.
Ehunekoetara eramanez, 2020/21 ikasturtean egindako matrikulen %84´2a D
ereduan egin da Bergaran, Debagoienean (%89´4) baino apur bat gutxiago, baino
Gipuzkoan (%80´3) eta Erkidegoan (%64´8) baino gehiago.
Bergarako 2020/2021 ikasturteko matrikulazio-datuak

EAE

Haur-hezkuntza

Lehen-hezkuntza

A

A

B

D

B

D

DBH
A

B

D

2.16 12.21 63.66 5.54 24.66 98.52 6.14 19.47
62266
6
0
9
4
0
3
9
0
25.04 1.14
39.46
26.43
2.367
838 3.057
0
7
0
5

Gipuzkoa

539

786

Debagoien
a

-

-

2.237

-

-

3.832

-

76

2.584

Bergara

-

-

516

-

-

878

-

-

715

Batxilergoa

A

B

Helduen
hezkuntza

Lanbide-heziketa

D

A

B

D

2.274 11.452 25.837 8.835 7.074

A

EAE

8.778

Gipuzkoa

1.804

555

8.816

Debagoiena

-

-

876

265

261

1.023

644

Bergara

-

-

227

91

107

407

315

6.821 3.274 6.486

16.264
4.947

Iturria: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

D ereduz gain, A eta B ereduko espezialitateak, Miguel Altuna ikastetxean eskaintzen dira (bai
Erdi Mailako Lanbide-heziketan zein Goi Mailako Lanbide Heziketan). Erdi Mailako Lanbideheziketako espezialitate guztiak A edo B ereduetan eta D ereduan eskaintzen diren bitartean,
Goi Mailako Lanbide-heziketan badaude soilik A edo B ereduan eskaintzen diren espezializazioak
(“Automatizazioa eta Robotika Industriala”, “Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren
Programazioa (eskaintza partziala)” eta “Automatizazioa eta Robotika Industriala (eskaintza
partziala)”). Horiez gain, D ereduan soilik eskaintzen diren espezializazioak ere 3 badira
(“Diseinua Fabrikazio Mekanikoan”, “Mekatronika Industriala” eta “Administrazioa eta
Finantzak”), eta baita espezialitate bat hizkuntza-eredu guztietan eskaintzen dena (“Fabrikazio
Mekanikoko Produkzioaren Programazioa”). Mariaren Lagundia ikastolak eskaintzen dituen Goi
Mailako Lanbide-heziketako bi espezializazioak D ereduan dira. Iturria: Bergarako Udala.
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Irudia: Izadi 21

Bergaran, ikastetxeen titulartasunari so eginez, plaza gehien sare publikoan
daudela argi ikusten da. Ikastetxe publikoetan matrikulazioen joerak gorabehera
txikiak izan dituen arren, 2014/2015 ikasturtetik apur bat igo da (%1´7). Ikastetxe
pribatuetan matrikulazioen joera beheranzkoa izan da azken urteetan, 2014/2015
ikasturtetik aurrera %4´3 jaitsiz.
IKASTETXEEN TITULARTASUNAREN ARABERAKO
MATRIKULAZIOA (2014-2020)
2.000
1.835

1.825

1.862

1.870

1.859

1.842

1.867

1.800
Publikoa

1.600
1.451

1.431

1.454

1.424

1.428

1.407

1.389

Pribatua

1.400
1.200
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Iturria: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

Bergarako hezkuntza-zentroen %54´5 publikoak dira, Debagoieneko %57´8 eta
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Gipuzkoako %64´2-ko zentroak baino gutxiago.
Udalak generoaren araberako ikasketa-mailari lotutako datuak ere baditu.
Jarraian Batxilergoa, Erdi Mailako Lanbide Heziketa eta Goi Mailako Lanbide
Heziketari lotutako 2020/2021 ikasturteari dagozkion matrikulazio-datuak jasotzen
dira. Batxilergoari dagokionez, ikasturte honetan matrikulatu diren ikasleen erdia,
gutxi gorabehera, emakumezkoak izan dira (%50,23) eta beste erdia gizonezkoak
(%45,37). Gehiago izan dira Giza- eta Gizarte-zientzietan matrikulatu diren
emakumezkoak (%65) gizonezkoen aldean, eta Zientzia eta Teknologian
gizonezkoen portzentajea zertxobait handiagoa da (%56,34).
BATXILERGOA
2020-2021
1. maila

Giza eta Gizarte
zientziak
Zientziak eta
teknologia

GUZTIRA
1. mailan
GUZTIRA
NESKA + MUTIL
Giza eta gizarte
zientziak
2. maila
Zientziak eta
teknologia
GUZTIRA
2. mailan
GUZTIRA
NESKA + MUTIL
GUZTIRA
1. maila + 2. maila

ARANZADI
Neska
Mutil
Gelak
6

4

4

16

Neska

IPINTZA
Mutil

26

12

28

24

1
10

54
1

5

0

3

1

GUZTIRA
Mutil Gelak

32

16

32

40

64

56

5

36
90

4

22

16

20

30

1
8

Neska

4

20
30

Gelak

120

5

27

16

23

31

50

47

4

1

42

5

46

19

1

88

4

107

5

49

2

178

8

227

10

Iturria: Bergarako Udala

Erdi Mailako Lanbide Heziketari dagokionez, alde nabarmenak daude (Miguel Altua
ikastetxeak eskaintzen du Bergaran). Izan ere, matrikulatu diren ikasleen %82a
gizonezkoak dira eta emakumezkoek, %18a osatzen dute soilik. Espezialitateari so eginez
gero ere ezberdintasunak ikus ditzakegu: Administrazio-kudeaketa espezialitatean
matrikulatu dira neska gehienak (nesken %70a) eta gutxi Mekanizazioan (nesken %23a)
eta Instalazio elektriko eta automatikoetan (%8a). Hala ere, aldaketak nabaritzen hasten
dira matrikulazioetan. Izan ere, tradizioz emakumezko gehiagok izena ematen zuten
espezialitateetako batean (“Administrazio-kudeaketa”), 2020/2021 ikasturteen
gizonezkoen izen-emate gehiago daude eta (22 gizonezko eta 18 emakumezko).
ERDI MAILAKO LANBIDE
HEZIKETA 2020-2021

MAILA / EREDUA

Hizkuntza ereduak
CIFP MIGUEL ALTUNA LHII
1.urtea: Espezialitateak:
1.1.- Mekanizazioa

A edo B ereduak

D eredua

A+B+D

neska

mutil

Guztira

neska

mutil

Guztira

neska

mutil

Guztira

3

23

26

0

20

20

3

43

46
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1.2.- Instalazio elektriko eta
automatikoak
1.3.- Administrazio-kudeaketa
Guztira 1.urtea

1

2.urtea: Espezialitateak:
2.1.- Mekanizazioa
2.2.- Instalazio elektriko eta
automatikoak
2.3.- Administrazio-kudeaketa
Guztira 2.urtea
GUZTIRA 1. + 2.urtea

20

21

0

0

0

1

20

21

0

0

0

12

12

24

12

12

24

4

43

47

12

32

44

16

75

91

2

16

18

1

13

14

3

29

32

1

5

6

0

0

0

1

5

6

0

0

0

6

10

16

6

10

16

3

21

24

7

23

30

10

44

54

7

64

71

19

55

74

26

119

145

Iturria: Bergarako Udala

Goi Mailako Lanbide Heziketa Miguel Altuna ikastetxean eta Mariaren Lagundia
ikastetxean ikas daiteke. Gizonezkoen eta emakumezkoen matrikulazio-datuetan alde
nabarmenak daude espezialitatearen arabera:
- Miguel Altuna ikastetxea (A edo B ereduak, eta D eredua): matrikulatu diren
gizonezkoek ikasle guztien %74a ordezkatzen dute eta emakumezkoek, ikasleen
%26a. “Administrazioak eta Finantzak espezialitatean” izan ezik (gizonezko eta
emakumezkoen kopuru bera dago), gainerako espezialitateetan gizonezkoen
matrikulazio-kopurua handiagoa da, nabarmenki gainera (“Fabrikazio Mekanikoko
Produkzioaren Programazioa”, %80; “Diseinua Fabrikazio Mekanikoan”, %80;
“Automatizazioa eta Robotika Industriala”, %83; “Mekatronika Industriala”, %90;
“Automatizazioa eta Robotika Industriala (eskaintza partziala)”, %79). Salbuespen
bakarra “Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa (eskaintza partziala)”
espezialitatean dago, gizonezkoen eta emakumezkoen matrikulazio-kopuruen
artean ez baitago horrenbesteko alderik (gizonezkoak %55 eta emakumezkoak
%45).
GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETA
2020-21

MAILA / EREDUA

Hizkuntza ereduak

CIFP MIGUEL ALTUNA
LHII

A edo B ereduak

D eredua

A+B+D

neska

mutil

G*

neska

mutil

G

neska

mutil

G

9

33

42

1

22

23

10

55

65

1

12

13

1

12

13

2

21

23

1.urtea: Espezialitateak:
1.1.- Fabrikazio Mekanikoko
Produkzioaren Programazioa
1.2.- Diseinua Fabrikazio Mekanikoan
1.3.- Automatizazioa eta Robotika
Industriala

2

21

23

1.4.- Mekatronika Industriala

5

40

45

5

40

45

1.5.- Administrazioa eta Finantzak

7

7

14

7

7

14

Guztira 1.urtea

11

54

65

14

81

95

25

135

160

11

14

25

7

43

50

18

57

75

5

12

17

5

12

17

2.urtea: Espezialitateak:
2.1.- Fabrikazio Mekanikoko
Produkzioaren Programazioa
2.2.- Diseinua Fabrikazio Mekanikoan
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2.3.- Automatizazioa eta Robotika
Industriala

4

9

13

4

9

13

2.4.- Mekatronika Industriala

3

33

36

3

33

36

2.5.- Administrazioa eta Finantzak

10

10

20

10

10

20

2.6.- Fabrikazio Mekanikoko
Produkzioaren Programazioa (eskaintza
partziala)
2.7.- Automatizazioa eta Robotika
Industriala (eskaintza partziala)

43

53

96

43

53

96

4

15

19

4

15

19

Guztira 2.urtea

62

91

153

25

98

123

87

189

276

GUZTIRA 1. + 2.urtea

73

145

218

39

179

218

112

324

436

1

7

8

1

7

8

FORJA espezializazio programa

(*G: guztira) Iturria: Bergarako Udala

-

Mariaren Lagundia ikastola (D eredua): matrikulazio-gehienak emakumezkoenak
dira (%73). 2 espezialitate eskaintzen ditu ikastetxe honek. “Gizarte integrazioa”
espezialitatean emakumezkoen matrikulazioek matrikulazio guztien %70a
suposatzen dute eta “Mendekotasuna” izeneko espezialitateko matrikulazioek,
%79a.
GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETA
2020-2021
Hizkuntza ereduak

A edo B ereduak

D eredua

A + B +D

MARIAREN
neska

mutil

Guztira

neska

mutil

Guztira

14

11

25

neska

mutil

Guztira

LAGUNDIA
1. urtea:
1. Gizarte Integrazioa
2. Mendekotasuna

9

4

13

23

15

38

1. Gizarte integrazioa

23

5

28

2. Mendekotasuna

14

2

16

GUZTIRA 2. urtea

37

7

44

GUZTIRA 1 + 2. urtea

60

22

82

GUZTIRA 1. urtea

Iturria: Bergarako Udala
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Irudia: Miguel Altuna Goi-mailako Lanbide-heziketako institutua (Izadi 21)

Hezkuntza-eskaera
Orokorren matrikulazio-kopurua nahikoa egonkor mantendu da azken 7
ikasturteetan, gorena 2016/17 ikasturtean lortu bazen ere. Adierazgarria da azken
urteetan Haur-hezkuntzako (%-25´1) eta Batxilergoko (%-9´2) matrikulazioetan
beherakada gertatu den bitartean, Lehen Hezkuntza (%7), Bigarren hezkuntza
(%4´8) eta Lanbide Heziketan (%29´3) matrikulazio-kopuruak gorantz egin duela.
Haur Hezkuntzako beherakada Bergarako jaiotza tasaren beherakadarekin lotuta
egon daiteke.
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BERGARAKO HEZKUNTZA-MAILAREN ARABERAKO IKASLEKOPURUA (2014-2020)
3.500
3.000
2.500
2.000

405

335

344

271

315

447
228

483
229

523
258

538
227

613

605

209

227

682

675

689

676

682

707

715

820

857

863

862

890

878

878

689

648

647

640

606

571

516

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

377

401

468
250

1.500
1.000
500
0

HH

LH

DBH

BATX

Lanbide H.

Helduen H.

Iturria: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

Matrikulazio-kopurua, hezkuntza-maila eta ikasturtearen arabera:
14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Haur
Hezkuntza

689

648

647

640

606

571

516

Lehen
Hezkuntza

820

857

863

862

890

878

878

DBH

682

675

689

676

682

707

715

Batxilergoa

250

228

229

258

227

209

227

Lanbide
Heziketa

468

447

483

523

538

613

605

Helduen
Hezkuntza

377

401

405

335

344

271

315

GUZTIRA

3.286

3.256

3.316

3.294

3.287

3.249

3.256

Iturria: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

Ondorengo tauletan hezkuntza-maila eta zentroen araberako azken 4 urteetako
datuak islatzen dira:
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HAUR HEZKUNTZA
250

228

213

200

204

171

158

141

150

194
152

122

147

119

104

100
50

16

0

14

13

9

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

ANGIOZAR

16

14

13

9

ARANZADI

228

213

204

194

LAGUNDIA

141

122

119

104

SAN MARTIN

171

158

152

147

ANGIOZAR

ARANZADI

LAGUNDIA

SAN MARTIN

Iturria: Bergarako Udala

LEHEN HEZKUNTZA
350

319

300

312

261 263

317

305

285 272

265
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Eskaintza-eskaera balantzea

Eskaintza eta eskaeraren arteko balantzea orekatua dela esan daiteke.
Helduen Heziketarako 2 zentro daude, bata Arrasaten eta bestea Bergaran. Hortaz,
bi horiek jasotzen dituzte Debagoieneko ikasleak. Lanbide Heziketari dagokionez,
Aretxabaleta, Arrasate, Bergara eta Oñatiren artean banatzen dituzte zentroak eta,
horrenbestez, ikasleak. Halere, kopuru handienak Arrasate eta Bergarako
ikastetxeetan biltzen dira.

Herritarren heziketa-emaitzak eta heziketa maila
Eskuragarri dauden azken datuen arabera (Eustat, 2020), herritarren %29´4ak
lehen-mailako hezkuntza jasoa du eta laurdenak (%24´7) lanbide heziketakoa.
Eskualdeko batez besteko datuekin alderatuz, ikasketa-mailaren banaketa oso
antzekoa da. Lehen-mailako, bigarren mailako eta Goi-mailako ikasketak
dituztenen portzentajea pixka bat baxuagoa da Bergaran eskualdean baino.
Lanbide-heziketako ikasketak dituztenen ehunekoa, aldiz, Debagoieneko datuaren
apur bat gainetik kokatzen da. Ikasketarik gabeko biztanleen portzentajea, berriz,
altuagoa da Bergaran eskualdean baino.
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10 URTEKO ETA GEHIAGOKO BIZTANLEEN IKASKETAMAILA, BERGARAN (%). 2019
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Iturria: Eustat, 2020

10 URTEKO ETA GEHIAGOKO BIZTANLEEN IKASKETAMAILA, DEBAGOIENEAN (%). 2019
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10 URTEKO ETA GEHIAGOKO BIZTANLEEN IKASKETA- MAILA
LURRALDEKA (%). 2019
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Bergarako biztanleen ikasketa-maila zertxobait aldatu da 2010-2019 bitartean.
2010 urtearekin alderatuz, Lanbide-heziketa eta Goi-mailako ikasketak dituzten
herritarren kopurua handitu egin da.
Alfabetatu gabeko, ikasketa gabeko, lehen mailako, bigarren mailako eta erdi-/goimailako ikasketak dituzten biztanle-kopurua, berriz, jaitsi egin da epe-tarte
horretan.
10 URTEKO ETA GEHIAGOKO BIZTANLEEN IKASKETA- MAILA,
BERGARAN (BIZT.) 2010 - 2018
4.656

5.000

4.015
4.000

3.377
2.675
2.634 2.567

3.000
2.000
650

1.000
83 40

2.238
1.108 940

1.526

480

0

Iturria: Eustat, 2020

291

Atal honekin amaitzeko, azpimarratzekoa da Udalak eta Oinherri herri hezitzaileak
sustatzeko elkarteak 2020ko abenduan sinatutako hitzarmena. Izan ere, lankidetza horri
esker Bergara herri hezitzaileen sarean sartu zen eta bere helburu, printzipio eta lan ildoak
Bergaran garatuko dira. Horrela, herri hezitzaile izatearen ikuspegiarekin lanean diharduten sareko
beste herriekin esperientziak partekatuko ditu Bergarak eta Oinherrik eskaintzen duen aholkularitza eta
bide-laguntza jasoko ditu. Elkartearen helburua “hezkuntza ardura konpartitu bat bezala ulertzen
hastea da. Herria eremu hezitzaile moduan sustatuz eta herritarrei, eragile hezitzaile moduan,
balioen hezkuntzan duten protagonismoa aitortuz. Haurrak txikitatik eskubide eta betebehardun
herritar bezala onartuz eta parte hartzea eguneroko ohitura bihurtuz, eurekin denontzako herri hobe
bat eraikitzeko. Horretarako lan tresna nagusia, herri hezitzaileen sareko herrietan burutzen ari diren
esperientzia eredugarriak ezagutzera ematea, balioan jartzea eta elkartrukatzea izango da”.
Oinherri herri hezitzaileak sustatzeko elkarteak herritar oro berez hezitzaile direla aitortzen du, eta, 7
printzipiotan oinarritzen du bere xedea eta honela formulatzen du:
o
o
o
o
o
o
o

Jolasa eta sormena ikasteko eta garatzeko berariazko tresnatzat dituen haurren kultura
aitortzea,
Aurrekoa oinarri hartuta, haurrei benetan parte hartzeko eta erabakitzeko ahalmena ematea,
Haurrek eraikitako aisia hezitzailea eta euskalduna izatea,
Aniztasunean berdin eta parekide izatea,
Ingurumen naturala eta ingurumen kulturala zaintzea,
Komunitate-sarea eta auzolana indartzea,
Pertsonen arteko harreman osasuntsu, justu eta asegarriak jostea.

Oinherri ekimena, euskararen, hezkuntzaren, kulturaren eta aisialdiaren inguruan lan egiten duten
Euskal Herriko hainbat elkarte eta eragilek osatzen dute. 2012. urteaz geroztik, teoria eta praktika
uztartuz, herrigintzatik, parte hartzea sustatuz, balio hezitzaileak hedatzeko helburuarekin, Euskal
Herriko txoko ezberdinetan herri hezitzaileen filosofia ereiteko lanean dihardute
(herrihezitzaileak.eus).

HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA
✓ San Martin ikastetxeko azpiegiturak bikainak dira, baina kanpoko espazioak ez dira
egokiak eta porlana besterik ez dute. Eremu zabalago eta berdeagoak izan beharko
lituzkete.
✓ Umeentzako jolas-gune estali eta moderno bat beharrezkoa litzateke, gune
ezberdinetan, egun ez baitago gune estalirik.
✓ Bergaran Mariaren Lagundia ikastolak gizarte integraziorako eta mendekotasunari
lotutako lanbide heziketako zikloak eskaintzen ditu.
▪ Ikusten da gizarte arloko ikasketetan gizon kopurua poliki igotzen doala.
▪ Arlo honetan lan-merkatuan eskaintza gutxi dago.
▪ Askok gertutasunagatik egiten dute ikaskuntza, baita “zubi-ikastaro” moduan
edota goi mailako ikasketetarako sarbidea ematen dietelako ere.
▪ Lanbide heziketako hezkuntza-eskaintzaren azokan nabarmena da interesa
erakusten duten ikasleen gehiengoa emakumea dela, nahiz eta gizonezkoek
informatzeko oztoporik erakusten ez duten.
✓ Berdintasunean heztea:
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o Lantzen da, baina gizartean oraindik rol eta jokaerak barneratuta daudenez,
eta errepikatzen direnez, ikasitakoa egunerokotasunean praktikan jartzea
zailtzen du.
o Eskolan ez ezik, gainerako herritarrei bideratutako formakuntza eskaini
behar da.
✓ Ikastetxeek teknikariarekin urte osoko lanketa bateratua egitea.
✓ Etxeetaraino heltzea.
✓ Jakiunde: EAE mailako adituen egoitza Olaso dorrean dago eta, bertan izanda, baliatu
egin beharko litzateke, bai hezkuntza bidetik, bai berrikuntza bidetik.
✓ Ikasketa duala: oso baliagarria dela iruditzen zaie, praktika-aukera emateaz gain,
bertako merkatuan sartzeko aukera eskaintzen baitie.
✓ Ikerkuntza: eskaintzarik eta praktikarik dagoenik ez dute ezagutzen. Ez dagoela uste
dute.
✓ Landa eremuko auzoek (Angiozar) desabantailak dituzte hezkuntza azpiegiturei
dagokionean. Herrigunera gerturatu behar dira hezkuntza jarduera askotarako eta
garraioa beraiek ordaindu behar izaten dute. Desabantailen aurrean laguntza batzuek
eskatzen dituzte: adibidez piszinetarako sarrera doan, etab.
✓ Ikastetxeak saretzeko beharra ikusten da, hau da, ikastetxeen arteko harremana eta
koordinazioa sendotzea. Ikastetxeen artean elkarlana bultzatu beharko litzateke,
egun eta egitasmo zehatzetan behinik eta horretan ikastetxe guztiek bat egiten dute,
elkarlanerako guneak sortu beharko liratekeela, Eskola Agenda 2030 bezalako
proiektuetan egiten den bezala.
✓ Udalerrian oraindik ez dago guztiz itxita bere garaian liskarrak sortu zituen gaia:
ikastetxe publiko eta pribatuen artekoa. Ikastola herrikoa eta herritarrentzat izatea
onartu zuen Udalak eta helburu horrekin 15 urtez diruz lagundu zuen, herritar
guztientzako eskuragarria ez zela salatu izan delarik ikastetxe publiko eta herritar
talde baten aldetik. Garai hartako errealitatea eta egungo egoera ez da guztiz aldatu,
publikoak oraindik ekonomia baxuko familien (gehiengoa, atzerritarra) haurren
gehiengoa hartzen jarraitzen baitu. Finantzabiderik gabe ezer gutxi egin daiteke
publikoan hauen alde eta gainera “geto” bihurtzeko arriskua dago.
✓ Haurreskola eta eskolaren arteko lotura ez dago eta ikastetxeetako matrikulazioaren
garaian beste zentroetara joaten zaizkie.
✓ Helduen eskolan arazo handiena ikasleen asistentziak dira. Bertan bi ibilbide
bereizten dira, formazioa ez arautua (eskaintzaren %5) eta arautua (tituluduna,
eskaintzaren %95). Eskolara gerturatzen direnen gehiengoak formazio ez arautua
eskatzen du eta bertan eskaintzen denaren aurrean ez du interes handiegia jartzen,
absentismo altua izanik. Lan mundutik datozenen gehiengoa (Lanbidetik, dirulaguntza
jasota) atzerritarrak dira eta nahiz eta titulu baten beharra duten, ez dute behar hori
sumatzen.
✓ Aspaceko ordezkariek oso aberasgarri ikusten dute beste ikastetxeekin eta udalerriko
elkarte ezberdinekin elkar-eraginak izateko aukerak sortzea eta Martxoak 8 batean
Ipintzako ikasleekin dantzan aritu zireneko eguna ekarri dute gogora, egitasmo oso
aberasgarri bezala. Beraien beste aldarrikapen bat, Aspace pribatu izatetik beraien
zerbitzuak hezkuntza publiko barnean izatea izango litzateke.
✓ UNED herrian txertatzearen beharra azpimarratzen da, herritartzea, jarduera
ezberdinetan partaide izanez edo/eta azpiegitura eskainiz. Egun COVI-19 dela eta
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ematen ari zaion erabilpena horretarako bide izan behar du.
✓ Batxilergo artistikoa egiteko aukerarik ez dago Bergaran eta Arrasatera joan behar
izaten dute interesatuek.
LANBIDE HEZIKETA:
✓ Lanbide heziketako ikasleek herriko eta inguruko enpresetan erraz kokatzen dela
adierazi da, erraztasuna dutela.
✓ Lanbide hezkuntza oso zabala da eskualde osoan eta lotura handia du eskualdeko
enpresekin. Enpresek bertatik hartzen badit dituzte beharrezko langileak ez ezik
aplikagarriak zaizkien teknologiak, bertan lantzen baitira.
✓ Ikerkuntza aldetik lan handia egiten da lanbide hezkuntzan (Miguel Altuna,
Mondragon Unibertsitatea, etab.) estanpazioa, robotika, automozio sektoreentzat.

EUSKARA

Gaitasuna eta erabilera
EUSKARA-GAITASUNA:
Bergarako biztanleen %68´9a euskaldunak eta %18´1a erdaldunak ziren 2016 urtean
(Eustat). Eskualdeko datuekin alderatuz, euskaldun gehiago eta erdaldun gutxiago
daude Bergaran, bi kasuetan aldea txikia bada ere. Gipuzkoako datuekin konparatuz
gero ere, eskualdekoekin bezala, euskaldun gehiago eta erdaldun gutxiago ditu
Bergarak, baina aldea nabarmenagoa da. Ezberdintasun handiena EAE milako datuekin
ikus daiteke, euskaldunak %42´2 eta erdaldunak %39´3 baitira erkidego mailan.
BIZTANLEEN EUSKARAREN GAITASUN-MAILA LURRALDEKA
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Udalerrian, euskaldunen kopuruak gora egin du 2006 urtetik 2016 urtera (%3´5),
baina erdaldunen kopuruak ere bai (%16´2). Honen atzean azken urteetan egon den
inmigrazioa dago.
BERGARAKO BIZTANLEEN EUSKARAREN GAITASUN-MAILA
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1981 urtetik 2011rako epe tartea kontuan hartuz, Bergarako erdaldunen ehunekoak
beheranzko joera islatzen du. 2011-2016 bitartean berriz, kopurua igo egin da
(euskaldunen ehunekoa ere hazi egin da 1981 urtetik, nahiz eta 2016ko datua (%68´9)
2001ekoa (%70) baino baxuagoa izan).
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1981etik 2001era gazteetan euskara jakitea orokortu egin zen eskolaren ondorioz eta
beste aldagaietan (lehen hizkuntza eta etxeko erabilera) ere egoera hobetzen zihoan,
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nahiz eta motelago gertatu. 2001etik 2011ra aldiz, ia adin-tarte guztietan aurretik
zetorren hobekuntza eten egin zen eta jaitsierak gertatu ziren hiru aldagaiotan.
Salbuespen bakarra 30-40 adin-tartea da (Iturria: ESEP 2018-22).
Ama-hizkuntza euskara duten herritarrak nagusi dira Bergaran (%48´9, 2016 urtea),
gaztelera dutenen gainetik (%38´4) kokatuz. Egoera hau 2006 urtekoaren alboan
okerragoa da, izan ere, garai hartan euskara ama-hizkuntza zutenak %53 ziren eta
gaztelera zutenak %38´8. Honen atzean jaioberrietan guraso atzerritarren
portzentajeak izan duen bilakaera egon daiteke: 1996an ama atzerritarrengandik jaioak
%2 ziren eta, aldiz, 2019an, %27. Ematen du oraindik ere joera hori mantenduko dela.
(ESEP 2018-22)
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Debagoiena eskualdean datuak Bergarakoen antzerakoak diren arren, gaztelera eta
euskararen arteko aldea askoz txikiagoa da: euskara ama-hizkuntza gisa herritarren
%45´5ak du; gaztelera aldiz, biztanleriaren %42´3ak. Egoera hau alderantzizkoa da
Gipuzkoan euskara edo gaztelera ama-hizkuntzan dutenen artean (%34´4 eta %53
hurrenez hurren) eta, are nabarmenagoa, EAEko datuekin alderatuz (%18´4 eta %71,
hurrenez hurren).
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Ondorengo grafikoan Bergarako 2014/15 – 2020/21 ikasturteetako matrikulazioa jasotzen
da, hautatutako hizkuntza ereduaren arabera. Orokorrean matrikulazioak mantendu egin
dira (% 0´9 jaitsi da), eta D eredua da nagusi, eredu horretan matrikulatutakoen kopurua
zertxobait jaitsiz (% 84´7tik % 84´3ra). B eredua hazi egin da eta A ereduak, berriz, behera
egin du (% 19).
Eskualdean ere D eredua da nagusi (%89´6) eta A ereduko matrikulazioen aurretik (%7´6).
2014/15 – 2020/21 tartean D ereduko matrikulazioak apur bat hazi dira (%1´2) eta A
eredukoak jaitsi (%-26´2). B ereduak izan du igoerarik nabarmena (%71´1).
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Iturria: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus

Ildo honetan, aipatu beharra dago Haur-hezkuntzatik Batxilergora arteko ikasketak
euskaraz egiten direla bere osotasunean. Lanbide heziketarako ikastetxeek A, B eta D
ereduko ikasketak eskaintzen dituzte, matrikulazioen % 67´3a euskarakoa izanik
(2020/21). Eskuhartze nabarmenena helduen hezkuntzak eskatuko luke, A eredua
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eskaintzen baitu %100an.
HELDUEN
HEZKUNTZA
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Udal Euskaltegian izandako matrikulazioei dagokionez, ikasle-kopuru eta eskola-ordu
altuena 2002-2003 ikasturtean erdietsi zen (235 ikasle eta 5.500 eskola-ordutik gora).
Eskuragarri ditugun azken datuen arabera, 2016-2017 ikasturtean 159 ikasle zeuden
matrikulatuta eta 2.848 eskola-ordu eman ziren.
Ondorengo grafikoan ikus daitekeen moduan, ikasturte gehienetan A1-A2 mailei
lotutako taldean matrikulatu zen ikasle gehien (2009-2010 eta 2010-2011 ikasturteak
izan ezik; izan ere, aipatu ikasturteetan ikasle gehienak C1 maila lortzeko taldean
baitzeuden).
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*GAINERAKOAK: Hika eta euskalkiko akatsak lantzeko taldeak.

Iturria: Euskara Suspertzeko Plan Estrategikoa 2018-2022. Bergarako Udala
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Irudia: Irizar jauregia (udal euskaltegia dago bertan). Izadi 21

EUSKARAREN ETXEKO ERABILERA:
Etxeko hizkuntza-erabilerari erreparatuz, Bergarako biztanleen %39´5ak bakarrik
egiten du euskaraz etxean, biztanleen heren bat inguruk, hain zuzen. Eskualdean,
berriz, euskararen erabilera txikiagoa da etxean (%36´3). Edonola ere, Bergaran
etxeko hizkuntza gisa euskara erabiltzen dutenen portzentajea Gipuzkoako (%27´5)
eta erkidego mailako datuekin (ia %14´1) alderatuz hobea bada ere, euskaldunak
(%68´9) eta ama-hizkuntza euskara duten biztanleak %49a direla aintzat hartu
behar dugu eta, ondorioz, etxeko erabileran ere aurrerapausoak emateko beharra
dagoela ikus daiteke.
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ETXEKO HIZKUNTZAREN ERABILERA LURRALDEKA 2016 (%)
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Eskualdeko etxeko hizkuntza-erabilerari erreparatuz, ikusten da euskararen
erabileraren galera eman dela 2001-2016 urtean artean (%6). Gazteleraren kasuan
bilakaera kontrakoa da: goranzko bilakaera izan du, orotara %1´6 igoz. Halere, 20112016 artean, gazteleraren erabilera apur bat gutxitu eta euskararena handitu dela
ikusten da. Atzerriko hizkuntza bat hitz egiten duten biztanle-kopuruak ere gorantz
egin du (%2´1), etorkinengatik bereziki.
ETXEKO HIZKUNTZAREN ERABILERA-BILAKAERA
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Iturria: Eustat , 2020

Bergarako etxeko erabileraren bilakaera eskualdekoaren antzerakoa izan da,
etxean gazteleraren erabilera areagotzea (%3´3) eta euskararen murrizketa (2´6)
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islatuz. Halere, 2011-2016 artean, gazteleraren erabilera apur bat gutxitu eta
euskararena handitu dela ikusten da. Beste hizkuntzak bat erabiltzen dituztenen
portzentajea ere handitu egin da azken urteetan (%2´4). Herritarren %68´9
euskalduna dela kontuan izanik, zer hobetua badagoela esan daiteke.
ETXEKO HIZKUNTZAREN ERABILERA BILAKAERA BERGARAN
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KALE-ERABILERA:
80ko hamarkadatik hona, euskararen kaleko erabilera orokorrak goranzko joera izan
du, hurrengo taulan ikus daitekeen modura. Esan liteke, gaur egun, %45 inguruan izan
litekeela erabilera hori, baina, 2017ko neurketako datuak kontuan hartuta, badirudi
aurretik izandako goranzko joera hori zalantzan egotea. Berez, logikoa litzateke,
gaitasunean azken urteotan izan den bilakaera kontuan hartuta.
Adinez adin izandako bilakaera ere nahiko bat dator, oro har, adin-tarte bakoitzean
gaitasunak izandako bilakaerarekin:
-

Haurretan, %60 pasatxoan, goranzko joera txiki batekin.

-

Gazteetan, gorakada handia hainbat urtez, baina azken urteetan gorabeheratsua.
Batez beste, %45 inguruan.

-

Helduetan, gorakada nabarmena azken 20 urteetan eta orain egonkorrago, %40
inguruan.

-

Zaharretan, beheraka etengabea, gaur egun %30 inguruan kokatuz. Logikoena
litzateke oraindik zerbait beheraka jarraitzea, helduek 90eko hamarkadan izan
zituzten emaitzetara iritsi arte.
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Iturria: Euskararen kaleko erabileraren neurketa (Bergarako Udala, 2018)

Generoaren arabera aztertuz gero, emakumezkoen artean kaleko euskararen
erabilera gizonezkoen artekoa baina handiagoa dela ikusten da.
Euskararen kale-erabilera generoaren arabera (%)
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Iturria: Euskararen kaleko erabileraren neurketa (Bergarako Udala, 2015)

Generoa eta adin tartea erkatzerakoan, euskararen kale-erabileran alderik handiena
gazteen artean (15-24 urte) topatzen dugu, bataz besteko 20-25 puntuko aldearekin,
beti ere emakumeak izanik kalean euskaraz gehiago mintzo direnak. Eta hain zuzen
ere, hori da kale-neurketak erakusten duen ahulgune nagusietako bat: mutil gazteen
euskararen erabilera apala.
Beste adin tarteetan aldea txikiagoa da: 0-14 urte bitarteko haurretan aldea 10-15
puntukoa da urte gehienetan; 25-65 urte bitarteko helduetan aldea 4-5 puntura jaisten
da; eta 65 urtetik gorakoetan berriz ia ez dago alderik euskararen kaleko erabileran.
1

Neurketa honetan izan zen inoizko erabilerarik altuena, baina konparaketa egitean kontuz ibili behar da,
Euskaraldiak irauten zuen garaian egin baitzen, Euskaraldiaren beraren eragina neurtzeko.
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Euskara udal jardueran
Bergarako Udalak badu Euskara Zerbitzua eta baita euskara gaiez arduratzen den
zinegotzia eta batzorde politikoa ere. Udal-euskaltegia ere badago herrian. Sailak hiru
arlo nagusitan lan egiten du: Udalean, herrian eta eskualdean.
Udalaren webgunean Euskara Sailak atala du eta bertan jasotzen dira sailak euskararen
arloan burutzen dituen jarduerak. Euskaraz idazteko garaian sortzen diren zalantzak
argitzeko tresnak eta arau batzuk ere jasotzen dira bertan. Herritarrei, elkarteei nola
ekonomia jarduerei itzulpen zerbitzua eskaintzen zaie.
Bergarako Udalaren Euskara Zerbitzuak euskara ikasteko herritarrei zuzendutako dirulaguntzak kudeatzen ditu, eta baita herriko ikastetxeei zuzendutako “Gu ere bertsotan”
eta eskolaz kanpoko euskara-indargarriak antolatzeko diru-laguntzak ere.
Euskararen normalkuntzaren arloan, Euskararen Plan Estrategikoa 2018 - 2022 dago
indarrean, herritarren eta udal ordezkari politiko eta teknikarien artean landu dena. Bi
planetan banatzen da: Udaleko Erabilera Plana 2018 - 2022 eta Herrian Euskara
Sustatzeko Ekintza Plana 2018 - 2022.
Plana onartzearekin batera, bertan euskararen normalkuntza bidegurutze batean
zegoela adierazi zen, herriz gaindiko zenbait lidergo eta elkarlan aktibatu zirelako, eta
kudeaketa-eredu berriak bultzatu nahi zirelako. Kudeaketa eredu berriak birdefinitu
eta bideratzea plangintzaldi hasierako eginkizunen artean kokatu zen.
Plana onartzerakoan, honako egitura zegoen antolatuta:
•

Udal edo herri mailako organo orokorrak:



•

Sektorekako herriko koordinazio-guneak:



•

Irakaskuntza batzordea
Euskalduntzearekin lotutako hainbat proiekturen inguruko koordinaziogunea

Herriz gaindi, Bergarako Udalak zenbait koordinazio-gunetan parte hartzen du:



•

Euskara, kultura eta kirol batzordea (une honetan ez dago batzorde hau.
Herritarren batzordea da euskara gaiez arduratzen den organo politikoa).
Euskalgintzaren koordinazio-gunea

Debagoieneko koordinazio-gunea
Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA), DEIADAR koordinaziogunea

UDALEKIN programa, Gipuzkoako Foru Aldundiak sortua, udal teknikariei
laguntza eta formakuntza eskaini eta elkarlanean aritzeko.

Euskararen plan estrategikoaren helburu nagusia Bergaran ohiko hizkuntza euskara
izan dadin behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea da,
herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa
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lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotuz.
Udalak jarrera aktiboa du euskararen normalkuntzan. Euskara planaren helburuak eta
ekintzak esparru desberdinetan jorratzen dira, hala nola: familia bidezko transmisioa,
irakaskuntza, euskalduntzea eta euskaraz trebatzea, administrazioa, arlo
sozioekonomikoa, arlo soziokulturala, corpus-lanketa, hedabideak eta informazio
komunikaziorako teknologiak.
Udaleko Euskara arlotik azken urteotan gauzatu diren ekintza nagusiak, besteak beste,
honakoak dira:
Udal barrura begirako Erabilera Plana. Azken urteetako ekimen nagusiak:
•

Enpresen kontratazioetarako hizkuntza irizpideak finkatu eta jarraipena
egitea

•

Bikain ziurtagiria. 2021ean kanpo ebaluazio egin da eta BIKAIN ziurtagiria,
urrezkoa, lortu da.

•

Barruko ahozko erabilera bultzatzea. Euskaraldia.

•

Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa egiten hastea udal proiektu nagusietan…

Herrira begira plana, Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP):
a) Arloarteko ekimena: Euskaraldia, euskararen erabilera aktibatzekoa. Nazio
mailako egitasmoa.
b) Irakaskuntza:
-

Berbekin programa pilotua, ikastetxeetan irakasgai guztietan ahozko
berbeta indartzea helburu duena eta

-

Ikastetxeei aholkularitza, gurasoak eta ikasle gazteak sentiberatu eta
aktibatzeko: gurasoen euskara batzordeak, ikasleen euskara batzordeak, …

-

Euskara maila apalekoentzako errefortzu-saioak, eskola orduz kanpo:
HH, LH eta DBH

c) Familia
-

Guraso izan berriak sentiberatzeko materialak: aholkuen biorrikoa, umekantak, ume-hiztegia...

-

Euskarazko produktuen katalogoa

d) Euskalduntze-alfabetatzea
-

Udal Euskaltegian ikastaro aukera zabala. Ikastaro
etorkinentzat, Hika lantzekoa, bertako euskara lantzekoa...

-

Berriketan programa (mintzalaguna),
(Jardunek, udalak diruz lagunduta).

ikasitakoa

bereziak:

praktikatzeko…
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e) Esparru sozio-ekonomikoak: merkataritza, lan-mundua…
-

Euskaraldia 2021. Entitateetan ariguneak sortzeko eskaintza.

-

Establezimendu komertzialentzako zuzenketa eta itzulpen zerbitzua eta
material prestatuen eskaintza.

-

Zenbait banketxerekiko hitzarmenak, euskararen erabilera sustatzeko
(UEMAk): Laboral Kutxa, Kutxabank.

f) Esparru soziokulturala: kirola, aisia, kultura, liburugintza, …
-

Kirol kluben jarduna euskalduntzeko egitasmoa: formazioa,
entrenamendu eta partiduen jarraipena, diru-laguntzetan %10 hizkuntza
erabileraren arabera.

-

Koldo Eleizalde lehiaketak, euskarazko sorkuntza bultzatzeko: ipuin
idatzia, ipuin-kontaketa, antzerkia, komikia, bertsoa...

g) Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
-

www.bergarakoeuskara.eus webgunea: herriko toponimia, Bergaraldeko
hiztegia, Gehixeago eta hobeto material didaktikoak, …

-

Bergarako ahotsak egitasmoa. Bergarako euskararen ondarea jaso eta
herritarren eskura jartzea.

h) Hedabideak eta IKTak (Informazio eta komunikazio teknologiak)
-

Goiena komunikazio-taldea. Udala bazkide eta laguntzaile.

ESEP 2018-2022 Plan Estrategikoan jasota daude aurrera begira Udalak jarraitzekoak
dituen ildo orokorrak:
✓ Erabilera indartzea da lehentasuna. Dakitenek euskaraz egitea da
lehentasuna. Hizkuntza ohiturak aldatzeko ekimenak bideratzea, ohiko
hizkuntza euskara izango den guneak sortzea, euskaraz egitea gizarte-arau
izango den guneak.
✓ Euskal elebidunak sortzea helburu. Ahozkoa lehentasun. Euskal elebidunak
dira euskaraz gaztelaniaz baino hobeto egiten dutenak. Horietan %98ak
erabiltzen du euskara gaztelania beste edo gehiago. Hizkuntzaren
normalkuntzarako oso garrantzitsua da euskal elebidunen % altua izatea.
Ditugun erabilera-guneak birmoldatu eta aberastu egin behar ditugu ahozko
erabilerari leku handiagoa emateko. Arreta berezia jarriko, adibidez, euskara
errefortzuetan dabiltzan ume eta gazteei
✓ Lehentasunezko adin-tarteak: gazteak eta gazteekin harremana duten
helduak. Euskararen hazkundea gazteetatik etorri behar du baina arreta
berezia jarri behar da gazteekin harreman handia duten helduekin: guraso,
begirale, irakasle…
✓ Lehentasunezko arloak, bizitzan denbora gehien hartzen digutenak.
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Hizkuntza behin eta berriz erabiliz aberasten da. Bizitzan denbora tarte
handiena hartzen duen hura da euskararako era lehentasuna. Ondorioz,
“etxea, eskola eta eskolaz kanpoko jarduerak” dira lehentasun haur eta
nerabeetan. Helduetan, berriz, lan-munduak hartuko du haurretan eskolak
duen lekua. Bikain ebaluazioak ere aurrerantzean jomuga arlo
sozioekonomikoan jartzea proposatzen du.
Era berean, irizpide honen haritik, arreta berezia jarriko da, adibidez, etxean
euskaraz egiteko aukerarik ez duten eta euskara errefortzuetan dabiltzan
ume eta gazteei eskola orduz kanpo euskaraz jarduteko gune gehiago
eskaintzeko.
✓ Mundu ludikoa. Bizipen positiboak. Harremanetan gauden hizkuntza orok
sortzen ditu hiztunarengan bizipenak. Hala ere, bizipenok izan litezke
positiboak edo negatiboak. Berebiziko garrantzia du euskara bizipen
positiboekin lotzeak.
Horrekin batera, Bikain ebaluazioan azpimarratzen diren Udalaren 3 indargunerik
garrantzitsuenak honakoak dira:
-

Udalaren hizkuntza politika adostasunean oinarritu izana hasieratik: bai udal
taldeen arteko adostasunean, eta bai langileen adostasunean. Gaitasunaren aldetik
eta kontzientziaren aldetik langileak izan dira planaren aktibo garrantzitsu bat.

-

Udalak ibilbide luzea egin izana euskararen normalizazioan. Emaitzak ez ezik,
prestigioa ere lortu du. Euskara Zerbitzuak berak ere prestigioa eta autoritatea du
Udalaren barruan: bere lana aintzatetsia eta aitortua da.

-

Udalak jarrera proaktiboa erakutsi izana. Herriko elkarte, enpresa, komertzio eta
entitateekin lan egin du herrian euskararen erabilera soziala handitze aldera,
sarritan lidergoa erakutsiz.

Bestetik, Bikain ebaluazioan honako lan-ildoak definitzen dira Udalak heldu beharreko
jardunbide gisa:
-

Hizkuntza politika kudeaketa orokorrean integratzeko aurrerapausoak ematen
jarraitzea. Komeni litzateke arlo eta zerbitzu bakoitzaren hutsuneak, lehentasunak
eta helburuak zein diren zehaztea.

-

Kulturan, aisialdian, kirolean ahalegin handia egin ondoren, komeni da datozen
urteetan jomuga arlo sozioekonomikoan jartzea: batetik, udalak enpresekin dituen
harremanetan euskararen erabilera indartzen, eta bestetik, enpresei
normalizaziorako pausoak emateko animatzen eta laguntzen. Horrek, gainera,
barruko plana eta kanpoko planak lotzeko aukera ematen du.

-

Erabat euskaraz lan egitera igarotzea, eta horretarako hutsuneak betetzen joatea.
Langileen arteko ahozko harremanetan arreta jartzea, euskara langileen arteko
ohiko hizkuntza izateko.

Bergarako egoera demolingustikoa kontuan izanik, Bikaineko talde ebaluatzailearen
ustez, aipamen berezia merezi du atzerriko jatorria duten herritarrekin jarraitu
beharreko politikari buruzko gogoetak. Egun, biztanleen % 6 inguru dira atzerriko
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jatorria dutenak, baina adin tarte batzuetan % 15era iritsi daiteke. Udalak zenbait
programa garatu ditu integrazioari begira (auzoko, eskola-errefortzuak...) baina ziur
aski gaiak trataera integralagoak beharko lituzke. Euskara Sustatzeko Ekintza Planak
ere beste herri edo herrialdeetatik Bergarara bizitzera etorriko biztanleei begirako
helburuak nahiz ekintzak barneratzen ditu.
Euskararen sustapenean diharduen Jardun Euskara Elkartea dago herrian, hainbat arlo
jorratzen dituena: Haur eta gazteen aisia, kultur jarduerak, sentiberatze-ekimenak,
Berriketan programa, antzerki eta bertso eskolak, … Jarduerok bideratzeko dirulaguntza jasotzen du udaletik eta horretarako hitzarmena sinatu ohi dute Udalak eta
Jardunek urtero.
Euskaraldiari lotuta Euskaraldiko batzorde orokor bat sortu zen, herritar boluntarioek
eta Jarduneko, Udal Euskaltegiko eta Udaleko Euskara Zerbitzuko ordezkariek parte
hartu izan dutena.
Herritarrek, norbanako gisa, euskararen alorreko proposamenak oso noizbehinka
helarazten dizkiote Udalari. Edozein kasutan, euskararen normalizazioarekin lotuta,
askotariko parte hartze prozesuak antolatu izan dira: Planak ebaluatu eta berritzeko,
Euskaraldiaren inguruan…. Horietan jaso ditu Udalak proposamenak.
Horretaz gain, bereziki, aisiarekin lotutako hainbat udal-zerbitzu ere eskaini izan ditu
kontratazio bidez: ludotekak, udaleku irekiak, …

HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA
✓ Euskararen erabilpenerako kontzientziatu beharra dago.
✓ Gazteak euskara erabiltzeko nola motibatu zaila ikusten da.
✓ Euskara maila ere jaitsi da. Teknologia berrietan hizkuntzaren erabilera ez da ona
eta mundu bisuala izanik, idatziak ez dira protagonista. Ortografiako akatsak geroz
eta ugariagoak dira.
✓ Euskara ez da herriko biztanleen lehen hizkuntza (orokorrean).
✓ Gaur egungo Bergara duela 40 urtekoa baino euskaldunagoa dela irizten dute.
✓ Euskararekiko kontzientzia ahula dagoela uste dute eta lehen zegoen militantzia
gabezia dago egun.
✓ COVID-ak eragin oso latza izan du, batez ere atzerritarren artean, baina baita
euskaldunen artean ere, etxean gailu elektronikoetan kontsumitu diren edukien
gehiengoa gazteleraz izan delako.
✓ Estatutik herrira bizitzera etortzen direnek, orokorrean, ez dute euskara ikasteko
ohiturarik, baina estatutik kanpoko zenbaitek bai. Kanpoko herrialde batzuetako
herritarrek ez diote euskarari behar bezainbesteko balioa ematen eta beste
batzuek, aldiz, integraziorako giltzarri moduan ikusten dute.

EUSKARAREN ALDEKO UDAL POLITIKA:
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✓ Harrera-plan integral baten beharra dago eta elkarteekin elkarlanean burutu
beharko litzateke (ez soilik udalaren gain erantzukizuna utzi).
✓ Udalak herritarrekiko arreta zerbitzuan euskararen erabilera bermatua dago, baina
ez da horrela ikusten udaleko langileen arteko harremanetan.
✓ Udaleko komunikazioan euskararen erabilera maila onean baloratzen da.
✓ Udalak euskararentzako itzulpen sistema eta tresnak baditu. Alokatu ere egiten ditu
jarduerak antolatzen direnean.
✓ Udaltzainek gaztelera asko erabiltzen dutela adierazi da eta hauen euskaratzean
lanketa egin beharko litzatekeela.
✓ Erabilera: egun euskarak duen beherako bilakaerarekin lotzen dute. Hala ere,
udalerrian gazteen artean nahiko entzuten omen da, asko eremuaren eta
koadrilaren arabera. Gazteek gaztelerako joera “moda” kontuagatik, hau da,
helduagoak egin heinean, erabilera handitu egiten dela ikusten dute, kontzientzia
hartzearekin batera doalakoan.
✓ Euskararen erabilera dagoen mailan egotea ez jakitea oztopo ez dela da. Hau da,
administrazioan edo enpresa zehatzetan ez bada, euskararen jakintza ez da
beharrezkoa.

EUSKARA ENPRESA MUNDUAN:
✓ Enpresa mundua gizartearen ispilua da. Enpresa handienetan euskararen erabilera
bermatzeko neurriak ezartzen dira. Dokumentuak ele bitan idazten dira eta kanpora
begira lan egiten dutenek ingeleraz hein handi batean.

EUSKARA MERKARITZAN
✓ Merkatariek jartzen dituzten kartelak ele bitan izaten dira.
✓ Bezeroarenganako tratuan erabiltzen den lehen hitza euskarazkoa izan ohi da ia
beti. Joera dago ordea elkarrizketa luzatzean gaztelerara jotzeko.
EUSKARA IKASTETXEETAN:
✓ Ikastetxean euskara batua bakarrik irakasten da eta Bergarako euskalkia ez. Faltan
botatzen dute, izan ere, euskalkia kalean ikasi behar dute, askok etxean ere ez
dutelako, eta hori oztopo izan daitekeela iruditzen zaie. Hori dela eta, askok euskara
ikasgaiarekin lotzen dute eta, beraz, mania diote. Are gehiago, kalean
egunerokotasunean behar duten euskara euskalkiarena da, beraz, hori jakin ezean,
euskarak erabilgarritasuna edo praktikotasuna galtzen du, erabileran negatiboki
eraginez. Gainera, batzuek aipatzen dute bertako euskalkia modu zuzenean nola
hitz egin ez dakitela.
✓ HOBEKUNTZA-PROPOSAMENA: bertako euskalkia ikastetxean irakastea.
✓ Ikastetxeetan euskararen erabilera galtzen ari da ikasleen artean. Antzuolatik
datozen ikasleek indartzen dute euskararen erabilera ikastetxean.
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✓ Gurasoek ere geroz eta gehiago gaztelera erabiltzen dute kalean. Erlaxatu egin dira
eta arriskutsua da.
✓ Helduen hezkuntza-eskaintza gaztelerakoa da soilik, baina horren arrazoia bi izan
daitezke: bata, hizkuntzaren araberako bi talde antolatu arren, soilik gaztelerakoa
ateratzea; bigarrena, ikastaroak demandatzen dituztenak erdaldunak izatea. Halere,
helduen eskaintzari heldu beharko litzaioke.
✓ Udal euskaltegian, 30 urteren ondoren alfabetatze taldea osatu dute.

EUSKARA AISIA-GARAIAN:
✓ Eskola-kirolak ondo funtzionatzen du euskaraz:
- Euskara eta kirolak lotuta eta batera joan behar dute.
- Elkarte batzuetan komunikazioa bi hizkuntzatan egiten da.
✓ Aisian euskara bermatua dago.

KULTURA, KIROLA ETA AISIA

Kulturako ekipamenduak eta horien erabilera
Bergarako Udalak kultura saila du, kulturako zinegotziak gidatzen duena. Sail hau
ondorengo langileek osatzen dute:
-

Kultura teknikaria

-

Kultura teknikari laguntzailea

-

Kultura administraria

-

Kultura laguntzaileak

Bergarako Udaleko kultura sailak kudeatzen dituen ekipamendu nagusiak
Seminarixoa, Zabalotegi aretoa eta Aroztegi aretoa dira. Horien erabilerari buruzko
balorazio-txostenak osatzen ditu kultura sailak (besteak beste, erabilerari buruzko
datuak, antolatutako ekitaldien zerrenda, etab. barneratzen dituzte txostenok).
Azpiegitura hauek herri erdigunean kokatuta daude:
-

SEMINARIXOA (seminarixoa.eus): Udalak antolatutako kultura arloko
programazioa eskaintzen duen areto nagusia da. Diziplina anitzeko ikuskizunak
eskaintzen dira bertan. Errege Mintegiaren* barnean dago kokatua. 2017an
ireki zituen ateak “kulturaren hazitegi bat” izateko asmoz. Butakak ipinita 254
lagunentzako aforoa du, koruan 25 jarleku finko izanik. Patioko jarlekuak
kenduta, berriz, 500 lagunentzako edukiera du.
*Bergarako Errege Mintegia Erdiguneko San Martin Agirre plazan dago eta
Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak sortu zuen 1776an, hezkuntza eta
ikerketa zentro gisa. Gaur egun mintegiaren eraikinak Seminarixoa aretoa,
Aranzadi ikastola eta UNEDen Bergarako ikastetxe atxikia hartzen ditu.
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Irudia: Seminarixoa. Izadi 21

- ZABALOTEGI ARETOA: bertan zenbaitetan emanaldiak antolatzen badira ere
(Musika Eskolak antolatzen duen Apirilean Musika egitarauan barruan
barneratutako zenbait emanaldi, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza
jardunaldien barruan emanaldiren bat, etab.), batez ere entsegu-areto moduan
erabiltzen dute
udalerriko hainbat
taldek (antzerki
taldeak, Bergarako
Musika
Banda,
etab.).
120
ikuslerentzako
jarlekuak
dituen
antzokia
da.
Seminarixoa
ireki
aurretik
antzezlanak, musika
emanaldiak,
pelikulen
proiekzioak eta
antzerako
ikuskizunak
bertan eskaini izan
dira.
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Irudia: Aroztegi aretoa. Bergarako Udal

- AROZTEGI ARETOA: izen bereko jauregiaren beheko solairuan kokatua dago
(Barrenkale kalea, 7). Erakusketak egiteko areto moduan funtzionatzen du 2005
urteaz geroztik eta Bergarako Udalaren helburua da ildo beretik jarraitzea,
kalitatezko artisten lanak Bergarara ekarri eta Aroztegi bailarako artisten eta arte
kontsumitzaileen erreferentzia gune bihurtuz.
Aurreko kultura ekipamenduez gain, Udal Liburutegia, Irizar jauregia eta Laboratorium
Museoa ere azpimarragarriak dira:
- UDAL LIBURUTEGIA: Errotalde jauregian kokatuta dago (ohiko ordutegia goizeko
08:30tatik gaueko 20:30tara da). Osintxu auzoak ere badu udal liburutegia. Adin
guztietako pertsonei zuzenduta dago, erabiltzaileei, era guztietako ezagutza eta
informazioa modu eroso eta baliagarrian eskainiz (liburutegiko funtsen kontsulta,
informazio eta erreferentzia zerbitzua, interneta, fotokopiak, maileguak,
liburutegien arteko maileguak, erabiltzaileen prestaketa eta irakurzaletasunaren
susperketa). Euskara eta gaztelaniazko irakurketa klubak aurki daitezke bertan
eta, hilean behin, helduei eta haurrei zuzendutako ipuin-kontaketak ere
antolatzen dira.
Helduen liburutegia: ondorengo baliabideak eskaintzen ditu:
•

Irakurketa eta kontsultarako gunea:

Liburutegiko funtsaren artean hainbat gairen inguruko informazioa aurkituko
daiteke: Hiztegiak, Entziklopediak. Informatika, Filosofia. Psikologia, Erlijioak,
Gizarte-zientziak, Soziologia. Zuzenbidea. Politika. Hezkuntza , Zientzia puruak.
Matematika. Fisika. Kimika. Biologia, Medikuntza. Sukaldaritza. Enpresa, Artea,
Kirolak, Hizkuntzalaritza, Literatura, Geografia. Historia, eta Biografiak.
•

Bideoteka: Filma bilduma bat dago, klasiko eta nobedadeekin osatuta. Mailegu
zerbitzua eskaintzen da
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•
•
•
•
•

Fonoteka: CD bilduma bat eskuragarri dago, musika klasikoaz eta euskal musikaz
osatua. Cd hauen mailegu zerbitzua eskaintzen da.
Hemeroteka: egunkariak eta aldizkariak daude irakurgai. Internetez ere kontsultatu
daitezke.
Informatika gunea: 3 ordenagailu daude erabiltzaileentzako erabilgarri.
Bergarako bilduma: Bergarari buruz, Bergarako argitalpenekin, eta Bergarako egileek
sortutako dokumentuekin osatutako bilduma topatu daiteke.
Fotokopia zerbitzua

Haurren liburutegia: honako baliabideak ditu eskuragarri:
•
•

Haur eta gazteentzako informazio liburuak, literatura, musika, ordenagailu jokoak eta
pelikulak aurkituko daitezke gune honetan. Ordenagailu bat ere badago eskolako lanak
egiteko.
Txikienentzako gunea ere badago 0-6 urteko haurrentzat, gurasoekin irakurketaz
gozatzeko.

Udal liburutegiak ohiko programaketak antolatzen ditu erabltzaileak literaturara gerturatu
eta irakurketa suspertzeko:
• Irakurketa klubak euskaraz eta gaztelaniaz. Hilean behin.
• Ipuin kontaketak haur zein helduentzat. Hilean behin.
• Egileekin solasaldiak.
• Uztailean, Udalak parkera edo beste gunera zabaltzen du liburutegia.
• Irakurketa Gida (“Biblioporrak” eta Neguko Gida). Bailara mailako liburutegiekin
osatzen dugu gida. Bertan, gomendio erakargarriak jartzen ditugu.
• Liburuaren Nazioarteko egunaren (apirilak 23) eta Liburutegien Nazioarteko
egunaren( Urriak 24) ospaketa jarduera ezberdinekin (E-reader zozketak, bisita
gidatuak, egileekin solasaldiak, ipuin kontaketak…).

Zerbitzu zehatzei dagokionez, honela bana daitezke:
a) Aurrez aurreko zerbitzuak:
o Kontsulta: Irakurketa eta kontsulta. Liburutegiko funtsen artean hainbat
gairen inguruko informazioa aurkituko duzu.
o Mailegua: Liburutegiko erabiltzaileek maileguan aldi berean 6 dokumentu
har ditzakete, 3 monografia eta 3 ikus-entzunezko .
Elkarte, ikastetxe, eta ikertzaileentzako mailegua: zerbitzu honi esker, aipatu kideek
25 liburu eta beste material batzuk 30 egunez izan ditzakete
Liburutegien arteko mailegua: Erabiltzaileek Udal liburutegian ez dauden
dokumentuak eskuratzeko zerbitzua. EIPSeko LAMeko araudia jarraituz,
mailegagarri dauden dokumentuak eskuratzeko aukera du erabiltzaileak.
Gehienez,3 dokumentu izan ditzake aldi berean.
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o

o

Internet: Liburutegiak 3 ordenagailu ditu helduen liburutegian eta ordenagailu bat
haur liburutegian, erabiltzaileak internetera doan konektatzeko. Era berean, doako
WIFI konexioa eskaintzen du Udalak.
Fotokopiak: Fotokopia zerbitzua eskaintzan du (liburutegiko materialen kopiak
soilik egin daitezke).

b) On-line zerbitzuak:
o
o
o

o

o

Katalogoa: kontsulta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko katalogoaren bidez egiten
da.
Maileguak berriztatu, dokumentuak erreserbatu: Katalogoan “Nire Liburutegia”
zerbitzuaren bidez, erabiltzaileak hainbat kudeaketa egiteko aukera du.
“Liburubila”: kultura-baliabideen bilatzailea da, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko
liburutegiek aukeratu eta eskura jartzen dituzten milaka liburutara, filmetara,
dokumentutara, e-booketara... sarbidea eskaintzen duena.
“E-liburutegia”: Udal liburutegiak mailegu digitala egiteko aukera eskaintzen du. ELiburutegia Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen plataforma bat erabiliz, Interneten
bidez, eduki digitalen irakurketa errazten du. Irakurketa hori streaming edo
deskargaren bidez egin daiteke, ordenagailuaren bidez edo gailu mugikorrak erabiliz.
“E-filmak”: Udal liburutegiak filmak, telesailak, dokumentalak online eta streaming
bidez ikusteko aukera eskaintzen du. Hau ere,Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen
zerbitzu bat da , Udal Liburutegiko bazkideek erabili eta baliatu dezaketena.

- IRIZAR JAUREGIA: bertan kokatzen da udal euskaltegia eta hitzaldiak antolatzeko
aretoa ere badu.
- LABORATORIUM: Museoa sortzearen oinarria Bergara Errege Seminarioko egoitza
izan zela da. Errege Seminarioa Euskal Herrian izandako erakunde bakan eta bikaina
da; eta horren ibilbide historiko-zientifiko paregabea eta horren bilduma zientifikoa
daude Museoa sortu izanaren oinarrian. Antzinako objektu zientifikoen bilduma bat
denbora luzean ikertu, sailkatu, zaindu eta zaharberritu ondoren, 2015eko
irailean Laboratorium museoa ireki zuen Udalak Bergaran (Errekalde jauregian).
Museo honen funtsezko helburua da aldarrikatzea eta zabaltzea zer nolako
garrantzia duten berrikuntzak, zientziak eta hezkuntzak, oinarri gisa, herri nahiz
lurralde baten aurrerapena eta garapena lortu ahal izateko.
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Irudia: Errekalde jauregia (Laboratorium museoa). Izadi 21

Udalak Museoko programazioaren balorazio positiboa egiten du, antolatutako jarduera
ezberdinekin herritarrenganako interesa piztea lortzen duelako. Jarduerak programatzerako
garaian, museoko lan-taldea eragile ezberdinekin elkarlanean aritzen da. Era berean,
Museoen lagunaren figura du Laboratoriumek (beraien proposamenak jasotzen ditu eta hauen
bideragarritasuna aztertzen du lan-taldeak). ZTB taldea (zientzia, teknologia eta berrikuntza
taldea) eragile mota ezberdinez osatuta dago, eta oso aberatsa izaten ari da (ZTB jardunaldiak
antolatzen ditu 2015 urteaz geroztik, azaroan -zientziaren astea ospatzen dela baliatuz-).

Irudia: Laboratorium-eko bilduma. Bergarako Udala

Euskal Herrian, mota honetako bilduma bakarra da; bakarra, bakana eta bikaina, bai erakunde
sortzailearen garrantzi historiko-zientifikoagatik, bai bildumaren sekzio zientifiko desberdinen
aberastasunagatik, bai bildumaren antzinatasunagatik, bai bilduma honetan pieza bakan-bakanak,
berezi-bereziak, paregabeak gordetzeagatik. 3.000 objektu zientifikok osatzen dute bilduma: fisika
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eta kimikako tresneria, mineralak, fosilak, giza anatomiako modeloak eta zoologia-piezak; denak
XVIII. Eta batez ere XIX. Mendekoak.

Bukatzeko, aipatu behar da beste udal ekipamendu batzuetan ere antolatzen direla
kultura izaerako jarduerak; hala nola: udal pilotalekuan, Musika Eskolan, Irizar
jauregian, herriko elizetan, parkeetan eta aire librean.
Kultura jarduerak eta partaidetza
Bergarako Udaleko kultura sailaren jarduna gidatzeko asmoz, 2020an kultura teknikariak
kultura sailaren plan estrategikoaren lanketa bat burutu zuen. Bertan zehazten da zer
nolako kultura eredua bultza dezakeen Udalak, herritarrekin elkarlanean, jarraian
zerrendatu diren baloreetan oinarritu daitekeena:
-

Kultur taldeen eta eragileen arteko harremana, komunikazioa eta koordinazioa
bilatuko duena.
Kultura deszentralizazioa bilatuko duena (Bergarako herrigunea eta Seminarixoa
ardatza hartuta + Bergarako auzoak)
Genero – Berdintasuna kontuan hartuko duena
Euskara lehenetsiko duena
Euskal lurraldetasuna eta nortasuna aintzat hartuko dituena
Herriko kultur produkzioari lekua egingo diona
Herriko kultura elkarte eta eragileen parte hartzea bermatu eta bultzatuko duena
Adin tarte guztien kultur partaidetza bilatuko duena
Kultura disziplina desberdinen arteko oreka bilatuko duena: antzerkia, musika,
dantza, hitzaldiak…

Plan Estrategikoak eredu hori lortzera zuzendutako 4 urrats barneratzen ditu eta urrats
bakoitzaren baitan helburu zehatzak jasotzen dira:
➢ Seminarixoaren web gunea kulturako erdigunean ipintzea
➢ Kultura-programazio inklusiboa eta anitza osatzen jarraitzea
➢ Kultura zerbitzuari bere tokia/espazioa aitortzea
➢ Kultura-sorkuntzarako kabia sortzea Bergaran
Elkarte-sareari dagokionez, udalerrian, besteak beste, 26 kultura elkarte daude, arte
ezberdinei lotutakoak gehienak:
BERGARAKO KULTUR ELKARTEAK
Arizondo argazki taldea
Aritzeta abesbatza.
Alai taldea: Gizonezko ahots grabeen abesbatza Bergarako koru parrokiala.
Arakne taldea: Bergarako parpailarien elkartea
Bergarako buztintzale zeramika eskola.
Beart arte elkartea.
Bergarako Musika Eskola.

315

Stoltz-Frères organoaren lagunen elkartea.
Ehunzango batukada elkartea.
Bergarako taila elkartea.
Bergarako Musika Banda.
Bergarako txistulari elkartea.
Bergarako erraldoi eta kilikien konpartsa.
Kokoxa antzerki taldea.

Bergarako Orfeoi gaztea
Sutargi abesbatza.
Jardun euskara elkartea.
Bergarako Orfeoia.
Bergarako orkestra sinfonikoa.
San Joxepe abesbatza.
Kopla Barik bertso eskola.

Jarduneko gaztetxoen bertso eskola.

Jarduneko gaztetxoentzako antzerki eskola.

Xaxau konpartsa.

Zinema On taldea
Iturria: Bergarako Udala

Bergarako kultura eskaintza eragile ezberdinen parte hartzearekin diseinatzen da. Herri
ekimenak eta udal ekimenak askotan egiten dute bat Bergarako kulturgintzan, eta elkar
elikatzen dute. Era berean, herriko kultur elkarteek eta udalak elkarrekin edo elkarren
laguntzaz kultura ekimen ugari antolatzen dituzte. Edonola ere, Udaleko kultura sailak
dioena aintzat hartuz, herriko kultura elkarteak batuko lituzkeen kultura ekipamendu bat
beharrezkoa da, kultura elkarteen artean sinergiak sortzeko eta beraien arteko
elkarrekintzaren bidez kultura proiektu berriak sortzeko. Horren harira, 2019ko apirilean
aurreproiektu bat landu zuen Udalak Arrizuriaga jauregia eta parkea kultura azpiegitura
bezala egokitzeko. Aipatu behar da udalaren asmoa dela, lehenik eta behin, eraikina
egonkortzeko lanak aurrera eramatea.
Udala kultura adierazpide guztiak programatzen saiatzen da: dantza, antzerkia, musika
(trikitixa taldeak, pop-rock taldeak, musika klasikoagoa, abesbatzen kontzertuak…), magia
emanaldiak, txotxongilo emanaldiak, eta abar. Horretaz gain elizetan ere programatzen
dira kontzertuak: urriko 3 larunbatetan nazioarteko organo erromantikoaren kontzertuak
Santa Marina elizan, eta irailean kontzertu klasikoak ere bai. Udan, berriz, kultura
programazioa kalera ere ateratzen du Udalak (Errekalde jauregiko parkera, Usondo
parkera, San Martin plazara, Oxirondo plazara…).
Kultura zerbitzuak hilero bilera egiten du kultura elkarteen ordezkariekin, eta baita
kultura mahaiko ordezkariekin ere (kultura izaerako elkarteek, kulturarekiko zaletasuna
duten herritarrek eta udal ordezkariek parte hartze dute bertan -2019 urtean eratu zen
kultura mahaia-). Beraiekin etengabeko harremana du udal-zerbitzuak, eta programazioan
beraien ekarpenak ere sartzen ditu. Elkar-lan horretatik orain arte egindako balorazioa
positiboa da.
Bergarako kultur agendan barneratzen diren ekitaldi nagusiak ondorengoak dira:
• Herriko jaiak (Aratusteak, Erramu Zapatua, Pentekosteak, San Martzialak,
San Martinak).
• Nazioarteko Txotxongiloen Mostra.
• Haurrentzako gabonetako programazioa.
• Udako kultura-eskaintza tailerrak
• Musika Agenda
• Laboratoriumeko eta Aroztegi aretoko erakusketak.
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• Laboratoriumek antolatutako hitzaldiak, tailerrak, jardunaldiak, etab.
• Seminarixoan burutzen diren era ezberdinetako kultura-jarduerak
(antzerkiak, zine emanaldiak, dantza emanaldiak, musika emanaldiak, ...).
• Liburutegian
kontaketak.

antolatutako

helduei

eta

haurrei

zuzendutako

ipuin

• Urtean zehar antolatzen diren askotariko gaiei buruzko hitzaldiak, tailerrak,
etab.
Bestetik, jai-batzordea ere badago Bergaran. Bertan herriko elkarteek eta talde
politikoek hartzen dute parte, inauteriak eta herriko festak antolatzeko.
Kirol eta aisiarako ekipamenduak eta horien erabilera
Bergarako
Udalak
Kirol-zerbitzua,
kiroletako
zerbitzuburua,
kiroletako
koordinatzailea eta zinegotzia ditu. Honako kirol-azpiegiturak daude herrian:
•

Agorrosin ekintza-gunea Bergarako kirol-gune nagusia da eta honako
ekipamenduez osatuta dago:
o Estalitako igerileku txikia eta handia
o Estali gabeko igerilekua
o Gimnasioak
o SPA
o Padel pistak
o Atletismo pista
o 2 futbol-zelai: Agorrosin eta Ipintza
o Taberna-jatetxea
o Kirol-elkarteentzako gela
o Kirol zerbitzuko bulegoak
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Irudia: Agorrosin ekintza-gunea (Bergarako Udala)

•

Labegaraietako kiroldegia (Labetegi auzoan): Kirol anitzeko kantxak,
gimnasioa, bilera-gelak, boulderra eta tenis pista ditu (2021eko otsailean
berritu ondoren inauguratu da).

•

Udal pilotalekuak: Udal pilotaleku nagusia erdigunean kokatua dago eta
estalia da. Udalak beste 10 pilotaleku ditu Bergarako auzo ezberdinetan
banatuak, hauetako zenbait estaliak eta alokagarriak dira.

•

Boni Laskurain kalean, kalistenia parkea ekipatuta dago.

Sektore zehatzei zuzendutako kirol-programei dagokionez, Udalak, besteak beste,
ondorengoak sustatu eta laguntzen ditu:
•

Agorrosingo urteroko kirol-eskaintza

•

Eskola Kirola programa

•

Udako kirol kanpaina eta kirol kanpusa

•

Kirol Orientazio Zerbitzua

•

Bergara oinez (herrian egiten diren 60-90 minutuko ibilaldi sinpleak dira,
batez ere 65 urte baino gehiagoko pertsonei zuzendutakoak)

•

Bizikleta jardunaldiak

•

“Kirola kalera” eguna

•

Erorikoen tailerra (adineko pertsonei zuzendutakoa)

•

Kirol-elkarteentzako

denboraldirako

instalazio-lagapena.

Agorrosin,
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Labegaraieta, udal pilotalekua eta eskolako gimnasioak.
•

Diru-laguntzak ematen zaizkie elkarteei kirolaren praktika sustatzeko eta
ekimenak burutzeko.

•

Kirol-ekitaldian antolatzeko laguntza (materiala, azpiegitura, etab.).

•

Etab.

Aipatutako kirol-ekipamendu hauek Udalak kudeatzen ditu kirol-zerbitzuaren bidez.
Agorrosingo futbol zelaia Bergara Kirol Elkartearena (BKE) da Futbol Sailak kudeatzen
du. Hitzarmena sinatua du Udalak, futbol zelai berria eginez gero, Agorrosingoa udal
eskuetara igarotzeko.
Agorrosin ekintza-guneko erabiltzaileak:
Udalak hileko abonua eskaintzen du eta abonatu kopurua hilero aldatzen da. Hiru
abonu mota bereiz daitezke; arrunta, bainuetxea eta osoa. Arruntak, instalazio
guztietara sarrera ematen du, bainuetxera izan ezik. Bainuetxeko abonuak bertan
sartzeko aukera eskaintzen du soilik eta abonu osoak, berriz, instalazio guztietara
sartzeko parada ematen du.
Abonu kopurua:
2013

2015

2016

2017

2018

2019

74

78

78

91

83

162

Arrunta

2.246

2.443

2.601

2.626

2.614

2.929

Osoa

1.295

1.178

1.057

955

950

919

OROTARA

3.832

4.011

3.736

3.672

3.647

4.010

Bainuetxea

Iturria: Kirol-abonuak (Bergarako Udala)

2019an erroldatuen eta ez erroldatuen arteko aldea handitu egin da: %90´4 erroldatua
da, eta %9´6 ez. Orotara, 3.624 bergarar dira abonatuak, herritarren %24´2, hain zuzen
ere.
Kirol-ekipamenduen erabilerari dagokionez, urteko sarrera-kopurua % 16´5 jaitsi zen
2013 eta 2018 artean. 2019an beheranzko joera hori apurtu egin da, sarrera-kopurua
% 7´4 igo baitzen.
Herritarren kirol-azpiegiturei zein -zerbitzuei buruzko gogobetetze-maila ezagutzeko
asmoz, Udalak urtean 2 inkesta mota egiten ditu: bata ikastaroen egokitasuna
ezagutzeko eta, bestea, azpiegitura eta kudeaketaren asebetetzea jakiteko. Ikasle
gehien dituzten jarduerak igeriketa-eskola eta areto-txirrindularitza dira. Bietan
edukien hamar esparruren (ordutegia, baliabideak, monitorearen lana, izen-ematea, …)
inguruko balorazioa eskatzen zaie partaideei galdetegi bidez. Igeriketa eskolak batez
besteko 7´9ko puntuazioa jaso zuen eta areto-txirrindularitzak 8´3koa.
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Azpiegituren inguruko balorazioari dagokionez, igerilekuaren eta Agorrosingo
kudeaketari buruzko galdeketak egiten dira erabiltzaileen artean. Lehengoaren batez
besteko balorazioa 7 puntukoa da (0-10 tartean) eta Agorrosinek, berriz, 6´9koa lortu
zuen. Igerilekuaren kasuan, sorosleen jarduera da hobekien baloratutakoa (7´8) eta
okerren baloratutakoa, berriz, igerileku handiaren tenperatura (6´2). Agorrosingo
kudeaketari dagokionez, gerentziatik ematen den informazioa eta erantzuna da
erabiltzaileek okerren baloratu dutena (5´5) eta, aldiz, hilabeteko abonu-sistema mota
hoberen baloratutakoa (7´8).
Agorrosingo instalazioan, energia berriztagarrien eta jasangarritasunaren arloan,
proiektu desberdinak burutu dira; alde batetik, eguzki energiaren bitartez beroaren
%2 lortzen du Udalak. Bestalde, igerilekuetako uraren soberakinari ahalik eta etekinik
handiena ateratzeko asmoz, ura berrerabiltzeko sistema diseinatu da (kale garbiketan
erabiltzeko, futbol zelaia eta berdeguneak ureztatzeko, komunetan konketetan
erabiltzeko, instalazioaren garbiketarako, bizikleten garbiketarako,…) eta uraren %18
inguru berrerabiltzen da gaur egun. Era berean, igerilekuetako ur soberakinaren beroa
aprobetxatzeko, ur soberakinaren beroa igerilekuko sarrerako urari transmititzen zaio.
Azkenik, igerilekuko ura, kloroa kentzeko prozesu baten ondoren, isurtzen da errekara.
Labegaraieta kiroldegia da herriko bigarren kirol-gune nagusia eta bere erabilera
modu honetan banatzen da:
•

7 elkartek erabiltzen dute: Bergara kirol elkarteko saskibaloia eta
eskubaloia, Ariznoa gimnasia erritmiko elkartea, Hanka Labanka taldea,
Burdinola irristaketa elkartea, Beti Busti piraguismo elkartea eta Pol Poleko
eskatzaileak.

•

Boulderraren erabilera librea da Agorrosingo abonatuentzako eta baita Pol
Poleko eskalatzaile taldeko kideentzako.

•

Beti busti elkarteak piraguismoa praktikatzeko gunea du Labegaraietan, eta
baita biltegia ere.

•

Lokatza taldeak Labegaraietako biltegiak erabiltzen ditu.

•

Astean zehar, goizez, Aranzadi Ikastolak data jakin batzuetan erabiltzen du
Labegaraieta eta irristaketa ikastaroak ematen ditu Burdinolak, horretaz
aparte, ikasturtean zehar, ez du beste erabilerarik. Arratsaldez, ordea,
erabilera intentsiboa du. Horren erakusgarri beheko taula.

Pistaren tamainak (45 x 27M) eta konfigurazioak (bi kortina banatzaileak) aukera
ematen dute hiru jarduera batera egin ahal izateko, eta tarte batzuetan horrela izaten
da. Urtean zehar 1618 entrenamendu ordu izan dira (180 ordu hilean).
Fraiskozuriko Udal pilotalekuak kirol erabilera du eta Bergara kirol elkarteko pilota
sailak erabiltzen du gehien. Pilotaleku honetan era askotako ekitaldiak antolatzen dira;
kontzertuak, jaialdiak, ikuskizunak, eta abar.
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Udalak ikastetxeen kirol eta jolas guneen erabilera ere bultzatzen du. Horrela, Udalak
hitzarmena sinatua du Mariaren Lagundiarekin eta Ipintza institutuarekin, bertako
gimnasioak, eskola kanpoko orduetan, erabili ahal izateko. Herriko kirol elkarteak dira
gimnasio hauek erabiltzen dituztenak; BKE saskibaloia eta eskubaloia, Ariznoa gimnasia
elkartea, Bergarako Shotokan, etab.
Egun indarrean dagoen Bergarako Udalaren kirol arloko 2018-2021 Plan
Estrategikoak kirol esparruan hobekuntzak eragitea du helburu. Aipatu Planak
aurreko 2013-2016 kirol plan estrategikoa ebaluatu eta jarraipena ematen dio, eta
herriko kirol elkarte ezberdinekin elkarlanean diseinatu da.
Kirol jarduerak eta partaidetza
Bergaran 25 kirol elkarte daude, hainbat kirol mota herritarren esku jarriz. Hurrengo
taulan laburbiltzen dira:
BERGARAKO KIROL ELKARTEAK
*Dirulaguntza jasotzen duten elkarteak
BKE Futbola*

Giartzu Karate KE

BKE Eskubaloia*

Shinkyokushinkai Karate KE

BKE Saskibaloia*

Burdinola Irristaketa Kluba elkartea

BKE Areto Futbola*

Bergarako Xake taldea*

BKE Pilota

Oilagorra Ehiza eta Arrantza KE

Lokatza ZE (txirrindularitza eskola)*

Bergarako Igeriketa taldea*

Hanka Labanka taldea (patinaje elkartea)*

Gorla Racing KE (Automobilismoa)*

Gurpildun Oholak Skate taldea

Dordoka KE (Kirol egokitua)*

Pol Pol Mendi taldea*

Ariznoa Gimnasia Erritmikako taldea*

Bergarako Eskalatzaileak (Pol Pol barruan)

Beti Busti Piraguismo KE*

Gorla Mendi taldea

Palmerakuak (Mendi Txirrindularitza)

Antxintxika Triatloi taldea*

Bergara Off Road (Motorrak)

Shotokan Karate DO KE
Iturria: Bergarako Udala

Eskola Kirolaren kudeaketa, herriko ikastetxe eta Udalaren artean kudeatzen da
Bergaran. BKEren babesean sortutako enpresa batek monitoretza-zerbitzua eskaintzen
du eta koordinazioan parte hartzen du. Zabalkunde handia du Eskola Kirolak herrian.
Azken urteetan lehiaketa saioen protagonismoa murriztu eta emakumezkoen
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partehartzea sustatzeko topaketa saioak eskaini dira, haurrei kirol modalitate
ezberdinak probatzeko aukera emanez. Eskola kirolaren finantzaketa lau zutabetan
oinarritzen da; ekarpen ekonomikoa, ikasleen kuotak, Udala eta Foru Aldundiaren
dirulaguntzak. Ikastetxeek baliabideak jartzen dituzte; koordinaziorako pertsonala eta
instalazioak. Eskola kirolerako ikastetxeetako azpiegiturak erabiltzen dira normalean.
Dena den, larunbat goizetan Labegaraietako kiroldegia erabiltzen da baina baita
Agorrosin kirol gunea eta Ipintza futbol zelaia ere.

Duela hiru urte, Udalak eskola kirola egokitua jarri zuen martxan, premia bereziak
dituzten haurrei, eta ohiko programan integratu ezin direnei eskola kirola egiteko
aukera eskainiz.

Bergarako Udalak igeriketaren sustapen kanpaina ere eskaintzek du Lehen-hezkuntzako
lehenengo eta hirugarren mailan dauden ikasle guztientzako. Kanpaina honek Foru
Aldundiko laguntza jasotzen du, baina finantzazioren pisua Udalak hartzen du bere gain.
Eskola kirolaz gain, haurrei zuzendutako beste kirol jarduera ugari dago Bergaran, hala
nola: kirol eskolak, udako kirol kanpaina, mendi irteerak, etab.
Kirol Federatua kirol elkarte jakin batzuek antolatzen duten jarduera da. Kirol
elkartegintza oso errotua dago Bergaran, elkarte kopuru zabala duelarik biztanle
kopuruarekin alderatuz. 2019. urtean 1.658 kirolari federatuta zeuden Bergaran,
haietatik 1.159 gizonezkoak eta 499 emakumezkoak izanik. Pol Pol MT da lizentzia
gehien biltzen dituen kirol taldea (661), futbola (323), txirrindularitza (138) eta
saskibaloiaren (133) aurretik. Liga federatuetan emakumeek parte hartzen badute ere,
partaide kopuru txikiagoa dute gizonezkoek baino.
Kirol ekitaldiei dagokienean, Bergarako kirol elkartegintzaren adierazle gisa ekitaldi
ugari antolatzen dira. 2019. urtean, esaterako, 134 espediente izapidetu zituen Udalak
kirol taldeen antolaketetarako (38 lurzoruaren okupazio eta 96 instalazio lagapen).
Kirol-proba aipagarrienak Soraluze-Bergara lasterketa, Saskibaloiko 3x3 edo San
Silbestre Traila dira.
2018. urtetik aurrera, Udalak herriko 6 elkarterekin sinatu zuen hitzarmena “Bergara
Hiria” Emakumezkoen txapelketak antolatzeko: Bergara kirol elkartea eskubaloia,
futbola, pilota eta saskibaloia, Lokatza txirrindularitza eskola eta Burdinola hockey.
Orduz geroztik, urtero antolatzen ari dira emakumeen kiroletako torneoak.
Udalak etengabeko harremana du elkarteekin eta, urtero, gutxienez, osoko-bilera bat
egiten dute, diru-laguntzak aurkezteko, instalazioen antolaketarako, balorazioak
egiteko, etab.
Herriko argazkilari taldearekin batera, Udalak 2020. urtean burutu antolatu zuen 30.
Kirol argazki-lehiaketa. Ekimen honen baitan, urtez urte, udazkenean aukera izaten da
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herriko eta inguruko argazkilarien kirol estanpez disfrutatzeko.

HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA

KULTURA:
KULTURA ONDAREA:
✓ Gurutzeak, ermitak, errotak, bideak…. Ez dago inbentariorik edo informaziorik. Hala
ere, lursail pribatuetan daudenez, kudeaketa pribatua izaten dute.
KULTURA ESKAINTZA:
✓ Kultura eskaintza handia dago herrian. Aldiz, gazteentzako ez dago eskaintza
kultural egokiturik. Adin tarte batean etena ematen da.
✓ Kultura sormenean (musika, pintura, …) tradizio handiko udalerria da Bergara.
✓ Kultura-jarduera autogestionatuek eta instituzionalek ondo funtzionatzen dute
herrian.
✓ Musika bandak prestigio handia du herrian.
✓ Kultura eskaintza: berdintasunaren alde egitea, hau da, aisia garaiko rol banaketa
joerak apurtze aldera ekimenak egitea eta zerbitzuak eskaintzea.
✓ Haur eta gazteen artean kultura kontsumoan heztea ere garrantzitsua da. Kultura
sormena bultzatzen den moduan, kulturaren kontsumoan ere hezi behar ditugu.
✓ Kultura unibertsala izan beharko litzateke eta poltsiko guztietara egokitu.
✓ Sare sozialak gakoa dira kultura herritarrengana gerturatzeko eta publiko berria
erakartzeko. Ikastaroen berri emateko ondo funtzionatzen die.
KULTURA-ELKARGUNEAK:
✓ Kultur elkarteen arteko elkarguneen beharra somatzen da. Elkar ezagutzeko eta
egitasmoak elkar-banatzeko aukerak sortu daitezen guneak prestatu beharko
lirateke.
✓ Elkarteen gehiengoa bilduko lukeen eraikin bat prestatzea ondo legoke,
elkarteentzako bulegoak, bilera aretoak, biltegiak, ikastaroentzako gelak, etab.
izango lituzkeena. Hala ere, beharrezkoa litzateke orain elkarteak okupatzen
dituzten guneak (areto, eraikin, etab.) egokitu, erabilgarri jartzea eta erabilera berri
bat ematea.
✓ Liburutegia berritu beharra dago, ezin da kultura etxea eta liburutegia toki berean
egon. Hezetasunak ditu eta berokuntza-sistema ez dabil ondo).
✓ Ekintza xumeetarako lokalik ez dago. Adibidez, atariko bilerak eskaileretan ez
egoteko egokiak direnak.
✓ San Pedro elizako organoa nahikoa hondatua dago eta berritu beharko litzateke.
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✓ Helduen eskola, Irizar jauregian kokatzen da eta espazioa oso ona bada ere, ederra,
ez da praktikoa. Gela txikiak dira eta talde handiak sartzeko arazoak izan dituzte
COVID-a dela eta.
✓ Jardun, Euskara elkartea, erdigunean badago ere, liburutegiko azpiko solairuan
dago, zulo batean. Baloratu egin beharko litzateke elkarteak egiten duen lana eta
azpiegitura egokiak behar dituela lanerako eta herritarrengana gerturatzeko.
✓ Musika kioskoa bota zuten, balio historikoa baino gehiago balio sentimentala zuen.
Bertan kontzertuak antolatzen ziren eta herritarrak aire liberan elkartzeko arrazoia
zen.

GAZTEAK BIDERATZEKO ETA LOKALEKO AISIA EKIDITEKO, AUKERAK:
✓ Eskaintza kultural ugari eta zabalagoa, gazteen entretenimenduari erantzuten diona
beharrezkoa da:
➢ HOBEKUNTZA-PROPOSAMENA: Elementala eraikina areto moduan edota
kafe-antzoki bihurtzea, ekitaldi kulturalak antolatzeko, bai bertako eragileek
antolatutakoak ospatzeko, bai kontratatutakoetarako.
✓ Laboratorium: potentzial handia duela pentsatzen dute, baina ez dela jakin nola
baliatu, ez ikastetxeei begira, ezta herritarrei begira ere. Indartu egin beharko
litzatekeela iruditzen zaie, bai hezkuntza aldetik, bai herriko aisia baliabide moduan.
Eguneraketa behar du museoak.
➢ HOBEKUNTZA-PROPOSAMENA: udaletik herritarrei begira ekintzak eta
eskaintza bideratzea, ikastetxeekin hartu-eman gehiago izatea…
➢ Turismoari begira, kanpotarren bisitaldi luzeagoak bermatzea izan beharko
litzateke helburuetako bat, herrian egiten den kontsumoa areagotzea
lortzeko.
✓ Kultur sorkuntzarako guneak herrian zehar oso sakabanatuta daude: entsegu
lokalak, artisten gunea (BeArt), talde kulturalak…
➢ HOBEKUNTZA-PROPOSAMENA: horiek denak eraikin bakarrean elkartzea.
Elementala eraikina oso egokitzat jotzen dute.
✓ Kultura eta aisia: horretara bideratu daitezkeen eraikinak eta azpiegiturak
berrantolatu eta eragile kulturalen arteko elkarrekintza sustatu (denak gune
berean kokatuz).

KULTURA AZPIEGITURAK ETA KULTURA MUGIMENDUAK:
✓ Kultur elkarte eta eskola ezberdinen eraikinak oso sakabanaturik daude herrian
zehar.
✓ Kultur mugimendua handia da oso Bergaran. Geroz eta kultur elkarte gehiago eta
kultur egitasmo gehiago dago. Azpiegiturak ordea ez dira behar berri horiei
egokitzen joan eta orain arte zeuden tokietan moldatu behar izan dira ekimen
berriak, dauden eremuak ahal den moduan elkarbanatuz.
✓ Musika eskolako arduradunak Bergarako kultur elkarte ezberdinen lokal eta areto
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eta eraikinen jabetzen zerrenda erraztu du. Lokal asko oraindik ez dira Udalarenak
eta….
✓ Lokal asko eta asko ez daude egoera egokienean kultur jarduerarako, zaharrak dira
eta txiki geratu dira kasu batzuetan:
▪ Musika eskola, musika Banda, orkesta, txistulariak, etab. Mariaren Lagundiaren
eraikinean kokatzen dira (Elizak eginiko behin behineko lagapena, oparia da).
Eraikin handia bada ere zaharkiturik geratu da eta ez ditu irisgarritasun
baldintzak betetzen (igogailu beharra du). Musika bandak eta orkestak merezi
dute beste espazio bat.
▪ Orfeoia eta Aritzeta abesbatzak kontzertuak toki berean egiten dituzte Santa
Marina elizako sakristia etxean. Lehen Aritzeta torrean zeuden eta hau
berritzean behin behinekoz eliz etxera bideratu zituzten.
▪ Antzerki musikatuak Bergaran historikoki garrantzi handia izan du eta tradizioa
ez da galdu. Seminarioa bertatik sortu zen. Antzerki eta musika sortzeko
horrelako ahalmena oso toki gutxitan eman da.
▪ 200 urteko historia du herriko musika bandak eta gaur egun behin ere baina
biziago dirau. Behar bezalako baliorik ez zaio ematen eta auditorio egokirik ez
du oraindik. Seminarioak Zabalotegi ordezkatu du, baina auditorio bezala ez ditu
betetzen ez musika bandaren ez orkestraren behar akustikoak eta gainera txiki
geratzen da. Frontoia erabiltzen da askotan, baina akustikoki ez dago
prestaturik. Seminarioak ez ditu betetzen ere ganbara musika eta musika
koralerako baldintzarik. Antzerki eta Rock emanaldietarako da egokia.
▪ Abesbatza La Milagrosa elizan aritzen da eta toki egokia dela diote.
▪ Bergara Musikala askotan Labegaraietako jangela erabiltzen dute entsegu areto
eta biltegi moduan.
▪ Gaztelekua Zabalotegin kokatzen da eta dantza eskola ere bertan da.
▪ Goiko Rock-eko lokala Udalarena da eta beraientzat prestatu zuten.
▪ Zeramika elkartea, Xaxao eta Talla tailerra udalarena den Zabalotegiko
aretoetan kokatzen dira.
▪ Jardun euskara elkartea Errotalde jauregiko sotoan kokatzen da. Zulo bat da,
oso ezkutuan geratzen da eta ez ditu irisgarritasun baldintzak betetzen.
▪ Kokoxa antzerki taldekoek Zabalotegiko antzokia erabiltzen dute. Antzokia elkar
banatzen dute beste elkarteekin: Haurren antzerki eskola, Xaxao musika banda,
etab.
▪ Xaxao musika bandak biltzeko toki finko bat beharko lukete. Zabalotegi
erabiltzen dute, baina biltegi moduan lokal bat alokatu behar izaten dute.
▪ Kartzela zaharrean (Udalarena) elkarte asko elkartzen dira: Koplabarik (helduen
bertso eskola), Mahai Joku (mahai jolasen taldea).
▪ Bertso eskola liburutegian elkartze da, baina ez da toki egokiena, soinua atera
bait dezakete liburutegikoak gogaituz.
▪ San Joxepeko korua elkarteak duen aretoan elkartzen da. Geroz eta gehiago dira
eta ez dute nahikoa lekurik.
▪ Irizar jauregiak ikastaro, tailer eta elkargune bezala txiki geratzen ari da eta
aretoen erreserbak egiteko gehiegizko burokrazia bete beharra dago, ez da lan
arina.
SEMINARIXOA:
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✓ Hobekuntza bat izan zen kultura-jarduerak antolatzeko gune gisa, baina jende asko
elkartzen diren jardueretarako frontoia erabili behar izaten dute.
✓ Txiki geratu dela pentsatzen dute. Egun erabilerarik ez duen udal eraikinetako bat
kultur-ekitaldiak antolatzera bidera daiteke.
ARRIZURIAGA, ELEMENTALA ETA AZOKA ERAIKINEI LOTUTAKO PROPOSAMENAK:
✓ Azoka: bertako dendak bakarrik egotea.
✓ Elementala: bileretarako lokalak izatea.
✓ Arrizuriaga: bertako jardina: adin desberdinetarako eremu komunak edo
bateragarriak sortzea. Eremu atsegina litzateke adinekoentzat eta, horiei umeak
behatzen egotea gustatzen zaienez, inguruan parke bat egitea, material
naturalekin. Udararako umeentzako txorro parkea ere primerakoa litzateke.
✓ Aire librean kulturaz gozatzeko eremuak behar dira. Arrizuriagako eremu berdea
egokia litzateke horrelakoak antolatzeko.
✓ Udalerrian dauden espazio ezberdinen erabilerak aztertu eta ikastetxeen artean
erabilera ezberdinak eman eta elkar banatzeko aukerak aztertu beharko lirateke.
Espazio hauen erabilera pedagogikoak bilatuz.
✓ Herriko elkarte ezberdinak elkartzeko gune berri baten beharra ikusten dute (azoka
edo Miguel Altuna eraikin zaharra izan litezke).
✓ Arrizuriagan kultura-jarduerentzako eraikina eta liburutegia kokatuko lituzkete.
✓ Miguel Altuna eraikin zaharrean azoka moderno bat jartzeko aukera ikusten dute
(alde batean etxebizitzak doaz).
✓ Azokako eraikinean antzokia eraikitzeko proiektua egon zen. Elkarteentzako gune
bat izan daiteke agian.
✓ Arrizuriaga, Elementala eta Azoka bezalako udal eraikinetan dagoen espazioen
erabilerak aztertu eta proposatzeko prozesu partehartzaileak beharrezkoak dira.
Elkarte asko dago lokal egokiagoen beharrean eta aukera ona izan daiteke hauek
birkokatzeko.
✓ Non kokatzen den ez du horrenbesteko garrantzirik, baina kultura-balioanitza den
eraikina beharrezkotzat jotzen da. Elkarteak bateratzeko baliagarria izango
litzateke. Sortzaileentzako espaziorako azoka baliatu daiteke.
✓ Arrizuriagako eraikina elkarteen arteko sinergiak bilatzeko eta kultura jarduerak
garatzeko egokia litzateke.

KIROLA ETA AISIA:
✓ Piszinako komunak elbarrituentzako ez direla egokitzen aipatu dute.
✓ Gutxitu fisiko eta psikikoek adin guztietako eskaintza asetzeko zailtasunak dituzte.
Kiroldegian eskaintza badago. Kirol-egokituak ondo funtzionatzen du herrian, baina
azpiegitura gehiago beharko lirateke. Hezkuntza zentro hauetan ere saretze
beharra nabarmendu da.
✓ Emakumeen kirol jardueran ere genero banaketa ikusten da, emakumeen parte
hartzea oso normalizatua badago ere. Gaztetxoen artean, talde mistoak sortzeko
oztopoak daude. Proposamena: kirol talde ofizialak misto izateko aukera ematea.
✓ “Bergara hiria” egitasmoa positiboki baloratzen dute, emakumeak kirola egitera
animatzeko ekimen moduan.
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✓ Eguneko zentroaren inguruan dagoen parke batean dagoen elbarrituentzako zabua
integrazioaren aurkakoa da, guztiengandik aparte baitago.
✓ Azken urteetan kirolak gorakada handi bat jasan du. Korrika, bizikletaz,…. jende
asko ibiltzen da. Adineko asko ere paseoan ibiltzen da. Jende asko federatuta dago
baina federatu gabeek ere kirol askotan parte hartzen dute, gorakada handia
ikusten ari direlarik.
✓ Lehen atletismoko taldea zegoen baina azpiegitura kendu egin zuten eta taldea
desagertu egin zen.
KIROLARI LOTUTAKO AZPIEGITURAK:
✓ Kiroldegia badago, egoera hobetu da baina azpiegiturak falta dira. Gaur egun gaizki
daude, jende askok egiten du kirola baina Bergarako azpiegiturak ez dira denentzat
nahikoak. Taldeak hirukoiztu egin dira, denak ordutegi berdinetan entrenatzen edo
jolasten dute eta denentzat ez dago azpiegiturarik. Adibidez; beste kantxa bat
beharrezkoa da.
✓ Frontoia kulturakoekin konpartitzen dute. Ekimen kulturalak ere asko antolatzen
dira eta honela leku berean dena antolatu behar da.
✓ Kiroldegiaren ondoan beste kiroldegi bat edo beste kirolak egiteko espazioak egin.
Badakite diru askoz hitz egiten ari direla baina benetako behar bat da.
✓ Kiroldegiko kanpoko kantxa estali daiteke, horrela entrenatzeko erabiliko zuten.
✓ Azken urteetan “partxeo” asko egin dira baina arazoak ez dira konpondu.
✓ Herrian dauden frontoiak itxi daitezke, kirol ezberdinak entrenatzeko leku gehiago
edukitzeko.
✓ Lehen kanpoan zegoen igerilekua izugarria zen eta oraingoa ez dago egoera onean.
Udaran igerilekura txandaka sartu-irtenak egin behar dituzte. Egoera honengatik
igerilekuetara herritar asko ez dira joaten.
✓ Lehen kanpoko igerilekuaren erabilera oso txikia zen baina orain erabilera oso
handia da.
✓ PROPOSAMENAK:
o Bergarako kirol elkarte bakar bat sortu, denak bertan sartu eta espazio berri
honetan elkarte honentzat bulego bat jarri.
o Debagoienean gune bat eduki azpiegitura eder batzuekin. Tolosan dagoen
bezala, Tolosaldea guztiarentzat.
o Herri guztietan polikiroldegi txikiak daude eta ez dituzte herrien beharrak
asetzen.
KIROL ARLOKO ELKARTEEN ARTEKO HARTUEMANA:
✓ Kirol elkarte bakoitza bere aldetik doa, ez daude behar bezala eratuta. Bakoitza
bere aldetik borrokatzen ari da.
✓ Elkarteetan partaidetza jaisten ari da, bakoitza bere aldetik doa.
✓ Edozein kirol ekimen antolatzeko traba administratibo handiak dituzte: baimenak,
seguruak, …… Paper asko bete behar dira. Honekin arazoak dituzte.
✓ Federazioko fitxak betetzen ere lan asko dute.
✓ Direktiban daudenak egiten dute lan burokratiko hau eta inork ez du direktibako
partaide izan nahi, denak bolondresak dira. Orain dauden batzuk ere laster uzteko
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✓
✓
✓
✓

gogoekin daude baina ez dute erreleborik.
Estruktura baten beharra dute gai guzti hauek kudeatzeko (baimenak, seguruak,
fitxak….). Agian udaletxeko langileek lagundu dezakete lan hau egiten.
Beste aukera bat. 2-3 pertsona lanean jartzea soldata batekin, aipatutako lanak
egiteko.
Udalak dirulaguntza gehiago eman eta gurasoek kuota handiagoak ordaindu, beste
aktibitateetan egiten duten bezala (musika, ingelesa,….)
Kirol elkarteek antolatzen dituzte ekimenak eta Udalak diruz laguntzen du eta
baliabideak jartzen ditu. Udalak ez du ekimenik antolatzen.

KIROLA SEMI-PROFESIONALIZATZEA:
- Kirola semi-profesionalizatu egin beharko litzateke: monitoreak izateko titulu bat
behar dute, zerbait ordaindu egin beharko litzaieke.
- Dirua monitoreak ordaintzera bideratu beharko litzateke. Bolondresak gutxi daude.
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LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrian

•

Euskara Sustatzeko Ekintza-plana 2019-2022

•

Euskararen Plan Estrategikoa 2018-2022

•

Kulturako plan estrategikoa

•

Kiroletako plan-estrategikoa 2018-2021

•

Proiektu museologikoa (2013)

•

Hezkuntza-zerbitzuak kudeatutako programen konturako zenbait diru-laguntza
arautzen dituen araudia (2010)

•

Bergarako Udaleko euskara-zerbitzuak kudeatutako programen konturako zenbait
diru-laguntza arautzen dituen arautegia (2006)

•

Bergarako jai nagusietan eta auzoetako jaietan txosnen instalakuntza arautuko
duen udal-erregelamendua (1993)

•

Zabalotegi aretoa erabiltzeko araudia (2011)

•

Udal-kirol zerbitzuko araudia (2011)

•

Ordenantza fiskalak

EAEn eta Gipuzkoan

•

7/2006 Legea, Euskadiko Museoei buruzkoa

•

6/2019 legea, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondarearena.

•

10/1982 legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera arautzen duena.

•

14/1998 legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena. Lege hau eguneratzeko
asmoz, 2019ko irailaren 13an jendaurrean jarri zen 2019ko irailaren 3ko ebazpena,
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendariarena, EAEko Jarduera Fisikoaren eta
Kirolaren Legearen Aurreproiektua jendaurrean jartzeko dena.

•

EAEko Hezkuntza-sistemarako II. Hezkidetza-plana, berdintasunaren eta tratu
onaren bidean 2019-2023.

•

8/1996 Foru Araua, uztailaren 9koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Ondarearena.

•

Haurreskolak Partzuergoaren estatutuak (2005).

•

28/2005 Foru Dekretua, maiatzaren 10ekoa, Gipuzkoako eskulangintza arautzekoa.

•

Heziberri 2020 Plana (Eusko Jaurlaritzak onartutako euskal hezkuntza-sistema
hobetzeko plana).

•

2019-2023 Hezkuntza-azpiegituren plana.

•

Kultura-plana (2019-2022).

•

Euskararen Agenda Estrategikoa 2017-2020.
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•

2013-2020 Osasun-plana.

•

Zahartze aktiboko euskal estrategia 2015-2020.

•

Kirol-Esparruan Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasuna Sustatzeko Plana.

•

Jarduera Fisikoaren Plan Zuzentzailea 2020.

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
Udal eskumenekoak

•

Goi Mailako Lanbide Heziketan eskaintzen diren A edo B ereduko espezializazioak D
ereduan ere eskaintzeko aukerak aztertu, eragile eta erakunde ezberdinekin artean
elkarlanean.

•

Helduen Heziketako eskaintzan D ereduko aukerak ematearen bideragarritasuna
aztertzea.

•

Euskararen kale-erabilera handitzeko aukerak aztertu eta ekimenak burutzea, bereziki
14 urtez gaindik biztanleei zuzenduta.

•

Azken urteetako inmigrazioak etxeko zein kaleko euskararen erabileran izan duen
eragina aurre egiteko neurriak definitu eta abian jartzea.

•

Euskararen ezagutza eta erabileraren arteko aldea nabarmenki murrizteko esfortzua
egitea, Udala eta eragile ezberdinen arteko elkarlanean sakonduz.

•

Euskara elkartearentzat egoitza egokiago bat bilatzen laguntzea, herritarrengandik
hurbilago egongo dena eta euskara-eragileen bilgune izango dena.

•

Hizkuntza-politika kudeaketa orokorrean integratzeko aurrerapausoak ematen
jarraitzea, zerbitzu bakoitzaren hutsuneak, lehentasunak eta helburuak zein
diren zehaztuz.

•

Arlo sozioekonomikoan fokua jartzea: batetik, udalak enpresekin dituen
harremanetan euskararen erabilera indartzen, eta bestetik, enpresei
normalizaziorako pausoak emateko animatzen eta laguntzen.

•

Erabat euskaraz lan egitera igarotzea, eta horretarako hutsuneak betetzen
joatea (langileen arteko ahozko harremanetan arreta jartzea, euskara langileen
arteko ohiko hizkuntza izateko).

•

Herriko kultura elkarteak batuko lituzkeen kultura ekipamendu bat martxan jartzea,
kultura elkarteen artean sinergiak sortzeko eta beraien arteko elkarrekintzaren bidez
kultura proiektu berriak sortzeko.

•

Udaleko euskara-, kultura-, hezkuntza-zerbitzuen gogobetetze-maila ezagutzeko
neurriak ezartzea.

•

Igerilekuko aldageletako eta igerileku ezberdinetako tenperaturak egokitzea.
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GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak
finkatzen lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):
GIH
4.
Guztiontzako
kalitatezko
hezkuntza
inklusiboa
nahiz
bidezkoa
bermatzea
eta
etengabeko
ikaskuntzarako
aukerak bultzatzea.

UDALENTZAKO HELMUGAK
• Hemendik 2030era, haur guztiek lehen haurtzaroan
eta aurre eskolako hezkuntzan arretarako eta
garapenerako kalitatezko zerbitzuak eskura
ditzaketela ziurtatzea, lehen hezkuntzarako prest
egon daitezen.
• Hemendik 2030era, gizon eta emakume guztiek
kalitatezko prestakuntza tekniko, profesional eta
goi mailakoa eskuratzeko berdintasuneko sarbidea
dutela ziurtatzea, unibertsitate irakaskuntza barne.
• Hemendik 2030era, nabarmen areagotzea enplegua
eta lan duina eskuratzeko eta ekintzailetzarako
beharrezko gaitasunak, batez ere teknikoak eta
lanbidekoak, dituzten gazte eta helduen kopurua.
• Hemendik 2030era, genero-desberdintasunak
ezabatzea hezkuntzan, eta berdintasunean
oinarritzen den sarbidea ematea irakaskuntzako
maila guztietan eta lanbide-prestakuntzan pertsona
ahulenei, desgaitasunen bat duten pertsonei, herri
indigenei eta ahultasun‐egoeran dauden haurrei
barne.
• Hemendik 2030era, gazte guztiak eta helduen
proportzio handi bat, bai gizonak bai emakumeak,
alfabetatuta daudela eta aritmetikako oinarrizko
ezagutzak dituztela ziurtatzea.
• Hemendik 2030era, ikasle guztiek garapen
jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza
teorikoak eta praktikoak eskuratzen dituztela
ziurtatzea, besteak beste, garapen jasangarrirako
eta
bizi-estilo
jasangarrietarako,
giza
eskubideetarako,
genero
berdintasunerako,
bakearen eta indarkeriarik ezaren kulturaren
sustapenerako, munduko herritartasunerako eta
kultura aniztasunaren baloraziorako eta kulturak
garapen jasangarriari laguntzeko, hezkuntzaren
bidez.

5. Genero-berdintasuna lortzea eta
emakume nahiz neskato guztiak
ahalduntzea.

• Mundu guztian emakume eta neskatoen aurkako
diskriminazio modu guztiekin amaitzea.
• Emakume eta neskato guztien aurkako indarkeria
modu guztiak ezabatzea eremu publiko eta
pribatuetan, sexu-salerosketa eta sexu-ustiapena
eta beste ustiapen mota batzuk barne.
• Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lana aitortzea
eta baloratzea zerbitzu publiko, azpiegitura eta
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gizarte-babeseko politiken bidez, eta etxean eta
familian partekatutako erantzukizuna sustatuz,
herrialde bakoitzean dagokionaren arabera.
• Emakumeen parte-hartze osoa eta eraginkorra
ziurtatzea, baita lidergoko aukera-berdintasuna ere,
bizitza politikoko, ekonomikoko eta publikoko maila
erabakitzaile guztietan.
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KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
7. Esparru publikoa hobetzea, bizikidetzarako ingurune seguru eta dinamikoa sortzeko.

Komunikazioa
Honakoak dira Bergarako Udalak sustatzen dituen ekimenen, ekintzen eta ekitaldien berri
emateko erabiltzen dituen euskarriak:
• Udal web gune orokorra (www.bergara.eus) eta gaikako udal web guneak (Bergarako
euskara , Laboratorium museoa, Bergarako artxiboa, Bergara Turismo, Bergara kirola,
Seminarixoa)
• Bergararren Arreta Zerbitzua (BAZ). Aurrez aurreko bulegoa astelehenetik ostiralera,
8:00etatik 15:00etara irekita dago eta bulego elektronikoa, astelehenetik ostiralera,
6:00etatik 22:00etara.
• Hedabideak
• Sare sozialak
• Kalean aurki daitezkeen informazio-panelak
• Kultura ekimenen kudeaketarako plataforma (seminarixoa.eus)
• Ekitaldien berri emateko e-postak, kartelak, etab.
• Gaikako informazio-bilerak.

Irudia: www.bergara.eus

Udalak komunikazio arloan adituak diren 2 enpresen aholkularitza jasotzen du. Udalteknikariak aholkularitza zerbitzu horiekin jartzen dira harremanetan bere arloko gai
zehatz baten inguruan komunikatzeko beharra dutenean.
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Tokiko garapen iraunkorraren aldeko I. Ekintza-planaren inguruko informazioa jasotzen
duen atalik ez dago udal web gunean. Aitzitik, 2030 Agenda eta Garapen
Iraunkorrerako Helburuak Bergarako errealitatera egokitzeko prozesuaren nondik
norakoak jasoko dituen atala sortu du Udalak eta berau udal web guneko
“Partehartzea” atalaren baitan kokatuta dago (“Bergara 2030 egin herrixa” izenekoa):

Irudia: https://www.bergara.eus/eu/node/15280

Sentsibilizazioa
Garapen iraunkorrarekin zerikusia duten sentsibilizazio-kanpaina ezberdinak antolatu ditu
Udalak Agenda 21en I. Ekintza-plana onartu zenez geroztik. Ingurumenaren ikuspuntutik
aipagarria da Deba ibaiaren zaintzarekin zerikusia duen ekintza-sorta eta arlo honetan
Erreka Garbitzeko Batzordeak egiten duen lana:
-

Erreka garbitzeko auzolana antolatzea (2020koa VIII. edizioa izan da)
Inguruko errekak bisitatzea
Haurrei zuzendutako ekintzak programatzea (jolasak, etab.)
Hitzaldiak aurrera eramatea
Etab.
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Irudia: www.bergara.eus

Bergarako udal web guneko ingurumen zerbitzuaren atalean badira herritarrei
zuzendutako gomendioak jasotzen dituzten azpi-atalak: batetik, baliabideen erabilpen
eraginkorra bultzatzera zuzendutakoa (energiarekin, urarekin eta hondakinekin lotura
duena) eta bestetik, natur ondarearen zaintzarekin harremana duena (Udalak
biodibertsitatearen kontserbazioaren arloan garatutako jarduerak laburbiltzen dira
bertan).

Irudia: www.bergara.eus

Bestetik, 2004 urteaz geroztik Bergarako Udalak herriko ikastetxeei Eskolako Agenda
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2030 (lehen, Eskolako Agenda 21) garapen iraunkorraren aldeko hezkuntza-programaren
garapenean laguntzen die. Nahiz eta hezkuntza-programa hori Eusko Jaurlaritzak
koordinatu, Euskal Autonomia Erkidegoko iraunkortasunerako hezkuntzaren aldeko
hitzarmena sinatzen duten udalek eskolei sostengua eskaintzen diete aipatu programaren
garapenean eta dinamizazioan (Bergarako Udalak ingurumen hezkuntzako aholkularitzaenpresa baten zerbitzuak kontratatzen ditu aipatu lanak burutzeko). Hezkuntza-programa
honi esker ikastetxeek herriko garapen iraunkorrarekin zerikusia duten alderdi ezberdinak
aztertzen dituzte eta euren herrian hobetu beharko liratekeen arloak antzematen dituzte,
ikasturte bakoitza amaitu aurretik udal arduradunei horien berri emateko. Bergaran 5
ikastetxek parte hartzen dute Eskolako Agenda 2030en (2.600 ikasle inguru):
•

San Martin Agirre herri-eskola

•

Aranzadi ikastola

•

Mariaren Lagundia ikastola

•

Ipintza Institutua

•

Miguel Altuna Lanbide Heziketako Ikastetxea

Eskolako Agenda 2030en parte hartzen duten ikastetxeetan eskola-zentroaren egoera ere
aztertzen dute eta ikasturte bakoitzean landutako alderdia edo ingurumen-aldagaia
hobetzeko ekintza-planak diseinatzen dituzte. Era berean, eskola-komunitatea osatzen
duten eragileen parte hartzea sustatzea ere ezinbestekoa da eta baita kurrikulumaren
berrikuntza ere.
Bergarako ikastetxeek orain arte askotariko gaiak landu dituzte Eskolako Agenda 2030
izeneko hezkuntza-programan: ura, energia, hondakinak, kontsumo jasangarria,
mugikortasuna eta osasuna, elikadura jasangarria, biodibertsitatea, etab. 2020/2021
ikasturtea Eskolako Agenda 21etik Eskolako Agenda 2030erako trantsizio-urtea izaten ari
da eta helburua hezkuntza-programa hau poliki-poliki Garapen Iraunkorraren Helburuen
lorpenera bideratzea da.
Aurrekoaz gain, Laboratorium museoak helduei eta ikasleei zuzendutako ingurumenhezkuntzako ekintzak ere antolatzen ditu; hala nola: “Bergaran Artea eta Zientzia uztartuz'
ilustrazio zientifikoko tailerrak, gaikako unitate didaktikoak (energiari, biodibertsitateari eta
zientziaren sorrerari buruz). Izan ere, Museoak garapen jasangarriaren eta gizarte
berrikuntzaren printzipioak barneratu, ezagutarazi eta hedatzen ditu gizartean, eta horiekin
bat datozen programak antolatzen ditu, kultura zientifikoa sustatuz eta ingurumena
aztertuz eta zainduz.
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Irudia:

www.laboratorium.eus

Udal Ludotekak
ere ekintza
puntualak antolatzen ditu ingurumen gaietan (batez ere udal edo herri mailan martxan jartzen diren
ekimenekin lotura izateko):
✓ Erreka garbiketa egiten denean: aste horretan ludotekako haurrak ere errekara jaisten dira.
Batzuetan erreka garbitzera, ura aztertzera, etab.
✓ Autorik gabeko nazioarteko egunean (irailak 22) zerbait berezia egiten dute.
Jarduera horiek, beti, herri / udal mailan martxan dagoen proiektu batekin lotura izaten dute.

Parte-hartzea
Udalak
partaidetzari
lotutako
berezko
atala
du
bere
webgunean
(https://www.bergara.eus/eu/partehartzea). Parte-hartze ekimen edo prozesu zehatzei
buruzko informazioa aipatutako web gunean bertan eta Udalak aldian-aldian argitaratutako
berrien bidez kontsulta daiteke.
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Bergarako Udalak badu parte-hartze teknikaria (gazteria eta hezkuntza teknikaria ere bada).
Bere egitekoen artean daude Udalak parte-hartze prozesu eta parte-hartze ekimen ezberdinak
bultzatzea nahiz koordinatzea eta baita herritarren artean partaidetza aktibo baterako kultura
zabaltzen laguntzea ere.

Irudia: bergara.eus/eu/partehartzea

Ondorengoak dira herritarren parte-hartzea bultzatzeko eta errazteko Udalak biztanleen
eskura jartzen dituen organoak zein euskarri ezberdinak:
▪ Bergarako Udalak baditu hainbat parte hartze organo iraunkor martxan: berdintasun
kontseilua, Bergarako osasun sarea, kultura mahaia, kultur elkarteen bilera eta jai
batzordea, kirol elkarteen batzarra, Enpresare, Berelan, Bergara Bizi, euskara
sustatzeko irakaskuntza arloko koordinazio-taldea, euskalduntzearekin lotutako foroa,
euskalgintzako koordinazio-taldea, Euskaraldiaren koordinazio-taldea, prebentzioa
lantzeko eskolen koordinazio-taldea, etab.
▪ 2012 urtean Erreka Garbitzeko Batzordea eratu zuen herritar-talde batek eta orduz
geroztik Bergarako Udalaren sostengua du ibaiaren garbiketa auzolanean antolatzeko.
▪ Auzo-alkateak: auzoetako herritarrek euren auzoko beharrak eta proposamenak
udalari jakinarazteko asmoz, Alkateak bere ordezkariak izendatuta ditu auzoetan.
Ordezkari horiek auzo-alkateak dira eta 10 dira orotara (honako auzoetako udalordezkariak dira: Aldai-Egia, Angiozar, Basalgo, Buruñao, Elorregi, Elosu, Goiauzoa,
Osintxu, San Juan, Ubera). Auzo-alkate guztiek auzoetako batzorde informatzailean
parte hartzen dute udal teknikari eta zinegotzi batekin batera.
▪ Alkatearekin bilera egiteko hitzordua eskatzeko aukera (udal web gunean)
▪ Herritarren postontzia (Udalari kexak, iradokizunak, eskerrak edo informazio-eskaerak
bideratzeko)
▪ Unean uneko parte-hartze ekimenak eta prozesuak
Aipatu behar da Bergarako Udalak aktiboki parte hartzen duela Gipuzkoako Foru Aldundiak
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sortutako Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioan. Espazioaren helburua
herritarren partaidetzarako politikak sustatzea da, herritarren eta erakundeen arteko erlazioak
indartu daitezen. Horretarako, Udalei baliabide anitzak eskaintzen zaizkie; hala nola:
udaletako teknikariei eta udal hautetsiei zuzendutako prestakuntza-programak,
partaidetzarekin zerikusia duten jardunaldiak, Espazioko kide diren udaletako teknikarien
arteko foroak, eta abar.
HERRITARREK EGINDAKO EKARPEN NAGUSIEN ZERRENDA
KOMUNIKAZIOA:
✓ Udalak ahalegin handiak egiten ditu ikastetxeekin dituen hartu-emanetan.
Komunikazioa eta kudeaketa arina izaten da oso eta azken urteetan eraginkortasun
handiarekin jokatzen ari dira. Harreman ona dute beraiekin.
✓ Herritarrek ez dute Udal barruan hartzen diren erabaki ugariren berri izaten.
✓ Udala eta Debagoienako mankomunitateak beti daude merkatari eta ostalariei
laguntzeko prest eta beraiekin duten harremana estua eta jarraia da.
✓ Auzoek dituzten oinarrizko beharren gainean herritarrak kontzientziatzea, horrela,
partidak auzoetan bideratzeak duen lehentasunaz jabetzeko.

SENTSIBILIZAZIOA:
✓ Garrantzitsua litzateke hezkuntzatik bertako produktuen eta bertan kontsumitzeko
ohiturei bultzada ematea, ahal dela urteko ikasgaien barnean integratu beharko
lirateke horrelakoak.
✓ BERGARA BIZI elkartetik hainbat kanpaina egiten da urtean zehar: feriak, kontzertuak,
etab. Pandemia egoerak dinamika hauek moztu ditu.
✓ Azoka biziberritzeko egitasmoa ondo ikusten dute. Zapatu goizetan jende asko ibiltzen
bada ere, astean zehar ez hainbeste. Ereindajan bezalako proiektuek asko laguntzen ari
dira bertako produktuen bultzadan.
✓ Ostalariek kontsumitzen dituzten produktuen gehiengoa bitartekariei erosten diete eta
gehiengoa kanpoko produktua izan ohi da. Oraindik prezioei garrantzi handia ematen
zaie eta ez hainbeste produktuen kalitate eta jatorriari. Hori pixkanaka aldatzen joan
beharko litzateke

PARTAIDETZA:
✓ Udalak ez du herritarrak erakartzea lortzen. Motibazio eta konpromisoa herritarrengan
sortzeko eta partaidetzara erakartzeko bide berriak behar direla uste dute (bozketak app
bidez,…).
✓ Orokorrean inplikazio maila baxua dago herritarren artean ekimenetan parte hartzeko.
✓ Bergaran bada talde feminista bat non emakume etorkinen parte hartzea nahiko handia
den. Horren atzean taldeko pertsona etorkin baten bultzada eta lanketa aktiboa dago;
beragatik ez balitz, uste dute ez liratekeela egongo.
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GAZTE MUGIMENDUA, EKINTZAILETZA HERRI MAILAN
✓ Auzolanetan parte hartu izan dute, baina momentu puntualetan soilik (erreka eguna),
hau da, konpromiso maila txikia dago.
✓ Gazte ekintzailetza jarrera badago, baina burokraziak (adibidez, areto publiko baten
erabilera eskaera egiteko) eta ekonomiak (adibidez, lokalen alokairuen prezioak) atzera
egitera behartzen ditu.
➢ HOBEKUNTZA-PROPOSAMENA: burokrazia gutxitzea, erabilera anitzetako
eremu gehiago eta anitzagoak izatea, herriko merkatari lokalen alokairuaren
prezioa jaistea edo laguntzak ematea.
✓ Jardun-etik kudeatzen ari diren Herri hezitzailearen proiektuaren barnean hainbat gai
lantzen dituzte. Orain, Zabalotegiko eremuari forma emateko partaidetza prozesua dute
abian. Beste hainbat gai eta egitasmo ere lantzen ari dira, esaterako: Jolasaren inguruan
bi hitzaldi; Mugikortasunaren baitan Herrigunea 30km/h eremua bihurtzearen gaia eta
Eskola Oinez proiektua; etab.
✓ Udalak ez ditu ikastetxeekin festak eta jaiak koordinatzen ekimen puntualez gain
(Olentzero, danborrada, emakumeen eguna). Ikastetxeek modu bateratuan antolatzen
zituzten inauteriak, baina azken urteetan ikastetxe bakoitzak bere modura antolatzen
ditu, elkarren artean koordinatu gabe (jai egunak, mozorro eguna, …). Nahiko lukete
koordinazio hori modu bateratuan ematea eta, horretarako, Udalak lagundu dezakeela
uste dute.
✓ Herritarren artean joera handia dago eskatzeko, parte hartu gabe. Gizartea geroz eta
erosoagoa da, ez du konpromezurik nahi. Auzolanerako ereduak aldatu dira. Egitasmo
zehatzetara jende asko animatzen da, konpromezua txikia denean. Konpromezu
handiagoetan, esaterako egitasmoen antolaketa lanen ardura hartzea, ez du gehiengoak
nahi izaten. Diruak ekarri du hori.
✓ Eskolako 2030 Agenda urratsez urrats aurrera badoala adierazi da, baina ez da gurasoen
inplikazioa lortzen, ikasleek etxera eramaten dituzten galdetegiez gain.

AUZO ALKATEEN HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK:
✓ Auzoak entitate bezala kontsideratuak izatea. Bide horretan ordenantzak zehaztea.
✓ Urtero Udalak partida bat gordetzea auzo bakoitzarentzat obra eta mantentze
aktuazioetarako. Aspalditik eginda duten eskaera da.
✓ Auzo batzarretan amankomunean dituzten arazoak bateratzea, koordinaziorako
aprobetxatzea.
✓ Udalean auzoen ordezkari, arduradun edo teknikari bat egotea, aurrekontu eta ekintzen
kudeaketa errazteko.
✓ Gainerako arloak lantzeko plangintza bat egitea. Horretarako ere diagnostiko bat egin,
lehentasunak finkatzeko (eta auzoak lehian ez aritzeko). Horren arabera, ekintza plan bat
egitea, azken horretan ekintzak definitzeko eta horien kronograma zein aurrekontua
(azken horietarako aurrekontua urtero gordeta izateko). Plangintza horri heltzea, legealdi
aldaketak eragin gabe.
✓ Auzoetan biltzen diren zergak auzoetan geratzea. Auzoak berak kudeatzeko aukera
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ematea.
✓ Udalak auzoen kudeaketa aurrera eramateko gaitasunik ez badu, horretarako eskumena
auzoei ematea.
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LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerrikoak

•
•
•
•

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantza
Bergarako Udalaren administrazio elektronikoaren zenbait alderdi arautzen dituen
ordenantza
Bergarako udal erregelamendu organikoa
Bergarako Udalaren Udal Plangintzako Aholku Batzordea eratzeko eta jarduteko
araudia

Gipuzkoakoak, EAEkoak eta Estatu mailakoak
•

425/2019 Foru Agindua, martxoaren 29koa, Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuko
zerbitzu kartari buruzkoa.

•

5/2018 Foru Araua, azaroaren 12koa, Herritarren Partaidetzari buruzkoa.

•

1/2017 Foru Dekretua, urtarrilaren 17koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Herritarren
Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa sortzeari buruzkoa.

•

25/2017 Foru Dekretua, abenduaren 19koa, Herritarren Partaidetzarako Gizarte
Kontseilua arautzekoa.

•

2/2011 Foru Araua, martxoaren 29koa, erakundeen publizitate eta komunikazio
kanpainen kostuaren berri herritarrei ematea arautzen duena.

•

2/2016 Legea, Euskadiko tokiko instituzioei buruzkoa (VI. Tituluko IV. Kapituluan
herritarren partaidetzari buruzko araudia jasotzen du).

•

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearena.

•

19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasuna, informazio publikorako sarbidea eta
gobernatzeko modu egokiari buruzkoa.

•

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa (III. Titulua, IV.
kapitulua: VII. Atala. Herritarren parte-hartzea plangintzaren formulazioan,
tramitazioan eta onarpenean).

•

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, EAEko Ingurumena babesteko Lege Orokorra.

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
Udal eskumenekoak

•

Udaleko webgunean Tokiko 2030 Agendari buruzko atala sortzea eta urtez urte
elikatzea.

•

Eskolako 2030 Agenda hezkuntza-programan parte hartzen duten eragileek Tokiko
2030 Agendaren Plan Estrategikoaren diseinuan eta ondorengo jarraipenean zeresana
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izateko tresnak aztertu.
•

Herritarren parte-hartzea bermatzeko guneak abian jartzen jarraitzea eta izaera
iraunkorra dutenak sendotzea.

•

Laboratoriumak sustatutako “museoaren lagunen” figura indartu, herritarren eta
museoaren arteko hartu-emana handitu dadin.

•

Aurrez aurrekoak ez diren parte-hartze moduetan sakontzea.

•

Bergarako 2030 Agendaren Plan Estrategiko Jasangarriaren jarraipena egiteko eta,
urtez urte, herritarrek ekarpenak egiteko aukera izan dezaten, herritarren partehartzerako organo iraunkor bat sortzeko aukera baloratzea.

•

Ingurumen gaietan herritarrei zuzendutako komunikazio- eta prestakuntza-jarduerak
indartzen jarraitzea.

GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak
finkatzen lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):
GIH

UDALENTZAKO HELMUGAK

16.
Garapen
jasangarrirako
gizarte baketsu eta inklusiboak
sustatzea, guztioi justiziarako
sarbidea erraztea, eta erakunde
eraginkorra
eta
inklusiboak
sortzea maila guztietan.

• Nabarmen murriztea indarkeria-mota guztiak, eta horiei
lotutako heriotza-tasak, mundu guztian.

17. Hiriak eta giza kokaguneak
inklusiboak,
seguruak,
erresilienteak eta jasangarriak
izatea lortzea.

• Garatutako
herrialdeek
garapenerako
laguntza
ofizialarekin lotutako beren konpromisoak erabat
betetzen dituztela zaintzea, hainbat herrialdek
hartutako honako konpromiso hau barne: diru-sarrera
nazional gordinaren % 0,7 garapen-bidean dauden
herrialdeen garapenerako laguntza ofizialera bideratzea,
eta diru-sarrera nazional gordinaren % 0,15 eta % 0,20
artean aurrerapen txikieneko herrialdeen garapenerako
laguntza ofizialera bideratzea. Garapenerako laguntza
ofizialaren emaileak bultzatu dira honako hau betetzeko
helburua ezar dezaten: diru-sarrera nazional gordinaren
% 0,20, gutxienez, aurrerapen txikieneko herrialdeen
garapenerako laguntza ofizialera bideratzea.

•

Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta
gardenak sortzea maila guztietan.

• Garapen jasangarrirako politiken koherentzia hobetzea.
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BARNE KOORDINAZIOA ETA ZEHARKAKOTASUNA
Erlazioa duten Euskal Adierazpeneko Helburuak:
7. Esparru publikoa hobetzea, bizikidetzarako ingurune seguru eta dinamikoa sortzeko.

AZPIEREMUA

DIAGNOSTIKOA

BALORAZIOA

Barne koordinazioa eta komunikazioa
Bergarako Udalak 2019 eta 2020 urteetan zehar udal antolaketa eraginkorragoa eta egungo
beharrera egokitzen dena izateko gogoeta-prozesu bat aurrera eraman zuen. Prozesu
horretan ordezkari politiko eta udal teknikari-talde batek parte hartu zuten baina
etengabeko hobekuntzara zuzendutako prozesu bat izanik, jarraian azaltzen den antolaketa
Udalak eman nahi dituen aldaketen abiapuntua besterik ez da.
Udal-antolaketa berriaren helburua Udaleko batzorde informatzaileen funtzionamenduan
eta eraginkortasunean eragin, departamendu ezberdinen arteko koordinazioa erraztu,
planifikazioa hobetu eta herritarrei zuzendutako erantzuna egokitu eta azkartzea da.
Antolaketa berri honetan Udal partaidetza-organoei garrantzia berezia eman nahi zaie, gaur
egun martxan daudenen presentzia bermatu eta beharren arabera berriak sortuz. Udal
barneko antolaketa arintzearekin bat, herritarren partaidetza Udalaren egunerokoan
txertatzea da beste helburuetako bat.
Horretarako, Udaleko lan-esparru guztiak 3 eremu edo multzo handitan antolatu eta
departamenduetako lan-dinamikak eraldatu eta sistematizatu dira, prozedurak
bizkortuz. Udal egitura politiko-teknikoan aldaketak eginda, koordinazio-esparruak sortu
dira eta batzordeak berrantolatu dira hauetako lan egiteko modua ere goitik behera aldatuz.
EGITURA POLITIKOA:
Alkateak, Batzorde informatzaileek, tokiko gobernu batzarrak eta udalbatzak osatzen dute
Bergarako Udaleko derrigorrezko egitura politikoa.
Aldaketa nabarmena batzorde informatzaileetan eman da, 2020 urtean hauek 14 izatetik
3 izatera pasa baitira. Ondorengoak dira 3 batzordeak, hileroko maiztasunarekin biltzen
direnak:
- Lurralde arloko batzorde informatzailea.
- Herritarren arloko batzorde informatzailea.
- Antolakuntza arloko batzorde informatzailea.
Batzorde berriek barnebiltzen dituzten sail edo lan-arloak ondorengo printzipioetan
oinarritzen dute antolaketaren funtsa: Bergara LURRALDE konkretu baten inguruan
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ANTOLATZEN garen HERRITAR taldeak osatzen dugu.
Batzorde informatzaileen funtzionamenduari dagokionez ere aldaketak izan dira. Batetik,
prozedurak birdefinitu dira, aurretik batzordetik pasatu behar izaten zuten hainbat erabaki
sistematizatuz nahiz azkartuz. Horrek batzordeen funtzionamendua arindu du. Bestetik,
batzordeetako bileretan lantzen diren dokumentuak aurrez bidaltzen zaizkie batzordekideei,
baita hurrengo asteetan lantzeko aukera egon daitekeen gaien berri eman ere, guztion
ekarpenak jasotzeko aukerak handituz. Horrez gain, eremu bakoitzeko kudeaketa-txosten
bat landu da, eremuko adierazleak jasoz eta informazio baliotsua lortuz, bai tokiko
gobernuaren jardunerako, baita gobernuaren jardunaren jarraipena eta kontrola errazteko
ere. Txosten horiek antolaketa berria egonkortuz doan heinean publiko egitea da asmoa,
udal-jardunaren ebaluazio tresna bat hilero herritar guztien esku jarriz.

Irudia: “Bergara 2030 egin herrixa” prozesuko Koordinazio-taldearen bilera (Izadi 21)

KOORDINAZIO TEKNIKO-POLITIKOA:
Aurretik aipatutako gogoeta-prozesuaren ondorioz, koordinazio tekniko-politikorako
taldeak sortu dira ere, aurrez batzorde informatzaileetan hartutako erabakien exekuzioa
kudeatu, jarraipena egin eta planifikazioa lantzeko erabiltzen direnak; udal teknikari eta
gobernuko kideek parte hartzen dute bertan. Koordinazio talde hauek 4 dira: eremu
bakoitzeko bat (Lurralde, Herritarrak, Antolakuntza), eta hauen arteko koordinazio orokorra
bideratuko duen Koordinazio-taldea.
Lehen aipatu diren 3 batzorde informatzaileetan ondorengo udal sailak barneratzen dira:
LURRALDEA

HERRITARRAK

ANTOLAKUNTZA
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Gizarte Zerbitzuak
Berdintasuna
Sustapen ekonomikoa
Hirigintza

Kultura

Obrak eta zerbitzuak

Liburutegia

Ingurumena

Laboratorium

Udaltzaingoa

Euskara

Auzoak

Partaidetza
Hezkuntza

Idazkaritza
Giza-baliabideak
Artxiboa
Informatika
Ogasuna
BAZ

Kirola
Gazteria

Iturria: Bergarako Udala

Tokiko Agenda 2030en prozesua kudeatzeko ereduaren ezarpena
Bergarako Udalak Udaltalde 21 Debagoiena izeneko lan-taldearen baitan landu zuen
udalerriko Tokiko Agenda 21eko I. Ekintza-plana (“Udaltalde 21” hau eskualdeko udalek
osatu zuten 2004 urtean eta bere helburua garapen iraunkorraren alde lan egitea izan
zen, udaletan Tokiko Agenda 21en prozesuaren lehen fasea aurrera eramanez, taldean
lan egiteak dituen abantailak baliatuz). Behin Udaltalde 21 Debagoiena desagertuta,
2006 urtetik aurrera, lan-taldea osatzen zuen udal bakoitza (Antzuola, Arrasate,
Aretxabaleta, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga eta Oñati) arduratu da bere
Tokiko Agenda 21en prozesua aurrera eramateaz.
Bergarako Udalak 2006an onartu zuen bere I. Ekintza-plana. Nahiz eta bere indarraldia
aspaldian agortu, ingurumen, gizarte eta ekonomia ikuspuntuak barneratzen zituen
baina ingurumenari nahiz lurraldeari lotutako alderdiek garapen iraunkorraren alderdi
sozialak eta ekonomikoak baino pisu handiagoa zuten (ekonomiari lotutako ekintzak
oso urriak ziren eta gizarte-arlokoek ordezkaritza zertxobait handiagoa zuten
ekonomikoen aldean). Aipatu behar da, I. Ekintza-planak ez duela kudeaketa aktiborik
izan 2006 onartu zenez geroztik (ez da urtero ebaluatu, ez du bete udal sail guztien
kudeaketa estrategikorako izan beharko lukeen tresnaren funtzioa, ez da ekintza-plana
urteko udal aurrekontuak programatzeko erabili, etab.). Hala ere, 2009 eta 2010
urteetan 2006tik 2010 urtera bitartean izandako garapen-maila ebaluatu zuen Udalak,
garai hartan, Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldeko udalei eskaintzen zien Agenda 21en
tokiko ekintza-planak ebaluatzeko eta programatzeko zerbitzuaren bidez (planaren
indarraldiaren lehen lau urteetan %51ko ezarpen-maila erdietsi zuen). Aurrerago, 2019
urtean Bergarako ingurumen teknikariak Planaren ezarpen-maila ezagutzeko pausoak
eman zituen, lortutako emaitzak aintzat hartuz, hurrengo urteetarako baliagarria izan
daitekeen Bergarako garapen jasangarriaren aldeko plan estrategiko bat adostu ahal
izateko. I. Ekintza-planaren ezarpen-maila ezagutzeko asmoz, 2019an Bergarako
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Udalak bat egin zuen Udalsarea 2030en “Tokiko politika publikoen ebaluazio- eta
jarraipen-programa”rekin. Eskainitako zerbitzu horri esker, Bergarako Udalak
ondorengo informazioa lortu zuen:
✓ I. Ekintza-planaren ezarpen-maila orokorra ezagutzea (2006tik 2019ra arte bere
edukiaren %71 ezartzea lortu zen).

BERGARAKO I. EKINTZA PLANA
Ekintzen garapenaren egoera
%6
Hasteko

%16

Hasita
Aurreratuta

%52

Amaitzear

%19

Amaituta
%7
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BERGARAKO I. EKINTZA PLANA
Ekintzen garapen-maila

Ekintza kopurua

14
12
10
8
6
4
2
0
Hasteko

Hasita

Aurreratuta

Amaitzear

Amaituta

1. Lerro estrategikoa

2. Lerro estrategikoa

3. Lerro estrategikoa

4. Lerro estrategikoa

5. Lerro estrategikoa

6. Lerro estrategikoa

Grafikoa: Bergarako Udala
I. Ekintza-planaren lerro estrategikoak (helburu orokorrak):
LE 1. GARAPEN EKONOMIKO OREKATUAGO, DIBERTSIFIKATU ETA IRAUNKORRAGO BATEN ALDEKO
APOSTUA EGITEA.
LE 2. UDALERRIKO GARAPEN SOZIALA SUSTATU.
LE 3. BIODIBERTSITATEA, BALORE NATURALAK ETA PAISAIA BABESTU ETA HOBETU.
LE 4. HIRIGINTZA OREKATU BATEN ALDE APOSTUA EGITEA, HIRI EREMUAREN KALITATEA HOBETZEA
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ETA MUGIKORTASUN IRAUNKORRAGOA SUSTATZEA.
LE 5. ERREKURTSO NATURALEN ERABILPENA ARRAZIONALIZATU ETA HOBETZEA (AIREA, URA, LURRA
ETA ENERGIA), BAITA HIRI HONDAKINEN KUDEAKETA ERE.
LE 6. UDALAREN KUDEAKETAN IRAUNKORTASUN IRIZPIDEAK KONTUTAN IZATEA ETA PARTE-HARTZE
PUBLIKOA BULTZATZEA.

✓ Tokiko garapen jasangarrirako helburuen kalkulua burutu zuen.
✓ I. Ekintza-planak Agenda 2030en Garapen Jasangarrirako Helburuei egiten dien
ekarpena ezagutzeko aukera izan zuen. Ondorengo grafikoan ikus daitekeen
moduan, Bergarako I. Ekintza-planak urte hauetan lortu duen garapen-mailari
esker Garapen Jasangarrirako ondorengo Helburuei egin zaien ekarpen
handiena: 15. GJH (“Lehorreko ekosistemetako bizitza”), 11. GJH (“Hiri eta
komunitatea jasangarriak”), 6. GJH (“Ur garbia eta saneamendua”) eta 10. GJH
(“Desberdintasunak murriztea”).
I. EKINTZA PLANAREN EKARPENA GARAPEN JASANGARRIAREN HELBURUEI
15- LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA

20

11- HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK
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3- OSASUNA ETA ONGIZATEA

5

8‐ LAN DUINA ETA HAZKUNDE…

3

4- KALITATEZKO HEZKUNTZA

2

9‐ INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA…

2

2- GOSERIK EZ

2

16‐ BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO…
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Azaldutako lanketa horren ondoren, 2019ko irailean, Udaleko ingurumen teknikariak I.
Ekintza-planaren indarraldiaren eta eraginkortasunaren inguruko txostena prestatu
zuen, Udalsarea 2030e idazkaritza teknikoarekin laguntza jasoaz (Ihobe sozietate
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publikoa). Ondorio nagusia da I. Ekintza-plana zaharkituta geratu dela eta ez dela gai
jada udalerriaren beharrei garapen jasangarriaren printzipioen ikuspuntutik
erantzuteko. Hori horrela, Bergarako Udalak 2020 urtean Plana berrikusi eta Garapen
Jasangarrirako Helburuekin bat datorren hurrengo 10 urteetarako Plan Estrategiko
Jasangarria diseinatzeko erabakia hartu zuen. Plan Estrategiko Jasangarriak izaera
integrala izango du, garapen jasangarriaren alderdi guztiak barneratuko dituen
bergararren bizi-kalitatearen alde lan egingo duen herri-plana izango baita.

Baliabide teknikoak
2019 urtean Tokiko Agenda 21en I. Ekintza-planaren egoera orokorraren inguruko
lanketa Udaleko ingurumen teknikariak egin bazuen ere, 2006an aipatu plana onartu
zenez geroztik udal mailan ez da bere kudeaketa orokorraz eta gidaritzaz arduratu den
sailik edo bestelako antolaketa-egiturarik izan. 2019 urteaz geroztik, eta bereziki, 2020
urtean I. Ekintza-planaren berrikuspena gauzatzea eta 2030 urterako ikuspegia izango
duen Bergarako Plan Estrategiko Jasangarria osatzea adostu zenez geroztik, Talde
Eragilea sortu zen eta organo hori da Bergarako 2030 Agendaren prozesuaren
koordinazioaz eta plangintzaz arduratzen dena. 2020ko irailean eratu zen Talde Eragilea
eta honakoek osatzen dute: udal gobernuko 3 kide, 3 udal-teknikari (ondorengo
arloetako teknikariak: hirigintza, herritarren partaidetza eta ingurumena). Horrez gain,
Koordinazio-taldea ere osatu du Udalak, Bergarako 2030 Agendaren prozesuaren fase
bakoitza balioesteko.

Irudia: Udaletxea (Izadi 21)

Aurrekoez gain, udal batzorde informatzaileak ere baliatuko ditu Udalak Bergarako
2030 Agendaren dokumentu estrategikoak aztertzeko eta dagozkion ekarpenak egiteko.
Zehazki, “Lurraldea” batzordea eta “Herritarrak” batzordea izango dira horien ardura
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izango dutenak eta horiez gain, “Ekonomia mahaia” osatuko da, jasangarritasunaren
alderdi ekonomia jorratzeko.

Buruzagitza politikoa
2019 urteaz geroztik, Tokiko Agenda 2030en ardura politikoa Alkatearena da. Berarekin
batera, gobernu-taldeko beste hautetsiek ere parte hartzen dute tokiko garapen
jasangarriarekin zerikusia duten gaietan Udaleko lidergo politikoa aurrera eramaten.
Horrez gain, aurreko ataletan deskribatu diren barne-partaidetza eta barne-koordinazioa
errazteko sortu diren organo ezberdinetan parte hartzen duten udal eragileak ere
arduratzen dira Plan Estrategiko Jasangarria izango den dokumentuaren lanketaz.
Eskualde mailara begiratuz, Bergarako Udalak ere bat egin zuen Debagoiena 2030
garapen iraunkorrerako lankidetza-sarearekin (debagoiena2030.eus). 2050 urterako
adimentsua, inklusiboa eta klimatikoki neutroa izango den Debagoiena bateranzko
eraldaketa bultzatzea helburu duen lankidetza sare ireki moduan sortu zen 2019 urtean
(kooperatibek, unibertsitateek eta eskualdeko herri-administrazioek osatzen dute,
besteak beste).
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LOTURA DUTEN PLANAK ETA ARAUAK
Udalerri mailan:
•

Bergarako udal erregelamendu organikoa

•

Bergarako Udalaren Udal Plangintzako Aholku Batzordea eratzeko eta jarduteko araudia

EAEn eta Gipuzkoan:
•

Euskadiko Gobernu Irekirako 2018-2020 Ekintza-plana

•

Agenda Euskadi Basque Country 2030 (“Euskal Ekarpena Garapen Jasangarrirako 2030
Agendari”)

•

4/2019 Foru Araua, martxoaren 11koa, Gobernu Onari buruzkoa, foru gobernantza
publikoaren esparruan

LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK
Udal eskumenekoak

•

Udaleko langile teknikoak eta politikoak Bergarako Agenda 2030en Plan Estrategiko
Jasangarriaren diseinuan, ezarpenean eta kudeaketan parte hartzera bultzatzea
(prozesuaren antolaketa-fasean eratutako barne-koordinaziorako eta gidaritzarako
organoak aurrerantzean ere mantenduz).

•

Bergarako Plan Estrategiko Jasangarriaren kudeaketa eta urteroko jarraipena egin ahal
izateko tresnak eta prozedura definitzea.

•

Bergarako Plan Estrategiko Jasangarriaren urteroko ebaluazioaren eta jarraipenaren
emaitzak aurkezteko ohitura bereganatzea, bai udal mailan, bai herri mailan.

•

Herritarrekin urteroko saioak antolatzea, Bergarako Plan Estrategiko Jasangarrian
jasotako jarduerak lehenesteko.

GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUEKIKO LOTURA
Aipatutako jarduera arlo horiei helduz gero, garapen iraunkorrerako ondorengo
helburuak lortzen lagun dezake Bergarak (etorkizuneko helburu estrategikoak finkatzen
lagun dezaketen helmugen proposamen bat da):
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GIH
16.
Garapen
jasangarrirako
gizarte baketsu eta inklusiboak
sustatzea, guztioi justiziarako
sarbidea erraztea, eta erakunde
eraginkorra
eta
inklusiboak
sortzea maila guztietan.

UDALENTZAKO HELMUGAK
• Nabarmen murriztea indarkeria-mota guztiak, eta horiei
lotutako heriotza-tasak, mundu guztian.

•

Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta
gardenak sortzea maila guztietan.
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