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DONOSTIA
2015eko udal hauteskundeetako programa

Aurrerabide ekonomiko eta sozialaren hiria

· Bizi dugun hiria: erronkak eta aukerak
· Teknologiaren eta berrikuntzaren hiria
· Lurraldeko enpresei zerbitzu aurreratuak eskaintzen dizkien hiria
· Kalitateko turismoaren hiria
· Merkataritzaren eta modaren hiria
· Kalitateko ostalaritzaren hiria
· Ezagutzaren hiria: unibertsitateak
· Hiri irekia eta konektatua
· Etxebizitza irisgarriak dituen hiria

Balioen eta pertsonen Donostia

· Hiri irekia eta plurala
· Bakearen, bizikidetzaren eta memoriaren hiria
· Elkartasunaren hiria
· Gardentasuna eta gobernu ona
· Hiri iraunkorra: hirigintza eta ingurumena
· Berdintasunaren eta eskubide zibilen hiria
· Gazteentzako hiria
· Hiri hezitzailea

Donostia: bizi kalitatea

· Hiri segurua eta gizabidetsua
· Hiri aktiboa: kirola eta osasuna
· Ekitaldien hiria
· Hiri berdea eta giza neurrikoa.
· Hiri garbia
· Hiri adimenduna (smart city)
· Hiri konektatua

Donostia, kulturaren eta euskararen hiriburu

· Hiri kosmopolita eta kultura zerbitzuak eskaintzen dituena
· Donostia, 2016ko Europako kultura hiriburua
· Euskararen hiria 

Donostia eta bere auzoak

· Aiete
· Altza
· Amara Berri
· Amara Zaharra
· Antigua

· Añorga
· Bidebieta
· Erdialdea
· Egia
· Gros

· Ibaeta
· Igeldo
· Intxaurrondo
· Loiola

· Martutene
· Morlans
· Parte Zaharra
· Zubieta
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AurrerAbide ekonomiko etA soziAlAren hiriA

Aurrera doan Donostia oparo bat da nik nahi dudan Donostia, hiriaren oparotasuna erabakigarria baita hirian bizi 
garenon ongizaterako. Eta oparotasunean aurrera egiteak aberastasuna sortzea esan nahi du, guztion ahaleginarekin. 
Udalaren gobernutik dagokigun egitekoa jarduera ekonomikoei erraztasunak ematea izango da, enpresa-aktibitatearentzat 
mesedegarriak diren inguruneak sustatzea, eta rol hori jokatzeko beharrezkoa da zehaztea zer-nolako oinarriak eman 
nahi dizkiogun gure hiriaren jarduera ekonomikoari; gure arbasoek asmatu zuten horretan, eta zimendu sendoak eraiki 
ondoren, hiri merkatari eta militar bat izatetik ingurune industrialari zerbitzuak eskaintzen zizkion hiria bihurtu 
zuten Donostia, turismoa eta kultura zerbitzuak ahaztu gabe. Orain, hirugarren jauzia egiteko garaia da: etorkizuneko 
ekonomia garapen teknologikoan, zerbitzu aurreratuetan, bikaintasun turistikoan eta abangoardiako merkataritzan 
oinarrituko baita.

Batez ere, Donostiako arazoei irtenbideak ematen saiatuko den Donostia bat nahi dut. Une honetan, 10.784 langabetu 
ditu gure hiriak, duela lau urte zituenak baino gehiago. Horrek esan nahi du, gure hirian, lan faltagatik beren bizitza-
proiektua zalantzan duten pertsona gehiago daudela gaur egun, duela lau urte baino. 

Egoerak gehien erasaten dion kolektiboetako bat 45 urtetik gorako pertsonena da eta kontuan izan langabetu guztien ia 
erdiak direla adin-muga horretatik gorakoak. Horietako askoren egoerak zuzeneko eragina du beren kargura dituzten 
ahaideengan; sarritan, beraz, arazoa biderkatu egiten da.

Bestalde, 2013an, Donostiako langabetuen % 34 berrogei (40) urtez azpiko pertsonak ziren. Horri gehitzen badiogu 
biztanleriaren zahartze joera sendotu egin dela azken hamarraldi honetan –2004an, 65 urtetik gorakoak populazio 
osoaren % 20 ziren eta, 2013an, berriz, % 22,2–, ohartuko gara hiriaren lehentasuna, epe labur, ertain eta luzera, 
gazteek enplegua lor dezaten laguntzea eta sustatzea izan behar duela. 

Hortaz, Alkate gisa izango dudan kezka nagusia, lehenik eta behin, enplegua sortzea izango da, ongi baitakit nolako 
drama bizi duten hainbat familiatan, eta jakinaren gainean nago, orobat, zeinen garrantzitsua den gazteek lana 
aurkitzea, beren bizitza-proiektua Donostian gauzatzeko modua izan dezaten. Premia estrategikoa da gazteek enplegua 
eta etxebizitza izatea gure hiriaren etorkizuna segurtatu eta egungo ongizate eta bizi-kalitate mailak bermatu nahi 
baditugu.

   
Eneko Goia
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Bizi dugun hiria: erronkak eta aukerak

Donostiaren ezaugarri sozio-ekonomiko nabarmenenak honako hauek dira:
a) Tamaina ertaineko hiria da, 186.000 biztanlekoa, populazioa egonkortu egin da azken urteotan, atzerritarren 
presentzia apala dugu (% 6,7), 64 urtetik gorako populazioak pisu esanguratsua du (% 22,2) eta donostiarren 
batez besteko adina 45 urtekoa da. Gazteek prestakuntza maila altua dute, lau unibertsitate baititugu hirian. 
EHUk, unibertsitate publikoak, titulazio eskaintza zabala izateaz gainera, laneratze tasa onak aurkezten ditu.

b) Ikerketa, berrikuntza eta teknologia-garapeneko zentroen sare garrantzitsua dugu. I+G+B gastua BPGren % 2,5 
da Donostian, hiriko enpleguaren % 5 eremu horretan kokatzen da eta lurraldeko berrikuntza arloko ahalmenaren 
% 50 kontzentratzen da gure hirian.

c) Donostia hiri kosmopolita da. Tradizio luzea du nazioartean eragin nabarmena duten kultura eta kirol arloko 
hainbat ekitaldiren antolakuntzan: Donostiako Zinemaldia, Jazzaldia, Musika Hamabostaldia, Behobia-Donostia, 
txirrindularitzako Klasikoa, Donosti Cup, etab. Gastronomiarekin eta hiriaren kalitate urbano eta naturalarekin 
batera, erakarpen turistiko indartsuko elementuak dira horiek guztiak, bai iraganean eta bai gaur egun.

d) Egitura ekonomikoa, batez ere, hirugarren sektorekoa da (% 90), eta zerbitzuen sektoreak pisu garrantzitsua 
du bertan –esan behar da, zerbitzuen barruan, gero eta garrantzi handiagoa dutela zerbitzu aurreratuek–. Bestalde, 
merkataritzaren eta ostalaritzaren artean, baliabide-sorkuntzaren % 20 osatzen dute. Lurralde oso industrializatu 
baten hiriburua da Donostia eta erdi-erdian kokatuta gaude Euskal Hiriari dagokionez. Kokapen geografikoak eta 
nazioarteko jomuga gisa biltzen dituen erakargarritasunek aukera bikaina eratzen dute mugez haraindiko fluxu 
ekonomikoak handitzeko.

e) Kalitate urbano handiko hiria da Donostia, eros-ahalmen maila handikoa –populazio helduaren aldetik, batez 
ere–, eta prezio maila altukoa, era berean. 

Gure hiria posizio onean dago enpresa-ekimen berriak sortzeko:
· Lurralde oso industrializatu baten –Gipuzkoa– hiriburua da.
· Hiri kosmopolita da; izen onekoa eta presentzia duena Europan eta nazioartean, eta erakargarritasun handia 
duena turismoaren ikuspegitik.
· Teknologia Parkea edukitzeaz gainera, teknologian oinarritutako hainbat ikerketa-enpresa ditu, eta eskarmentu 
handiko zerbitzu sektorea ere bai, zeinaren barruan gero eta pisu handiagoa irabazten ari diren zerbitzu aurreratuak.
· Lau unibertsitateren egoitza da eta prestakuntza maila altuko gazteak ditu.
· Euskadi osoarekin batera, indarkeriaren amaiera eta bizitza politiko eta sozialaren normalizazioa ezaugarri 
dituen etapa historiko berri bat bizi du Donostiak.
· 2016ko Europako Kultura Hiriburutza, bestalde, aukera ona da bai enpresa ekimenak sustatzeko, bai gure 
ekonomia hazteko, eta bai Europako merkatuaren barruan  okupatzen dugun posizioa hobetzeko.

Teknologiaren eta berrikuntzaren hiria

Udalaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundiaren lankidetzatik, Kutxaren sostenguarekin, Miramongo 
Teknologia Parkea jaio zen 1990ean, gaur Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea dena. Parke horretan 
lan egiten duten 3.633 pertsonaren talentuari –goi titulazioen jabe dira horien % 40– eta Gipuzkoako hainbat 
enpresa eta erakunderen ekimenari eta berrikuntza-ahalmenari esker, Eusko Jaurlaritzaren etengabeko sostengua 
ahaztu gabe, gaur egun gure hiria erreferentzia bat da zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren alorrean, 82 
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enpresarekin. Unibertsitate Campusean kokatutako beste ikerketa edo I+G+B zentro batzuek, hala nola “Donostia 
Internacional Physics Center”ek, CIC Nanogunek, edota “Joxe Mari Korta” zentroak, are gehiago sendotzen dute 
gure hiriaren posizioa ekonomia aurreratuaren arloan.

Enpresen garapena sustatzeko, hala Donostian nola Gipuzkoan, beharrezkoa da enpresaren eta administrazioaren 
arteko erlazioa aldatzea eta ekintzaile-espirituaren sustapenari behar hainbateko balioa ematea.

Hiriko eta Gipuzkoako lurraldeko enpresen jarduera akuilatzea, bultzatzea eta erraztea da Udalak jokatu beharreko 
papera, bai lehendik existitzen direnei lagunduz eta bai berrien sorkuntza sustatuz. Donostiako ekonomiaren 
susperraldiak, gure hiriaren ezaugarriak kontuan hartuta, sektore aurreratuenetan enpresak eta enplegua haztearen 
aldeko apustua egitetik etorri behar du; sektore horien artean daude teknologia, zerbitzu aurreratuak, eta kalitateko 
merkataritza eta turismoa.  

Honako hauek dira gure proposamenak, ezagutzaren, teknologiaren eta berrikuntzaren ekonomiaren arloan:

·Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza praktikak berrezartzea: Eusko Jaurlaritzarekin Miramongo 
Teknologia parkearen garapena koordinatzea, Parkearen aktibitatea eta Udalarena elkarren lagungarri eta osagarri 
izan daitezen.

·Udalaren eta Foru Aldundiaren arteko lankidetza praktikak berrezartzea ekonomia-sustapenerako planak 
garatzeko, bai Donostiarako eta bai Gipuzkoako lurralde osorako. 

·Sektore pribatuaren eta Udalaren arteko lankidetza praktikak ezartzea: udal administrazioaren kultura 
burokratiko eta atzeragarriaren ordez herritarren ekimen ekonomikoa bultzatzen eta suspertzen lagunduko duen 
lankidetza kultura bat abian jartzea.

·Ikerketa eta teknologia bio-sanitarioaren arloko espezializazioa sustatzea.

·Udal kudeaketan teknologia aurreratua aplikatzea: hiri kudeaketa adimenduna (smart city). Hirian berrikuntza 
teknologikoak aplikatzea eta hiria, bere zerbitzuak eta egiturak eskaintzea enpresa eta zentro teknologikoei, hauek 
diseinatzen dituzten produktu teknologikoak esperimentalki aplikatu eta susta ditzaten.  

·Berrikuntza eta teknologia berrien Zinegotzigo bat sortzea.

·Enpresa-proiektu berrientzat espazioak sortzea (coworking, inkubagailuak) erdialdeko ingurune urbanoetan, 
erabiltzen ez diren lokal publiko edo pribatuetan, gainbeheran dauden espazioak biziberritzeko jardueren 
esparruan. 

·Ekimen ekintzaileak edo berritzaileak sostengatzeko inbertsioen kaptazioa kudeatzea, proiektuak ezagutu 
daitezen eta inbertsiogileekiko topaketa errazagoa izan dadin. Enpresa Proiektu Berrien Azoka bat programatzea.

·Donostia Sustapena erakundetik, beren enpresak finkatzea lortu dutenekin “mentoring” motako aholkularitza 
zerbitzu bat sortzea, proiektu eta ideia berriak izan eta enpresa-ekimen berriak abian jartzen ari direnentzat.

·“Donostia Hiria” saria sortzea urteko ekimen berritzaile onenarentzat.
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·Hiriko lau unibertsitateekin bitartekaritza hitzartzea enpresa sareari ezagutza eta ikerketa transferitzeko.

·Udal egitura berrantolatzea barrurako eta kanporako berrikuntza bultzatzeko. Enpresa proiektuetarako leihatila 
bat sortzea Donostia Sustapenean, enpresa berriak abian jartzeko beharrezkoak diren udal kudeaketak errazteko.

·Erabilera mistoak aurreikusten dituzten hirigintza irizpideak aplikatzea hirigintza plangintzan, ingurune 
urbanoetan zerbitzu aurreratuekin lotura duten jarduera ekonomikoak eta bizitegi-erabilera bateratzea posible 
izan dadin.

Lurraldeko enpresei zerbitzu aurreratuak eskaintzen dizkien hiria

Donostiaren ingurune ekonomikoaren ezaugarrietako bat industriaren presentzia indartsua da. Hain zuzen ere, 
hirian pisu handiena duen sektore ekonomikoa zerbitzuen sektorea da, bereziki, enpresei zuzendutako zerbitzuena. 
Gipuzkoa, izan ere, oso industrializatuta dagoen lurraldea da eta gero eta zerbitzu kualifikatuagoak eskatzen ditu 
bai kudeaketaren eta komertzializazioaren arloan, eta bai diseinuaren eta produkzioarenean ere.

Honako hauek dira gure proposamenak zerbitzu aurreratuen sustapenaren arloan:

· Donostia Gipuzkoako industriaren erakusleiho bihurtzea. Espazio publikoak eskaintzea Gipuzkoako enpresen 
sustapenerako eta komertzializaziorako.

· Zerbitzu sektorearen kualifikazioari laguntzea Unibertsitateekin eta Miramongo parkeko zentro teknologikoekin 
prestakuntza aurreratuko programak hitzartzearen bitartez.

· Hirigintzako arautegia eta plangintza aldatzea bizikidetzara eta erabilera mistoetara bideratutako ekoizpen-
espazio kontzeptu berri bat sortzeko xedez. Espazio urbano malguagoak sortzea, non bizitzea eta lan egitea 
posible izango den. Ildo horretan:
o Hirigintza arauak aldatuko ditugu, bizitegi-erabilerako eraikinetan proportzio handiagoan onar dadin jarduera 
ekonomiko bateragarriak txertatzea.
o Hirigintza plangintza aldatuko dugu; hala, eraldatu, indartu eta biziberritu nahi diren esparru urbanistikoetan 
–Tabakalera inguruan, Igaran edo Infernuan–, bizitegi-erabilerarekin batera, zerbitzu aurreratuekin lotura duten 
ekoizpen aktibitateak onartu ahal izango dira.

· Hirian zehar, komunikazio aurreratuko azpiegituren hedapena sustatzea. Wifi sarea hedatzea.

· Gure zerbitzu-enpresen nazioartekotzea sustatzea, beren artean elkartzea erraztuz kanpoko merkatuetara iritsi 
ahal izateko, eta promozionatzen laguntzea.

· Espazio urbanoak sortzea bai hiriaren erdialdean eta bai auzoetan, gazteen enpresa proiektu berriak txertatzeko, 
auzo horietako bizimodua suspertzeko eta indarberritzeko balio dezaten.

· Unibertsitateekin eta enpresekin hitzartutako programa bat abian jartzea kualifikazio altuko gazteak erakartzeko. 
Programa horren barruan, lan bila beste herrialde batzuetara jo behar izan duten goi prestakuntzako donostiar 
gazteak hirira itzultzea bultzatuko dugu. 
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· Berrogeita bost urtez gorako donostiarren enplegua aktibatzea xede duen berariazko programa bat abian jartzea. 
Horretarako, honako hauek proposatzen ditugu:

- Obra eta zerbitzuetarako kontratuen kasuan, edota kontzesioen edo udalak egiten dituen beste mota batzuetako 
kontratuen baldintza-orrietan, klausula sozialak sartzea 45 urtez gorako pertsonen kontratazioaren alde egiteko.
o 45 urtetik gorako langabetuen profilei buruzko azterlan bat egitea, Langairekin hitzartuta, kolektibo horri 
berariaz zuzendutako ekintzak bultzatzeko.

 
Kalitateko turismoaren hiria

Turismoaren sektorea izan da, krisialdi osoan zehar, portaera onena izan duen sektorea eta talka negatiboen erasoari 
ongien eutsi diona. Horrela bada, turismoaren ekarpena funtsezkoa izan da langabezia tasak –beste lurralde 
batzuekin alderatuta– hain gogorrak ez izatea ahalbidetzeko.

Indarkeriarik gabeko testuinguru batean, 2016ko Europako Kultura Hiriburu izatearen ateetan, garrantzi bereziko 
unean aurkitzen gara Donostiak nazioarteko turismo merkatuan duen tokiari bultzada on bat emateko. Badugu 
aukera hainbat erronka mahai gainean jartzeko, hala nola, berriro ere Kantauri itsasertzeko hiri liderra bihurtzea 
turismoaren arloan.

Urratsa emateko garaia da, “turismo” gisa ezagutzen dugun kontzeptu horretatik aurrerago egitekoa, hiria 
nazioarteratzeko unea, kalitatearen eta jasangarritasunaren aldeko apustua eginez, bi horiek izan daitezen hiriaren 
eskaintza turistikoaren ezaugarri nagusiak.

Hona gure proposamenak turismoaren sustapen arloan:

· Izadiari lotutako turismoa sustatzea: surfa, mendi-ibilbideak, zikloturismoa. Donostian, hiria eta izadia 
besarkatuta daude. Horixe da, hain zuzen, Donostiaren balio nagusietako bat. Hirian kokatuko hondartzak, 
Igeldo eta Ulia, Urumea ibaia eta Urgull gure baliabide turistikoen zati garrantzitsuak dira. 
· Donostia turismo urbanoaren eta kulturalaren erreferente  bihurtzea, bai aisialdiko turismoari eta bai Konbentzio 
eta Biltzarren turismoari lotutako merkatuari dagokionez. Horretarako, ondorengo ekintza hauek proposatzen 
ditugu:
- Kursaalaren edukiera handitzea adostea, Kutxaren Kubo aretoa erantsiaz, behin Tabakalera abian jartzen 
denean.
- Musikene bere egoitza berrira lekualdatzen denean, Miramar jauregia baliabide turistiko gisa erabiltzea  
negozio eta biltzarrekin zerikusia duen turismoa erakartzeko.

· 2016. urtea baliatzea Donostia kalitateko kultura destino gisa mantendu eta sendotuko duen azpiegitura bat 
sortzeko, bai Europako Kultura Hiriburu den bitartean eta bai ondorenean.
· Basque Country markan aktiboki parte hartzea. Gure eskaintza eta sustapena Eusko Jaurlaritzaren eta 
Gipuzkoako Foru Diputazioaren eskaintzekin eta promozioekin koordinatzea.

· Hurbilen dugun ingurunearekin etengabeko lankidetza bilatzea eta Gipuzkoako baliabide turistikoak 
Donostiaren eskaintzara gehitzea: Arantzazu, Balenciaga Museoa, Zumaiako flysch-a, Ekainberri… Era horretan, 
Donostia izango litzateke lurralde osoko sustapen turistikoaren aitzindari eta lider, alde guztien mesederako.
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· Donostia marka sustatzeko ekintzak sendotzea, bai espainiar Estatuan eta bai beste herrialde batzuetan; 
horretarako, gainerako erakundeekiko harremanak aktibatu beharko dira.

· Donostia Turismoren eta eremu ekonomiko eta kulturalean –iraunkorki edo aldi baterako izaeraz– jarduerak 
gauzatzen dituzten udal erakunde guztien arteko interakzioa sustatzea eta indartzea, bai-eta, geroari begira, 
interesekoak izan daitezkeen beste organismo batzuekin ere.

· Lankidetza hitzarmen bat garatzea Donostia Turismoren eta Deustuko Unibertsitateko Giza eta Gizarte 
Zientzien Fakultatearen (Turismo graduaren) artean.

· Turismoarekin zuzenean edota zeharka lan egiten duten sektore pribatu guztiekiko erlazioak indartzea eta 
sustatzea, Xede horretarako, merkatu turistikoaren eskaerei azkartasunez erantzuteko kapaz diren lankidetza eta 
parte-hartze sistemak ezarri beharko dira.

· Etorkizuneko ekitaldiak garatu ahal izateko sektore eta esparru berriak bilatzea, esate baterako, kirol esparrua, 
Donostia markak proiektatu nahi duen irudiarekin bat etorririk. Lehendik daudenak erabakitasunez sostengatzea 
eta hiriaren proiekzioan jada duten eragina aprobetxatzea.

· Baliabide turistikoak indartzera zuzendutako jarduerak adostea Eusko Jaurlaritzarekin, horien artean, portuko 
“portaaviones” deituaren birmoldaketa, arrantzarekin eta gure lurreko beste aktibitate batzuekin erlazioa duten 
produktuak eta zerbitzuak eskain ditzan, edota portuaren beraren antolamendua, aisialdirako eta arrantzarako 
itsasontziei harrera egiten jarrai dezan.

· Turismoarekin erlazioa duten sektore ekonomikoekin batera zerbitzuen kalitatea hobetzera zuzendutako 
politikak sustatzea.

· Donostiarekin senidetutako hiriekiko harremanari berriro ekitea edo harreman hori areagotzea, hala nola 
Plymouth, Wiesbaden, Trento, Marugame edo Renorekin, guztion artean, gure hiriak Britainia Handian, 
Alemanian, Italian, Japonen edo AEBn duen presentzia indartzeko.

· Lankidetza lotura iraunkorrak edo bereziak mantentzea interesgarri ikusten den hiriekin –Bartzelona, Edinburgo 
edo Toulouse kasurako– harremanak estutzeko bidea emango luketen eredu berriei forma ematea.

· Donostia markaren kontrolean, garapenean eta kudeaketan eragina duten hainbat bitarteko eta ekintza 
potentziatzea, bai aurrez aurrekoak eta bai teknologia berrien arlokoak, lehentasunekoak jotzen diren merkatuetan 
(Espainia, Frantzia, Britainia Handia, Alemania, etab.) eta potentzialak izan daitezkeen beste batzuetan (Australia, 
AEB, Japonia, Errusia...)

· Urteko ebaluazio kuantitatiboarekin batera (zenbat bezerok igaro duten gaua, bisitari kopuruak...), ebaluazio 
kualitatiboa ere aurkeztea, bai eta hirian izan duen inpaktu ekonomikoarena ere .

· Turismoaren datuak eta haren inpaktu ekonomikoa aurkezten direnean, gardentasuna izatea jarduera-ardatz 
nagusia, hark hirian eta herritarrengan duen eragina baloratzea ahalbidetzen duten ebaluazio iraunkorrak barne 
direla, aktibitate turistikoaren alderdi positiboak distortsionatzen dituzten faktoreen gainean azkartasunez esku 
hartu ahal izateko.
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· Interes turistikoa hiriaren sortalde-sartalde –eta ipar-hego– ardatzetan potentziatzen eta hedatzen duten jardueretan 
indar egitea, turismoaren ikuspegitik jada finkatuta dauden espazioetako kontzentrazioak eta masifikazioak saihesteko. 

· Eskaintza turistikoari hiriko eskaintza komertzial zabala eranstea, hiriaren beste elementu erakargarrietako bat 
den neurrian.

· Hotelen eskaintza egokitzea, elementu bereizgarriak eskaintzen dituzten establezimenduei arreta berezia jarririk.

· Udal eskumenen esparruan, ostatu-eskaintzaren kalitatea gainbegiratzea.

· Gure hirira iristeko modua hobetzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak sustatzea, AHTri arreta berezia 
jarririk, baina, horrez gainera, Biarritz – Hondarribia – Bilbo ardatzean existitzen diren gainerako azpiegitura 
guztiak eta bakoitza zainduz eta hobetzea bilatuz.

· Hiriko barne mugikortasunean esku hartzea, intereseko puntuak aurkitzea eta bisitan datozkigunen hiriko 
joan-etorriak erraztuz.

Merkataritzaren eta modaren hiria

Merkataritzak, bai gaur egun eta bai iraganean, rol ekonomiko historikoa jokatu du gure hirian. Modaren sektoreak 
pisu handia du Donostian, % 26koa zehazki, bigarren lekuan elikaduraren sektorea dago, % 20koarekin. Bezeroen 
jatorriari dagokionez, ia % 27 ez dira Donostian bizi, eta modaren sektoreak hiriko gastuaren kanpoko kaptazioaren 
% 40 eratzen du. Krisiaren eragina dela eta, eskaintza komertzialak % 16,3ko galera izan du.
Establezimenduen % 57 Parte Zaharrean, Erdialdean eta Grosen kontzentratzen dira, eta % 70era iristen da zifra 
hori Amara Berri barruan sartzen badugu.

Hiriko merkataritzak bi egoera desberdin bizi ditu. Alde batetik, kokatuta dagoen auzotik harantzago proiektatzen 
den merkataritza dago. Establezimendu horien oraina eta geroa turismoari guztiz lotuta agertzen zaigu. Bestetik, 
hurbileko komertzioa daukagu, auzoko bizilagunen premiekin zuzeneko lotura duena.

Lehenengoak hiriko alde turistikoenetan daude, eta ingurune horietan marka handien presentzia etengabea eta 
gero eta handiagoa da, zuzenean edota frankizien bitartez. Baina, egoera horrekin batera, zenbait establezimendu 
ixten ere ari dira eta, aldi berean, marka are esklusiboagoetako denda berriak irekitzen dira.

Hurbileko merkataritzak, bestalde, bizilagunei zerbitzua eman ez ezik, auzoetako bizimodua dinamizatzen eta 
hezurmamitzen du, bai-eta auzokoen bizi kalitatea hobetzen ere.

Hona gure proposamenak merkataritza sustatzearen arloan:

· Hiri barruko merkataritzaren aldeko apustua egitea, aldirietako saltegi handiak sustatu ordez. Lurzoru 
urbanizagarri berri gehiago ez kalifikatzea mota horretako eraikinetarako.

· Udalari burokrazia kentzea: jarduera berriak abian jartzearekin erlazionatutako udal arautegia mehetzea, 
sinpletzea eta eguneratzea, izapideak bakuntzea eta obra txikien baimenak lortzeko eta on line motako aktibitateen 
lizentzietarako tramiteak erraztea. 
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· Merkataritzan ere bestelako errealitateak sortzen ari direla kontuan hartzea, hala nola askotariko jarduerak 
barne hartzen dituzten guneak.  

· Merkataritzaren arretarako leihatila bakar bat sortzea “Donostiako Sustapena” erakundean, zeina arduratuko 
baita aktibitate eta obretarako lizentziak izapidetzeaz ere. 

· Artzain Ona - Arte Ederrak ardatza indartzea, Erdialdeko merkataritza esparrua hedatze aldera.

· Kaleak oinezkoentzako bihurtzearen alde egin merkataritza sustatzeko. Eta horretarako: 

- Garibai kalea oinezkoentzako kale bihurtu eta, beharrezko azterketaren ondoren, Hondarribia kalea 
oinezkoentzako kale bihurtzeko proiektua egin, Askatasunaren Hiribiderako zehar-ardatza sortuaz. 
- Oinezkoentzat diren Txurruka eta Getaria kaleak zoladura jarraituz lotzea, Askatasunaren Hiribidearekin 
gurutzatzen diren gunean. 
- Isabel II. Madril Hiribidetik Irun Plazara arteko Isabel II.aren zatia oinezkoentzako egin eta Gregorio Ordoñez 
kaleko espaloia zabaltzea.

· Auzo bakoitzaren kasuan, hurbileko komertzioa bermatuko duten merkataritza-ardatzak garatu, eta herritarrei 
berorietara heltzea erraztea.

· Esku hartzea hutsik dauden lokalak erabili daitezen:

- Aldez aurretik lokal hutsen errolda bat egin ondoren, hainbat kale hautatzea biziberritze eta dinamizazio 
proiektuak inplementatzeko, eta berorien barruan, hutsik dauden lokalak alokatzea enpresa proiektu berriak 
ezartzeko.
- Zerbitzu bat sortzea lokal hutsen alokairua sustatzeko eta bitartekaritza lanak egiteko.
- Lokal hutsak baldintza onetan manten daitezen exijitzea, haien fatxadak, bereziki.

· Udal jabetzako merkataritza-guneak –Arcco Amara, San Martin, Bretxa– komertzialki ongi funtzionatzen 
dutela ziurtatzea. Bretxaren kasuan, gunearen izaera batez ere komertziala mantenduko dugu, eta azkartasunez 
izapidetuko ditugu behar diren baimenak Zentroaren irisgarritasuna errazteko eta publizitate-sustapena egiteko.
 
· Hiriaren erdialdearen –Grosetik Easo plazarainoko espazioaren– dinamismo komertziala berreskuratzea 
ondorengo hauen gisako ekintzen bidez:

- Hiria promozionatzeko kanpainetan, diseinu eta moda alorreko abangoardiako komertzioen irudia gehitzea.
- Diseinuarekin eta modarekin lotura duten gazteen enpresa-proiektu berritzaileen polo komertzialak sortzea.
- Kalitateko mantentze urbano baten bitartez –argiteria publikoa, garbitasuna, hiri-tresneria, lorategiak eta 
segurtasuna–, merkataritza-guneen funtzionamendu onari laguntzea.
- Dendariekin batera, “txoko xarmagarriak” proiektua abian jartzea, kalitateko hiri espazioak erakargarriago 
egiteko.

· Urteroko “Donostia” saria sortzea, gehien nabarmendu den establezimenduarentzat.

· Gipuzkoara eta Iparraldera zuzendutako sustapen komertzialeko jarduerak garatzea.
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· Balenciaga Museoarekin modarekin lotutako jarduera-programa bat hitzartzea (erakusketak, desfileak…) 
Donostian eta Getarian garatzeko. 

· Diru-laguntzen bitartez, hiriko merkataritzaren presentzia, on lineko salmentak eta berorien kudeaketaren 
modernizazioa sostengatzea.

Kalitateko ostalaritzaren hiria

Gure hiriak bisitariak erakartzeko dituen amuen artean, gastronomia da nagusietako bat. Datuek egiaztatzen 
dute bisitariak gurera dakartzan arrazoi printzipaletako bat gure gastronomiaz gozatzeko asmoa izaten dela. 
Izatez, Estatuan diren hiru Michelin izarreko zazpi jatetxeetatik hiru gure hirian daude, eta Donostialdean 16 
Michelin izar metatzen dira guztira. Jatetxe horien ohorezko liga osatzeko, eskaintza gastronomiko guztiz zabala 
aurki daiteke Donostian esperientzia gastronomiko gustagarri bat izatea ahalbidetzen duena. Nabarmentzekoa 
da, ildo horretan, “pintxoen” fenomenoa; gure hiria, izan ere, nazioarteko erreferentzia ukaezina da miniaturazko 
sukaldaritza horren barruan. Eta gastronomiaren aldeko gure apustua biribiltzeko nazioarteko erreferente nagusi 
bat dugu hirian: “Basque Culinary Center” deitua. Zentro honen xedea goi mailako profesionalak prestatzea da 
gastronomiari ikerketa eta berrikuntza aplikatuz. Ez dago, beraz, inolako zalantzarik gastronomia dela, gaur egun 
eta etorkizunean, gure potentzial handienetako bat, baina hori gertatzen da hainbat pertsonak protagonismo 
berezia izan dutelako gastronomiaren inguruko hainbat gauza hobetzen eta berritzen, harik eta Donostia dagoen 
lekuan kokatzea lortu duten arte. Etengabeko berrikuntza eta hobekuntza horrek ahalbidetuko digu, hain zuzen 
ere, orain dugun pribilegiozko lekuari eustea.

Hona gure proposamenak ostalaritza sustatzearen arloan:

· Ostalaritzako lokalen baldintzak hobetuko dituzten erreformak erraztea, ondorengo hauen gisako neurrien 
bidez:

- Udal arautegia egokitzea eta irizpide malguak aplikatzea erreforma lan txikiak baimentzeko orduan, horrela, 
lokala modernizatzeko aukera ematen dela. 
- Beharrezkoak diren administrazio erreformak egitea obratarako baimenak dokumentazio osoa aurkezten 
denetik hilabeteko epean izapidetu daitezen.
- Lokalak modernizatzeko obrak sustatzea erreforma-dinamizatzaileen figuraren bitartez, zeinak, beste zerbitzu 
batzuen artean, oinarrizko aholkularitza eskainiko bailieke eskatzen duten establezimenduei. 

· Parte Zaharrari trataera berezia eman eta ostalariek eta Udalak osatutako lan-mahai bat sortzea. Mahai horren 
zeregina litzateke hainbat gairen inguruko jarduera-lerro bateratuak adostea: ordutegiak, terrazen funtzionatzeko 
moduak, zabor-bilketak nola egin, bide publikoen garbiketa…

· Gaueko aisialdiko eskaintzaren hedapena sustatzea Donostiako ereduaren arabera, itsas fatxadan edo Urumea 
ibaiaren ertzean kokatutako bizitegi-erabilerarik gabeko eraikinetan. Horrela, aldirietan edo hiriaren periferian 
gaueko aisialdiko establezimenduak kontzentratzea eragotziko genuke.

· Boulevardetik haragoko ostalaritza jarduera bultzatzea, Groseko Zabaleta kalean gertatu den bezala.
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· Nekazaritza Sailarekin eta tokiko ekoizleen elkarteekin lankidetzan –“Lurlan”, adibidez–, Euskal Herriko 
produktuen salmenta sustatzea Donostiako establezimenduetan, ondorengo ekintzen eta hauen gisako beste 
batzuen bitartez:
- Zigilu ezaugarri baten sorrera hitzartzea gure lurreko produktuak erabiltzen dituzten establezimenduentzat.
- Eusko Jaurlaritzarekin batera, “portaaviones” deitzen zaion portuko eraikinaren erreforma hitzartzea gure 
arrantzaleek harrapatutako arrainaren eta berorretatik eratorritako produktuen erreferente bilaka dadin.
- Gure lurreko produktuen presentzia areagotzea Donostia Gastronomikoan.
- Donostia markako txakolin bat sortzea.

Ezagutzaren hiria: unibertsitateak

Unibertsitate-hiria da Donostia. Lau unibertsitate ditugu: EHU, 13.000 ikaslerekin lauretan handiena, Deustuko 
Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitatea eta “Mondragon Unibertsitatea”, Basque Culinary Centeri esker 
erreferentzia zentro bihurtu dena nazioartean. 20.000 ikasle inguru guztira, lau unibertsitateetakoak elkarturik.

EHUren Ibaetako campusa hazten jarraitu du sortu zenetik hona, bai eta bere eskaintza eta instalazioak etengabe 
hobetzen ere; beste horrenbeste gertatu da ESTErekin eta Tecnumekin ere. Bestalde, oso inplikaturik daude lau 
unibertsitateak bai ikerkuntza aplikatuan eta bai teknologiaren transferentzian. Horren adibide dira EHUren Joxe 
Mari Korta Zentroa, edo Nafarroako Unibertsitateak sustatzen duen CEIT, Miramonen kokatua. 

Aipamen berezia eskatzen du DIPCek (Donostia International Physics Centerek), Materialen Fisikaren ikerketaren 
alorrean nazioarteko erreferentzia zentro izateaz gain, erakundeen eta enpresen arteko lankidetzaren eredu ere 
badena.

Ezagutza du oinarri ekonomia berriak, eta unibertsitateak funtsezko agente izan behar du hiriaren garapenean eta 
ongizatean, zeregin garrantzitsua baitu ezagutza sortzen eta transferitzen.

Lau unibertsitate horiek Donostiako balioetako bat dira eta etorkizuneko bermea. Ezagutza sortzen dute eta gure 
gazteen zati on bat hezten dute, lanpostuak sortzen dituzte (EHUk berak bakarrik 1.600 lanpostu baino gehiago). 
Udalak ezin dio ezikusiarena egin errealitate honi, eta, beraz, inplikatu egin behar du unibertsitate horien sustapen 
eta garapenean:

· Udalaren esku dagoen neurrian, unibertsitateko eskaintza eta zerbitzuak hobetzeko beharrezko diren 
unibertsitate-instalazioak eraikitzea edo berritzea erraztuz, dagozkion hirigintza-aurreikuspenak eginez, lizentziak 
emanez, lurzorua kudeatuz…
· Hiriko unibertsitateen ikerkuntza-jarduera lagunduz, eta, batez ere, parte hartuz ikerkuntza-jarduera horren 
emaitzak gizartera eta ehun produktibora transferitzean.
· DIPC (Donostia International Physics Center) eta antzeko zentroekin elkarlanean arituz eta lankidetza-eredu 
publiko-pribatu hori beste alor batzuetara hedatuz.
· Unibertsitateetatik sortutako jarduerak eta kreazioak udalaren kultura-programazioan gehituaz eta, bereziki, 
datorren urtean, Europako Kultura-Hiriburutzako urtea izango baita.
· “Donostia Kultura”rekin koordinatuz bai kultura-programazioa, bai eta kulturaren sustapena eta hedapena ere, 
unibertsitatearen programazioak eta udalarenak elkarri lagundu eta elkar osatu dezaten.
· Udal-kudeaketaren alorretan unibertsitateak aholkularitza espezializatua eman dezan bideak sortuz, bai eta 
ikasleek beren Gradu Amaierako Lanak udalarekin zerikusia duten alorretan egiteko aukera izan dezaten ere.
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· Udalaren eta unibertsitateen arteko programa abian jarriz, hiriaren auziei irtenbidea emateko unibertsitateko 
ikasleek beren proiektuak aurkeztu ahal izan ditzaten. Epaimahai batek aukeratuko luke proiekturik onena eta 
“gazte-saria irtenbiderik onenari” eman.
· Unibertsitateko ikasleek beren praktikak Udalean edo haren mendeko diren erakundeetan egitea erraztuz.

Hiri irekia eta konektatua

Hiriaren garapen ekonomikoari bide emateko eta etorkizuna ziurtatzeko funtsezko faktoreetako bat –hiriaren 
ekonomiaren euskarrietako bat, alegia– konektagarritasuna da. Hiriaren irisgarritasunak eta bere nazioarteko 
konexioek zuzeneko eragina dute bai sektore ekonomiko tradizionaletan (turismoa, merkataritza…) eta bai 
zerbitzuen eta teknologiaren sektoreetan.

Azpiegiturek garapen ekonomikoan eta lehiakortasunean duten inpaktuaren inguruko eztabaidari dagokionez, 
EAJn konbentziturik gaude kalitateko komunikazioak onura ekonomiko handiak ekarriko dizkigula.

Abiadura handiko geltoki bat, jarduera ekonomiko aipagarria duen portu bat edo aireportu bat hurbil izatea, garapen 
ekonomikoa ziurtatzeko nahikoa ez izanik ere, ezinbesteko baldintzak dira garapen hori gerta dadin.

Gaur egun, azpiegituretan egiten den inbertsioa eskualdearen garapen ekonomikoaren adierazle gisa ulertzen 
da, krisiaren kontrako tresna modura, edota lanpostuak sortzeko bitarteko gisa; zenbait kasutan, eskualdearen 
lehiakortasuna garraio-azpiegituren dotazioarekin parekatzeraino iristen dira.

Hona gure proposamenak kanpoko konektagarritasunaren arloan:

· Hondarribiko aireportua abian mantentzea ahalbidetzen duen salbuespena behin lortu ondoren, aireportuko 
instalazioak modernizatzea eta pista berrantolatzea bultzatuko dugu, lehiakorrago eta erakargarriago bilaka dadin 
hegaldi komertzial eta pribatuetarako. Arreta berezia jarriko dugu Donostia eta aireportua garraio publikoaren 
bidez lotzeko

· Biarritzeko aireportuaren hurbiltasuna eta Iparraldearekiko lotura kontuan hartuta, eta ikusirik aireportu 
horren erabiltzaileen % 30 Gipuzkoako pertsonak direla eta Europako hainbat herrialdetatik Donostiara heltzeko 
sistemetako bat aipatutako aireportu hori dela, Foru Aldundiarekin batera, autobus bidezko garraio-zerbitzu bat 
sortzea bultzatuko dugu Biarritzeko aireportuarekin.

· Abiadura Handiko Trena: Y grekoa da Bilborekin eta Gasteizekin bizkor konektatzeko sistema nagusia; era 
berean, Europarekin eta Estatuarekin konektatzeko sistema bizkorrena ere berori da. Gure jardueraren helburu 
izango dira:

- Donostiaren eta Hendaia eta frantses estatuko sarearen arteko lotura abian jartzeko konpromisoa lortzea, 
hirugarren hariaren bitartez, 2018 urterako.
- Madrilekiko konexioaren amaiera konprometitzea 2019rako.
- Merkantzien saihesbidea eraikitzeko proiektuen elaborazioa konprometitzea, salerosgaien trenak hiritik 
igarotzea saihestearren eta, bide batez, abiadura handiko azpiegituren erabilera potentziatzeko salerosgaiak 
garraiatu behar direnean.
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- Inplikatuta dauden administrazioekin irtenbide arkitektoniko bat adostea, han txertatzeko abiadura handiko 
trenaren geltokia, Tabakalera eta autobus geltokia. 

Etxebizitza irisgarriak dituen hiria

Azken urteotan udal gehienek etxebizitza publikoa batik bat jabetza erregimenean sustatzea erabaki dute, azalera-
eskubidearen formularekin edota jabari osoko erregimenean. Hori horrela egin zen erregimen horrek, alokairuko 
etxebizitzak ez bezala, ez zuelako kostu handiko inbertsio-baliabiderik eskatzen epe luzera, eta, era horretan, 
merkatu librera jotzeko nahikoa diru-sarrera ez izan arren, Babes Ofizialeko Etxebizitzak dezentez merkeagoak 
zirenez, etxe horiek erosteko kapaz zen biztanleriaren sektore bati erantzuten zitzaiolako. Horregatik, alokairuko 
etxebizitza oso gutxi sustatu dute udalek.

Jabetzako Babes Ofizialeko Etxebizitzen sustapen-politikak eragin argia izan du etxebizitza-eskaeran. Horregatik, 
duela urte batzuk arte, askoz handiagoa zen jabetza-erregimeneko etxebizitza publikoaren eskaera, alokairuko 
etxebizitzarena baino. Datu horiek, ordea, asko aldatu dira alokairuko etxebizitzaren alde.

Etxebizitzaren jabe izatearen fenomenoa gertakari ia kultural gisa ulertu eta azaldu dute hainbat egilek. Egia da 
hegoaldeko herrialdeetan dagoela errotuen etxebizitza norberaren jabetzakoa izatearen kultura eta baliteke hori 
sisteman konfiantzarik ez izatearen ondorio izatea. 

Hala ere, gero eta hedatuago dago etxebizitza publikoaren politika alokairuan oinarritu beharko lukeen ustea, 
hainbat arrazoirengatik. Politika jasangarriagoa delako, lurraldearen edo ingurumenaren ikuspuntutik; herritarrek 
“opari” gisa ikusten dutelako jabetzako BOE; lan-merkatuak aldaketa garrantzitsuak izan dituelako gutxienez 
bi alderditatik begiratuta: laneko mugikortasuna, bai geografikoa eta bai funtzionala, eta kontratu mugagabeen 
atzerakada nabarmena; oraindik krisi ekonomikoaren eraginak jasaten ditugulako eta, egoera horren eraginez, bai 
erosteko ahalmena eta bai kredituak biak murriztu direlako. 

Aipatutako horren guztiaren ondorioz, badirudi inplementatu behar litzatekeen etxebizitza-politikak alokairukoa 
izan behar lukeela. Baina finantza-baliabide ikaragarriak behar lirateke hori aurrera eramateko; horixe, da, hain 
zuzen, alokairuko etxebizitza publikoaren parkea masiboki hedatu ahal izateko politiken zailtasun handiena.

Krisiaren ondorioz, administrazio publikoei diru-sarrerak murrizteaz gainera, zorduntzeko ahalmena ere gutxitu 
egin zaie. Donostiako Udalaren kasuan, lehenik, ondare salmentatik eratorritako ez-ohiko diru-sarrerak gauzatzea 
ari zaio kostatzen, eta bigarren, alokairuko etxebizitza eraikitzearen alde egiten ari den apustuak zorduntze maila 
garrantzitsua ekarri dio. Hala, Etxegintzak 76.639.884,19 euroko zorra du (Udalak, berriz, 107.636.053,41 
eurokoa). 

Bestalde, gure hiriaren ezaugarrien antzekoak dituen hiri bati –babestu beharreko lurzoru naturaleko eremu zabalak 
(Igeldo, Uliako itsasertza, Lauhaizetako parkea…) eta  urbanizatzeko lurzoru egoki gutxi– aplikatzekoak zaizkion 
ingurumen eta jasangarritasun irizpideek aholkatzen dute jada eraikita dagoena gehiago eta modu arrazoizkoagoan 
erabiltzera orientatu beharko dela etxebizitza politika.

Udalarentzat ezinezkoa denez etxebizitzaren arloan herritarrek egiten dituzten eskaera guztiak asetzea, EAJren 
iritzian, etxebizitza-politika errealista bat egin behar da, ekonomiaren aldetik jasangarria izango dena eta 
eraginkortasunez kudeatutakoa. Horretarako, ondorengo hauek proposatzen ditugu:



16

· Alokairuko etxebizitza eskatzen dutenen zerrenda bakar bat ezartzea; hala, jabetzako edo azalera-eskubideko 
etxebizitza lortu ahal izateko, alokairuko etxebizitza publikoan bizi direnek izango lukete lehentasuna. Era horretan, 
jabetzako etxebizitza bat esleitzen denean alokairuko etxebizitza bat libratuko litzateke eta horrela alokairuko 
etxebizitzetan txandakatze handiagoa gertatzeko bidea emango da. Hori posible izan dadin, etorkizuneko Babes 
Ofizialeko Etxebizitzen sustapenetan, alokairu publikoko etxebizitza batean bizi izanik, BOEko etxebizitza bat 
erosteko interesa duten eta baldintzak betetzen dituzten guztien erregistro bat egingo da.

· BOE, etxebizitza tasatu eta kooperatiba bidezko etxebizitza libreen eraikuntza sustatzea. Horretarako, zerbitzu 
bat sortuko dugu Etxegintzan etxebizitza kooperatiben kudeaketaz aholkuak eta orientazioa emango dituena. 
Beste batzuen artean, kooperatiba araubideko etxebizitzen eraikuntza  sustatuko dugu Atotxa-errekako udal 
jabetzako lursail batzuetan. 

· Partikularren etxebizitza gehiago erakartzea “Alokabide” programarako, bereziki, hutsik dauden etxebizitzak.

· Etxebizitza konpondu eta birgaitzeko laguntzak handitzea eta berariazko laguntza lerro bat sortzea EIT 
(Eraikinen Ikuskatze Teknikoa) pasatu ondoren egin beharreko obren ondoriozko erreformetarako.

· Ostatu partekatuko formulak sustatzea gazteentzat, ekipamenduko lursailetan. Horrelako ostatua bultzatuko 
dugu, esate baterako, Uliako mintegietako lursailean.

· Jarduera ekonomikoetarako (hirugarren sektorekoetarako eta beste batzuetarako) eraikitako hainbat espazioren 
eraldaketa kontrolatua erraztea, bizitegi-erabilera eman ahal izateko hiriko zenbait eremutan –Igaran, adibidez–, 
hala, hiri esparru berberean, lanarekin eta bizitokiarekin lotura duten erabilerak nahasian lortze aldera.

· Ondorengo esparru hauetan aurreikusitako etxebizitza garapenak egikaritzea:

- Txomin-eneako lehen fasea
- Julimasene
- Jolastokieta (Pescafría)
- Uliako mintegiak
- Etxegi (Goienetxe)
- Illarra
- Portutxo

· Beharrezkoa den plangintza osatzea, gero urbanizazioari ekiteko ondorengo esparru hauetan:

· Tabakalera-Mundaitz
· Aintzieta
· Sarrueta
· Infernua

· Etxegintzan, bizilagunen arteko bitartekaritza zerbitzu bat sortzea, etxebizitzen trukeak errazteko, eta, hartara, 
irisgarritasunarekin edo etxebizitzaren tamainarekin lotura duten arazoak konpondu ahal izateko, batez ere, 
adineko pertsonen kasuan, era horretan, bizi diren auzoan eta ingurunean geratzeko modua izan dezaten.



17

· Udal etxebizitza bat esleitu zaien pertsonek betebehar guztiak betetzen dituztela kontrolatzea. Era berean, udal 
alokairuko etxebizitzei erabilera egokia ematen zaien edo ez kontrolatuko dugu, errenten ordainketak egiten 
direla eta, kontratuak luzatzeko momentua heltzen denean, kontratu horien titularrek betebehar guztiak betetzen 
dituztela. 

· Alokairuko etxebizitzen errentak errebisatzea, diru-sarreren proportziokoak izan daitezen.

· Udal tasak eta zergak ordaintzean, etxebizitza birgaitzeko egindako lanengatik hobariak ematea eta PFEZen 
aldaketak bultzatzea etxebizitza birgaitzeko gastuak mesedetzeko.  

· Etxebizitzak beste neurri batzuetara ekartzen laguntzea, gaur egungo familien premietara hobeto egokitu 
daitezen.

Udal finantzak eta fiskalitatea

Begien bistakoa denez, krisi ekonomikoak eragin die udalaren finantzei ere; oro har, gutxitu egin dira udalaren 
diru-sarrerak. Baina azterketa xeheago batek adierazten digu kapital-sarrerak edo ez-ohikoak direla beherapen 
nagusia izan dutenak; hau da, zerga-sarrera ez direnak eta, funtsean, ondarea saltzetik lortzen direnak.

Dena den, kapital-sarrerek baino jokabide hobea izan dute diru-sarrera arruntek, udalaren gastu arruntak 
finantzatzen dituztenek eta, batik bat, zerga bidez (zerga, tasa zein prezio publikoen bidez) lortzen direnek, ongi 
eutsi diote sarrera hauek. Hauxe izan da aurrekontu kontsolidatuetan aurreikusitako sarrera arrunten eboluzioa 
azken hiru ekitaldietan: 295 milioi euro 2012an, 299 milioi euro 2013an, 305 milioi euro 2014an, eta 2015erako 
aurreikuspena 311 milioikoa da. 

Datu honekin batera, nabarmendu behar da udal zerga bidez lortutako diru-sarrera arruntek gora egin dutela. 
Diputaziotik datorren ekarpen nagusiak, aldiz, Udal Finantzaketarako Foru Fondoetatik datorrenak, ez du jokabide 
bera izan, hein batean ekarpen hori lotua dagoelako ekonomiaren eboluzioarekin zerikusi handiagoa duten 
zergen diru-bilketa ahalmenarekin, hala nola PFEZ, BEZ eta Sozietate-zergarenekin. Nolanahi ere, aipatzekoa da 
eredugarria dela donostiarren jokabidea euren zerga-betebeharrei dagokienez.

Udalaren aurrekontu arrunt kontsolidatua (udalaren aurrekontua eta mendeko erakundeena batuz lortzen dena) 
300 milioi euro ingurukoa da; horrek esan nahi du biztanleko 1.600 euro ingurukoa dela bai diru-sarrera eta bai 
gastu ahalmena, gure inguruko hiriekin alderatuaz goiko mailan dagoena. 

Baina begi bistakoa da baliabide ekonomiko handiak behar direla gure hiriak eskatzen dituen zerbitzuen mailari 
eta kalitateari eusteko (hiri-mantenuari, garbitasunari, gizarte-zerbitzuei, garraio-zerbitzuei, kultura eta kirol 
zerbitzuei, hiritarren segurtasunari…); beharrezkoa da, halaber, baliabide horien kudeaketa efizientea izatea.

Hauek dira gure proposamenak udal finantzen eta fiskalitatearen arloan:

· Aurrekontu-proiektua legeak ezartzen duen epearen barruan aurkeztea, zerga-proposamenarekin batera, aldi 
berean egin daitezen sarreren eta gastuen gaineko debatea eta akordioa.
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· Diru-sarrera arrunten %10 eta %15 artekoa aurreztea hartzea helburu, inbertsioetara bideratzeko eta, hartara, 
hiria eta auzoak modernizatzeko baliabide egonkorrak bermatu ahal izateko.

· Kapital-sarrerak aurrekontuan zenbatestean zorroztasunez jokatzea eta arduraz, behin eta berriz aurrekontuan 
sartu, baina exekutatzen ez direnak gauzatzean (esaterako, Ilunberen edo Atotxa-errekako lurzatien salmentan) 
· Gastuak zorroztasunez lehenestea eta ondoren horien exekuzioa kontrolatzea.

· Erakunde publiko eta pribatuen babesletza eta diru-laguntzak lortzea kultura-hiriburutzarako, Altzako 
kiroldegirako, wifi sarea hedatzeko edo horien antzeko beste proiektu batzuetarako.

· Gizarte-politiketarako baliabideak blindatzea.

· Izaera estrategikoa duen udal ondarerik ez saltzea, Lasala Plazako eraikinarekin gertatu den bezala; horren 
ordez, kontzesioa edo antzeko formulak sustatzea, lankidetza publiko-pribatuan oinarriturik, aukera ematen 
baitute ondarea ustiatu eta balioan jartzeko, baina titulartasunari eutsiz.

· Udal zergei dagokienez, bi parametro hauen eboluzioan oinarritzea proposamen fiskala: KPIan, zerbitzuen 
kostuan eragiten baitu, eta hiriko per capita BPGean, errentaren eboluzioaren adierazle baita.

· Bestalde, zerga bakoitzaren izaera kontuan hartuz, hobariak ezarri edo mantendu, bai gizarte-izaerakoak, bai 
jarduera ekonomikoa eta enplegua sustatzera bideratutakoak. Horren arabera:

- Ondasun Higiezinen gaineko Zergan, familia ugarien hobariak mantendu eta antzeko hobari-sistema sustatzea 
guraso bakarreko familientzat.
- Ekonomia Jardueren gaineko Zergan, enplegua sortzeagatiko edo oinarri teknologiko enpresetan inbertitzeagatiko 
hobariei eustea.
- Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zergan, honako helburua duten hobariak mantendu edo 
ezartzea: eraikinak birgaitzea erraztekoak, bai eta establezimendu eta enpresetan hobekuntza lanak egitekoak.

· Kontuan izanik aldaketa nabarmena gertatu dela lurzoruaren balioan, katastro-balioaren eguneratzea bultzatzea.
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bAlioen etA pertsonen donostiA

· Hiri irekia eta plurala
· Bakearen, bizikidetzaren eta memoriaren hiria
· Elkartasunaren hiria
· Gardentasuna eta gobernu ona
· Hiri iraunkorra: hirigintza eta ingurumena
· Berdintasunaren eta eskubide zibilen hiria
· Gazteentzako hiria
· Hiri hezitzailea

Donostia asko sufritu duen hiria izan da historian zehar bizi izan dituen hainbat liskar eta konfrontazioaren ondorioz. 
Nahi bezainbat begiratu daiteke atzera gertatu zenaren balantzea egiteko: 200 urte, 100 edo 50. Kasu gehiegitan jotzen 
da data batera edo bestera, agerira atera nahi denaren edo ezkutatu nahi denaren arabera. Eta hori hutsegite bat da.

Nire ustez, benetan axola duena, guztiok geure egiten ditugun hainbat balio existitzea da, eta hiritar guztiok kapaz 
izatea esandako balio horiek gure arteko bizikidetzaren oinarri eta bermetzat hartzeko. 

Bizitzeko eskubidea eta pertsonaren duintasuna dira, nire iritzian, balio-sistema osoaren kantoi-harriak. Horiek izan 
behar lukete, gizarte gisa, gure gida eta eredu. 

Gaurko munduan eta testuinguruan, zintzotasuna, justizia eta berdintasuna izan behar dute gure portaera gidatuko 
duten balioak. Eta balio horiek instituzioetatik –baita Udaletik ere– zuzentzen eta garatzen den egintza politikoan 
aplikatu behar dira. 

Eneko Goia

Hiri irekia eta plurala

Harresi gabeko hiria. Gure arbasoek duela ia berrehun urte erabaki zuten hiria inguratzen zuten harresiak botatzea. 
Eraisketa hura egungo Donostia deskribatzen duen sinbolo bat izan daiteke. Mundura, beste kultura batzuetara, 
berrikuntzara irekita dagoen hiria gara. Eta hala izan gara beti. Nazioarteko Zinemaldia jaio zenean, irailaren 
21ean, duela 62 urte; edo Jazzaldiaren lehen edizioa egin zenean, 1966an, ez da alferrik Estatuko antzinakoena 
eta Europako zaharrenetako bat. Gabriel Celaya poetak horrela deskribatu zuen Donostia: “hiria bere errautsetatik 
berpiztu zen, harresiak eraitsi zituen eta mundura ireki zen”.

Eta erkidego ireki guztiak bezala, hiri plurala gara, hemen jaiotako eta kanpotik etorritako jendez osatua, jatorri 
kultural eta ideologia desberdin askotako donostiarrak gaude, eta gure iritzi politikoak ere kolore guztietakoak 
dira. Donostiak dibertsitate horren adibide asko ditu. Pio Baroja bezain donostiarra zen Txillardegi. Bilintx bezain 
donostiarra Gabriel Celaya; eta ezin esan Mikel Laboa Imanol Larzabal baino donostiarragoa zenik. 

Gurea bezalako hiri batek planteatuta dituen erronkak gaindituko baditu eta bizikidetasun harmoniatsua eraikiko 
badu, balio sendoak behar ditu oinarritzat. Balio horietan lehena besteekiko errespetua da. Donostia guztion 
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proiektua izatea nahi badugu, donostiar guztiek hartu behar dute parte berorretan, eta parte-hartze hori bestearekiko 
errespetuan soilik oinarritu daiteke. 

Berreskuratu beharreko beste balioetako bat zintzotasuna da. Herritarrek erakundeetan eta politikan zuten konfiantza 
ikaragarri menostu da ustelkeria kasuen ondorioz. Zintzotasuna eta gardentasuna ezinbesteko betebeharrak dira 
gobernatzeko modu berri bat nahi badugu.

Bestalde, ahalegina, ekimen-ahalmena eta lankidetza dira, elkartasunarekin batera, gure hiriaren eta herrialdearen 
oparotasun ekonomiko eta sozialaren oinarrian egon diren balioak. Eta horiexek dira, orain ere, bizi dugun 
krisialdia gainditzera eramango gaituztenak, guztion artean eraiki ditugun babes sozialerako sistema eta gizarte-
zerbitzuak lagungarri ditugula.

Goian aipatu ditugun balio horiekin bat etorririk:

- Desberdinen arteko adostasunak bilatuko ditugu, elkarrizketa oinarri harturik, udalaren jarduera-lerro 
nagusien inguruan, hala nola:

· Hiriko proiektu estrategikoak: 2016ko Europako Kultura Hiriburutza, Tabakalera, Enplegu Plana, Sustapen 
Ekonomikoa, Gizarte Babeserako Sistema, abiadura handiko trena eta Donostialdeko metroa.

· Aurrekontu alorreko lehentasunak eta politika fiskalaren lerro nagusiak.

· Hirigintza-plangintza estrukturala eta izaera orokorrekoa.

· Donostiako Plan estrategikoa.

- Oinarrizko akordio bat bilatuko dugu udal taldeen artean giza eskubideen defentsarekin eta memoriarekin 
zerikusia duten udal jardueren gainean.

- Hitzarmenak bultzatuko ditugu Eusko Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiarekin legegintzaldirako konpromisoak 
ezartzeko.

- Gipuzkoako alkateen konferentzia baterako deia egitea bultzatuko dugu lurraldearen garapenean elkarlanean 
aritzeko konpromisoa xede dugula, guztioi dagozkigun proiektuei ekiteko, hala nola, komunikazio sareei 
(errepideak, burdinbidea…), sustapen ekonomikoari, edota promozio turistikoari.

Bakearen, bizikidetzaren eta memoriaren hiria

2011ko urtarrilaren 10ean, ETAk su-eten “iraunkorra, orokorra eta egiaztagarria” aldarrikatu zuen eta handik 
hilabete batzuetara, 2011ko urriaren 20an, “jarduera armatua behin betiko uzten zuela” iragarri zuen. Azken 
urteotako historian, ETAren ekintza terroristarik gabe udal legegintzaldi oso bat amaituko dugun lehen aldia da. 

Gure hiriak era bereziki odoltsuan bizi izan ditu terrorismoa eta indarkeria. Horren lekuko dugu Eusko 
Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak 1960 eta 2010 bitartean bizitzeko eskubidearen 
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kontra izandako urraketei buruz egindako txostena. Dokumentu horretan, Donostian bizi ziren 131 pertsonak era 
bortitzean galdu zutela bizia jasotzen da, esandako denbora-tartearen barruan. 

ETArik gabeko, baina, aldi berean, ahanzturarik gabeko denbora berri baten eraikuntza prozesuan sartuta gaude, 
bete-betean. Biktimen memoria eta egindako kaltearen aitorpena, ETAren disoluzioa eta armak entregatzea, 
eta baita presoen hurbilketa eta banakako espetxe-onurak ere, horiek dira bizi dugun bake prozesua sendotzeko 
Udalaren konpromisoa konfiguratu behar duten oinarrizko hiru elementuak.

Memorian oinarritutako bizikidetza baketsu baten eraikuntzan laguntzeko, Donostiako Udaletik honako 
konpromiso hauek hartzen ditugu geure gain:

· Eragindako kaltea aitortzea biktima guztiei, inor baztertu gabe. Biktimek egia jakiteko, justiziarako eta ordaina 
jasotzeko eskubidea dute. Memoria kolektibo ez distantziakidea eraikitzea, bizikidetzarako funtsezko tresna gisa 
eta terrorismoari etikoki, sozialki eta politikoki zilegitasuna kentzeko bitarteko modura. Ondorengo jarduera 
hauek bultzatuko ditugu:

- Terrorismoagatik eta indarkeriagatik bizia galdu zuten Donostiako bizilagun guztiei eta bakoitzari aitorpena 
egitea eta, omenaldi modura, haien izena jartzea Alderdi Ederreko terrorismoaren eta indarkeriaren kontrako 
monumentuan.
- Biktimen senitartekoei hurbiltasuna agertzea.
- Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiarekin lankidetzan aritzea bakearen, 
bizikidetzaren eta memoriaren esparruko ekimenetan, lankidetza-hitzarmen bat sinatzearen bitartez.

· Akordio batera iristea Udalean ordezkatuta dauden talde guztiek Giza Eskubideen Batzordean parte har dezaten. 
“Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Batzorde” izena hartuko du aurrerantzean batzorde horrek.

· Giza eskubideen aldeko konpromiso etiko bat sinatzea, abiapuntu gisa harturik bizitzeko eskubidea guztietan 
lehena dela eta ezein ideia politikoren gainetik eta aurretik dagoela.

· Gure gizartearen oinarrizko balioetako bat aniztasuna dela onartzea, desberdin pentsatzen duenarekiko errespetua 
sustatuz eta hitza eta elkarrizketa bizikidetasunaren oinarri gisa jarririk. Inposizio edo indarkeria pasarteren bat 
agertzen bada, adi egotea haren aurka lehenbailehen jarduteko, bereziki, sentsibilizazioaren eta kontzientziazioaren 
alorrean.

Elkartasunaren hiria

Biztanle dituen pertsona guztiak duintasunez bizitzea bermatuko duen hiri bat nahi dugu, elkartasunaren balioan 
zimendatutako hiri bat, kolektibo ahulenez eta gizarte-bazterketarako arrisku handiena dutenez arduratuko dena, 
hala nola bakarrik bizi diren adineko pertsonez, babesik gabeko adingabeez, nolabaiteko urritasunen bat duten 
pertsonez, etab.

Gure asmoa gizarte-zerbitzuen eta baliabideen jasangarritasuna bermatuko duen gizarte-politika garatzea da, 
gainerako erakundeekin koordinatuz eta hitzarmenak eginez, erkidego barruko arreta sozialari lehentasuna emanez 
eta boluntariotza soziala sustatuz eta sostengatuz.



22

Era berean, pertsonen erantzunkidetasuna aldezten dugu beren geroa erabakitzeko orduan eta dituzten eskariak edo 
premiak aseko dizkieten soluzioak eraikitzerakoan; hala, bat etorri behar dute pertsonari zor zaion errespetua bere 
bizitza diseina dezan, eta pertsona horrek gizarte sistema publikoarekin konpromisoak hartzeko duen obligazioa, 
bere onura propiorako.

Adineko pertsonak

Adineko pertsonen arretarako politikek zahartze aktiboa lortzera bideratuta egon behar dute, hala indibidualki 
nola talde gisa. Osasun, parte-hartze eta segurtasun aukeren optimizazio prozesuari deitzen diogu zahartze aktiboa, 
pertsonek, zahartuz doazen neurrian, bizi kalitatea hobetzeko modua izan dezaten. Izan ere, gure hirian arlo 
honetan egiten diren ahaleginen  helburua gure adineko pertsonei –65 urtetik gorako 42.000 pertsona eta 85 urte 
gainditzen dituzten 6.700dik gora bizi dira– modu osasuntsuan, erkidegoan parte hartuz eta segurtasunez bizitzen 
laguntzea izan behar du. 

Horrela, eta kontuan harturik, alde batetik, Udaletik jada eskaintzen diren prestazioak eta, bestetik, Gizarte 
Zerbitzuen alorrean udalerriei dagozkien eskumenak, hona gure proposamenak eta konpromisoak:

· Adineko pertsonen artean bizi ohitura osasungarriak sustatzea ekintza zehatzak gauzatuz, ondorengo helburu 
hauekin:

- Adinekoen ezaugarri eta interesetara egokitutako aktibitate fisikoen programak bultzatzea.
- Aukera irisgarriak, atseginak eta eskura daudenak eskaintzea fisikoki aktibo egoteko; paseatzeko ibilbide 
seguruak; aire librean gimnasia egiteko lekuak: orain daudenak mantentzea eta hiriko beste eremu batzuetara 
halakoak hedatzeko plan bat egitea, komun publikoak eta eserlekuak ere jarriaz.
- Adineko pertsonen adikzioak (tabakoa, alkohola, sendagaiak…) kontrolatzeko programak prestatzea. 
- Adineko pertsonak prestatzea eta ezagutza-teknika autoeraginkorrak gara ditzaten sustatzea; adinekoen 
esperientzia eta indarrak ezagutzea eta baliatzea beren ongizate psikologikoa mantentzen laguntzen dieten 
ekimenak sostengatuz.
- Pertsona zaintzaileen laguntza-zerbitzuan (orain udal zerbitzua) zahartzaroaren ezaugarriei buruzko 
prestakuntza ematea.
- Gizarte zerbitzuetako langileei prestakuntza ematea bakardaderako eta gizartetik isolatzeko arriskua duten 
adineko pertsonak identifika ditzaten.
- Jarduera protokoloak ezartzea Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuko (ELZ) langileek adineko pertsonen arrisku 
egoerak identifika ditzaten.
- Etxeko osasun arretako zerbitzuekin koordinatuta lan egitea. 
- Hiri-ekipamendua hobetzea, eserlekuen banaketa berrantolatuz, edo komun publikoak ezarriz adinekoak 
egoten diren lekuetan, pasea-bideetan eta herri-zerbitzuak dauden inguruetan.
- Udal zerbitzuen eta “Biodonostia”ren arteko lankidetza bultzatzea, udalaren ekintza eta planak diseinatzean 
zahartzeari buruzko ikerketak kontuan hartzeko.

· Adineko pertsonak adoretzea erkidegoaren bizitzan parte har dezaten adinean aurrera doazen neurrian, zahar-
etxeak egokituz eta zentro horien irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerei lehentasuna emanez.
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· Adineko pertsonentzako eguneko arreta zerbitzua abian jartzea bultzatzea: dauden premiak aztertu eta, 
pixkanaka, zerbitzua hiriko auzo guztietara hedatzea.

· Irisgarritasun Planean aurreikusitako ekintzak eguneratu, egokitu eta ezartzea; lauza botoidunen ordezkoak 
aztertzea.

· Neurriak ezartzea auzoetan irisgarritasuna sustatzeko.

· Adineko pertsonek antolatutako boluntariotza-ekimenak sostengatzea. Adinekoei zuzendutako heziketa, kirol 
eta kulturako parte-hartze programen garapenak laguntzen jarraitzea. Emakumeen parte-hartzeari dagokionez, 
berdintasun ezak murriztea, adineko emakumeek gizarte-bizitzan parte hartzea sustatzen duten jarduerak 
bultzatuz.

· Belaunaldien arteko lankidetza-ekimenak sostengatzea udal eremu desberdinen arteko koordinazioa bultzatuz.

· ELZren erabiltzaile diren pertsonentzat aisialdi aktiboko programak inplementatzea.

· 65 urtetik gorakoen bonoa abian jartzea, kultura edo kirol jardueraren batera doazenean adin horretakoek 
lortuko dituzten puntuak metatzeko sistema bat; gero, puntu horiek hainbat emanalditarako sarreren ordez 
trukatu ahal izango dituzte.

· Udaletik zahartzaroaren irudi positiboa bultzatzea adineko pertsonen kolektiboen lana sostengatuz eta haien 
ekimenei ikusgarritasuna emanez.

· Esperientzia pilotu bat abian jartzea familiakorik edo ingurune sozialik ez duten adineko pertsonentzat 
hurbiltasuneko gizarte sare bat sortzeko, komunikatzeko bitarteko teknikoak haien eskura jarririk.

· Etxebizitzari dagokionez, bizi baldintza duinak ziurtatzea adineko pertsona guztientzat, honako hauen bitartez:

- 65 urtetik gorako pertsonen etxebizitzetako premien mapa bat egitea.
- Adineko pertsonei zuzendutako babespeko apartamentuak eta etxebizitza komunitarioak eraikitzeko plan bat 
prestatzea.
- Etxebizitzak trukatzea, adineko pertsonek, ingurune berean, beren beharrei, irisgarritasunari… hobeto 
egokitzen zaion etxebizitza eskuratzeko aukera izan dezaten.

· Pertsona zaintzaileak eta ELZko eta gizarte zerbitzuetako langileak prestatzea adineko pertsonen tratu txar 
kasuak goiz antzeman ditzaten, eta halakoak gertatzen direnean, esku hartzeko programak aktibatzea, adineko 
pertsonentzako aholkularitza juridiko-administratiboa barne dela.

· Bizitza osoan zeharreko formazioa helburu izango duen LHko zentro bat sustatzea.

· Donostia Hiri Lagunkoia proiektuaren Jarraipen Batzordea martxan jartzea: proiektatutako ekimenen ebaluazioa 
egitea eta planean zehaztutako ekintzak burura eramatea.

· Laguntzak ezartzea adineko pertsonen sostengurako neurri teknikoak txertatzeko, segurtasunekoak barne.
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Gizarte zerbitzuen zentroak

Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legeak eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Zorroari 
buruzko Dekretuak zehazten duten bezala, Udalei dagokie informazio, balorazio, diagnostiko eta orientazio 
zerbitzua; horrek esan nahi du, Donostiaren kasuan, Gizarte Zerbitzuen Zentroen sarea egokitu beharra dagoela. 
Horretarako, beharrezkoa da:

- Loiolako Erriberako zentroa eraikitzea eta abian jartzea.
- Parte Zaharreko zentroa beste kokapen egokiago batera lekualdatzea.
- Altza eta Larratxoko zentroa beste nonbait kokatzea.
- Zuhaiztiko zentroko hezetasun-arazoak konpontzea.
- Udaleko Gizarte Zerbitzuetako langileen laneko arriskuen mapa elaboratzea.
- Gizarte Zerbitzuen eremuko web orria egokitzea.

Babesgabetasunari arreta

· Prebentzio, Haurtzaro eta Familia Zerbitzua indartzea haurren babesgabetasun kasuen balorazioari, 
koordinazioari eta jarraipenari begira.

· Prestakuntza, aholkularitza eta esku-hartze goiztiarreko programa inplementatzea.

· Hiriko osasun eta hezkuntza erakundeekin hitzarmenak egitea, bereziki, protokoloak erabakitzeko pertsona 
desgaituei edo mendekotasuna dutenei etxean arreta eskaini behar zaien kasuetan, babesgabetasun edo tratu txar 
egoeretan eraginkortasunez jarduteko eta urgentzia sozialeko egoerak ebatzi ahal izateko.

· Genero-indarkeriaren Biktimen Arreta Zerbitzua indartzea, hazten ari den eskaerari erantzuteko.

· Prebentzio-ekintzen programa genero-indarkeriako egoerak pairatzeko arrisku handia duten kolektiboentzat.

· Bullyngaren kontrako prebentzio-ekintzen programa.

· Haurren eta familien arazoei erantzuteko baliabideak indartzea (arazoak dituzten gurasoei, guraso bakarreko 
familiei edo integratzeko arazoak dituzten etorkinei laguntzea).

· Irizpideak bateratzea familia ugarien edo guraso bakarreko familien kolektiboak jasotzen dituzten hobari fiskalei 
buruz.

· Aholkularitza programa bat sortzea jazarpenak, mehatxuak edo tratu iraingarriak sufritu dituzten gazteentzat.

Gizarte bazterketari arreta

· Eguneko arreta zerbitzua abian jartzea bultzatzea bazterketa arriskuan dauden pertsonentzat.
· Hirugarren sektoreko erakundeekin babespeko etxebizitza zerbitzua abian jartzea gizarte-bazterketaren arriskuan 
dauden pertsonentzat.
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· Bazterketa egoeran dauden etorkinen eskaerei erantzutea gainerako instituzioekin eta hirugarren sektoreko 
erakundeekin –Caritas, SOS Arrazakeriarekin…– lankidetzan.
· Etorkinentzako berariazko ikastaroak eskaintzea helduak euskalduntzeko Oinarrizko Curriculumaren lehen 
mailara iritsi arte.

Hirugarren sektorearekiko lankidetza

· Udal taldeekin oinarrizko akordio bat hitzartzea Udalaren eta hirugarren sektoreko erakundeen arteko 
lankidetza-lerroei buruz, haiei egonkortasuna emateko eta garatzen dituzten zerbitzuen eta programen epe 
ertaineko plangintza bat egiteko modua izan dezaten.
· Udal jabetzako lokalak esleitzeko irizpideen artean, puntuazio espezifiko bat ezartzea hirugarren sektoreko 
erakundeentzat.
· Zentro sozialetako langileen eta zerbitzu eta pertsona espezializatuak dituzten hirugarren sektoreko erakundeen 
arteko harremanak sistematizatzea. Erakunde horien artean daude Afagi (Gipuzkoako alzheimerdunen eta 
bestelako dementziadunen senitartekoen eta lagunen elkartea), Ademgi (Gipuzkoako esklerosi anizkoitzaren 
elkartea) eta Adela Euskal Herria (Alboko esklerosi amiotrofikoaren elkartea).
· Hirugarren sektoreko erakundeen arteko harremanak erraztea, bai eta beren arteko esperientzia trukeak eta 
elkarrekin lantzeko programak eta proiektuak ere.
· Boluntarioen lana eta mendekotasun egoerak gertatzen direnean familiak jokatzen duen papera aitortzea.    

Garapenerako lankidetza: elkartasuna behartsuenekin

Donostiako hiriak ibilbide luzea darama jada garapen bidean dauden herrialdeetan lankidetza proiektuak 
abian jartzen eta sostengatzen hasi zenetik; era berean, hezkuntza arloko ekintzak eta beste hainbat balio ere 
–elkartasuna, berdintasunaren defentsa, duintasuna, giza eskubideak– sustatzen ditu munduko hainbat tokitan.  

Abian jarritako lehen proiektuetako bat saharar herriarekiko elkartasunetik jaio zen. Ia 30 urte dira Tindufeko 
iheslarien kanpamenduetatik etorritako lehenengo saharar haurrei Donostian harrera egin geniela. 

Gaur egun, Donostiako Udalak, berak zuzenean, Euskal Fondoaren bitartekaritza baliatuta edo GGKEen 
proiektuak diruz lagundurik, Indiako, Mozambikeko, Guatemalako, Boliviako, Palestinako, Kolonbiako edo 
Mendebaldeko Saharako komunitateen garapenean laguntzen du.

Hona gure proposamenak eta konpromisoak arlo honetan:

· Diruz lagundu nahi diren proiektuak balioesteko irizpideetara pobretasun-adierazleak gehitzea; baita 
lankidetzarako udal planera ere.
· Udal taldeekin akordio bat bultzatzea programa honetara bideratzen diren baliabideak mantenduko direla 
bermatzeko udal baliabideek behera egiten duten kasuan, eta gora egingo balute, esandako baliabideak pixkanaka 
handitu daitezen, % 0,7ra hurbiltzeko xedearekin.
· Lankidetza proiektuak diruz laguntzera bideratutako garapenerako lankidetza eta hezkuntza programako 
baliabideen proportzioa handitzea, laguntza horien hartzaile diren komunitateetara egiaz heltzen den kopurua 
ere handiagoa izan dadin. 
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· Babesletzaren edo beste formula batzuen bidez auto-finantzaketa maila handia duten eta herritarrengan eta 
gizarte ekimenean oinarritzen diren sentsibilizazio eta hezkuntza proiektu berriak sustatzea, bai eta lankidetza-
proiektuetara bideratutako baliabideak sortzeko gai direnak ere.

· Lankidetza proiektuetara bideratutako udal baliabideak zuzen eta eraginkortasunez erabiltzen direla kontrolatzea 
eta memoriak eta kontroleko txostenak argitaratzea.  

Berdintasunaren eta eskubide zibilen hiria

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean aurrerapen handiak egin diren arren, oraindik bide luzea geratzen 
da bi generoen arteko berdintasun osora heltzeko, eta horrek beharrezkoa egiten du emakumearen ahalduntzean 
sakontzen jarraitzen duten genero-politika publikoei eustea. Hiriak –eta gauza bera esan daiteke bai politika 
publikoez– ez dira diseinatu emakumearen ikuspegia kontuan hartuta; horregatik, guztiz beharrezkoa da udal 
eginbideei ikuspegi global eta zeharkako batetik ekitea, eta ezinbestekoa da, hortaz, genero-ikuspegia aintzat hartzea 
Udaleko proiektu guztietan, sail guztietan, zerbitzu guztietan, argitalpenetan, ekitaldi publikoetan, eta abarretan.

Prisma horretatik, hona gure proposamenak eta konpromisoak:

· Espazio publikoari dagokionez, genero-ikuspegia kontuan hartzea berdintasunezko perspektiba batetik espazio 
hori birdiseinatzeko, ondoko hauen gisako neurriekin:

- Bide publikorako proiektu berrietan edo udal jardueretan, generoko ebaluazio bat gehituko dugu eta, kasua 
hala denean, behar diren neurri zuzentzaileak aplikatuko dira, segurtasunari arreta berezia jarririk. 
- Kaleei izen berriak ematean, emakume izena daramaten kaleak gehiago izan daitezen saiatuko gara.

· Neurri aktiboak garatzea emakumeak lan merkatuan txertatzea sustatzeko:

- Udaletik egiten diren heziketa eta enplegu eskaintzak merkatuaren beharretara egokitzea.
- Emakumeen kontrataziora edo Ekonomia Sustatzeko Planean emakumeen ekintzailetza-proiektuetara 
zuzendutako ekintza-lerro bat gehitzea.
- Familia barruko erantzunkidetasuna eta, udal administrazioaren esparruan, lana eta etxeko zereginak uztartzeko 
neurriak sustatzea.
- Bazterketa egoeran edo horretarako arriskuan dauden emakumeen kolektiboei zuzendutako prestakuntza eta 
laneratze plan bereziak ezartzea.

· Genero-indarkeria ezabatzera zuzendutako neurriei lehentasuna ematea: 

- Biktimaren babesari eta suspertzeari lehentasuna ematea, Biktimen Arretarako Zuzendaritzarekin, Ertzaintzarekin, 
eta abarrekin ekintzak koordinatuz.
- Sentsibilizazioa xede duten prebentzio-ekintzak praktikan jartzea, eskola adinean dauden gazteei eta unibertsitateko 
ikasleei arreta berezia jarririk.
- Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei tele-laguntza bitartekoak eskaintzea.
- Emakumeentzako puntu arriskutsuak ezabatzeko planean jasotako neurriak abian jartzea.
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· Pobretasunaren feminizazioari dagokionez, eta kontuan harturik zenbait kolektibo –pentsio murritzeko 
emakume alargunena, adibidez– diru-sarrera apalenetakoak dituztenen artean kokatzen direla:
 
- Sostengu sozialeko hurbileko sareak sustatzea, bereziki, bakarrik bizi diren emakumeen kasuan.
- Udal zergetan hobariak ezartzea, diru-sarrera oso apalak dituzten kasuetan.

· Udal administrazioaren esparruan:

- Emakumeen presentzia areagotzea herritarren parte-hartzea bideratzeko dauden kontseiluetan, hala nola 
Hiriko Gizarte Kontseiluan eta gainerako aholku kontseiluetan, eta elkarteetan emakumearen parte-hartzea 
areagotu dadin sustatzea.
- III. Berdintasun Planaren jarraipena eta etengabeko ebaluazioa egitea.
- Udal langileak prestatzea –emakume eta gizon– hizkera ez sexista erabil dezaten.
- Udalaren kontrata guztietan genero-trataera egokia erabiltzen dela bermatzea.

· Lankidetza iraunkorreko esparru bat eratzea Emakunderekin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
Defentsoriarekin eta Emakumearen Berdintasunerako Sailarekin.

Urritasuna duten pertsonak

Guk amesten dugun Donostia hiritar guztiek baldintza berdinetan bizi eta goza dezaketen hiri bat izatea nahi 
dugu. Horregatik, ezinbestekoa da hiriak kontuan izatea urritasunen bat duten donostiar guztiak, hiritar 
gisa dituzten eskubideak osoki gozatzeko aukerak mugatuta dituzten neurrian. Hona gure proposamenak eta 
konpromisoak alor honetan:

· Lanerako eskubidearen esparruan:

- Lanpostuak erreserbatzeko legeak ezarritako kuota betetzea, hau da, % 5ekoa, administrazio publikoaren 
kasuan.
- Udaleko kontratua esleitu zaien enpresek dagokien kuota betetzen dutela zaintzea (50 enplegatutik gorako 
enpresetan % 2). 
- Adimen urritasuna duten pertsonen kasuan, Gureak Itinerary eta Atzegik bultzatutako “Pauso Berriak” eta 
horien antzeko programekin elkarlanean aritzea, pertsona horiek lana izatearen alde egiteko, udalean edo haren 
mendeko erakundeetan laneko praktikak egitea ahalbidetzen duten hitzarmenen edo horiei jarraipena emango 
dien formulen bidez, esate baterako, eguneroko ingurunean lan egiteko aukeraren bidez.

 
· Irisgarritasunaren eremuan:

- Espaloien beheraguneen kalitatea zaintzea, bereziki, galtzadarekin bat egiten duten guneko koskak ezabatuz.
- Udal eraikin publikoetan, erreformak egiteko inbertsioak egiten direnean, haiek irisgarri bihurtzea. 
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Eskubide zibilei eta diskriminazio-ezari dagokionez: 

· Diskriminazioak eragozteko zerbitzu bat sortzea Giza Eskubideen Departamentuan, pertsonaren eskubideak 
bermatuta egon daitezen, genero, sexu-orientazio, kultura edo etnia, arraza edo sinesmen erlijiosoak direla eta 
diskriminazioa jasaten duten kolektiboei arreta berezia jarririk.

· Bizilagunen arteko elkarbizitzan sortzen diren gatazketan elkarrizketa eta bitartekotza sustatuko ditugu.

- Zero tolerantzia arrazakeriari eta xenofobiari.
- Aieteko Jauregiaren erabilera aurreikustea Donostiako bizilagunen hileta-ekitaldi ez erlijiosoak egiteko.
- Sexu dibertsitatearekiko errespetua sustatzen duten ekintzak eta jarduera-lerroak hitzartuko ditugu gay, lesbiar 
eta transexualen kolektiboak ordezkatzen dituzten erakundeekin.

Gardentasuna eta gobernu ona

Gure asmoa Donostiako Udala beste era batera gobernatzea da, beste estilo batekin, gardenago, irekiago, 
dinamikotasun eta eraginkortasun handiagoz. Donostiarren iritziak presenteago egon behar dute, pisu handiagoa 
izan behar lukete. Nahitaezkoa da Udala herritarrengandik hurbilago egotea. 

Gardentasunean, kontuak ematean eta hiritarrek kudeaketa publikoan parte-hartzean oinarritutako gobernatzeko 
era berri bat nahi dugu. Gure helburua elkarlaneko gobernamendua lortzea da.

Informazioko teknologia berriek ikaragarri ugaltzen dituzte herritarrei informazioa eta kontuak emateko aukerak; 
bestalde, parte-hartzea eta hiritarren iritziak ezagutzeko modua errazten dute, bai eta bizilagunek zerbitzu publikoen 
kudeaketan elkarlanean aritzeko bideak eskaini ere.

“Gobernu irekia” esaten zaio eta programa eta aplikazio multzo bat da zeinaren bitartez erantzuna ematen zaion 
hiritarrek informatuta egoteko duten eskubideari eta gobernuak herritarren iritziak eta juzkuak ezagutzeko eta 
aintzat hartzeko duen obligazioari; gainera, hiritarren lankidetzarako bideak irekitzen ditu zerbitzu publikoak 
kontrolatu eta hobetu ahal izateko.

Oinarrizko 5 jarduera-ardatzak 

1.- Gardentasuna. Honako hauek dira gure proposamenak eta konpromisoak:

· Udal webgunearen edukia aldatzea, hiritarrei informazioa ematera eta haien iritziak ezagutzera bideratutako 
zerbitzu publiko bat izan dadin. Web orriaren diseinua eta edukia aldatuko ditugu, betiere herritarren interesak 
izan dezan lehentasuna eta ez dadin erabili, orain bezala, alkatearen edo gobernuan dagoen taldearen aldeko 
publizitatea egiteko.  Gure helburuetako bat UGI (Udalen Gardentasun Indizea) rankinean goiko postuetan 
kokatzea da, 100 puntutik gorako emaitzarekin, Gasteiz eta Bilbo dauden bezala. Horretarako, herritarrei 
emango zaien informazioa hobetuko dugu, udal webgunearen bitartez. Konpromiso hauek hartzen ditugu:  
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- Alkatearen agenda eta udal gobernuko gainerako ordezkariena argitaratzea.
- Ingurumenari buruzko programak, jarraipeneko txostenak, ingurumen-inpaktuari buruko azterlanak eta 
paisaia-azterketak argitaratzea. 
- Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (HAPO) dokumentazio guztia eta berorren bertsio sinplifikatu eta 
didaktiko bat argitaratzea; orobat, haren aldaketa guztiak, Plan Partzialak, Plan Bereziak, Eraberritze Urbanorako 
Plan Bereziak, Hirigintzako Jarduketa Planak, eta plangintzako beste zeinahi tresna. 
- Urtean 250.000 eurotik gora fakturatzen duten udalaren hornitzaileen zerrenda argitaratzea.
- Lehiaketara ateratako Udaleko obren informazioari, lehiaketan parte hartu duten enpresen zerrenda eranstea, 
bai eta esleipena lortu duten enpresena ere.
- Udal ondareko ondasun higiezinen zerrenda ez ezik, haien erabilera eta balorazioa ere argitaratzea.
- Udalak erosi edo saldu nahi duen ondare higiezina baloratzeko txosten teknikoak egitea eta balorazio horiek 
argitaratzea. 
- Mota guztietako erakundeekin egiten diren hitzarmenei eta ematen zaizkien diru-laguntzei buruzko 
informazioan, esandako diru-laguntzarekin lortu nahi diren helburuak xehetasunez azaltzeaz gainera, 
erakundearen helburuen berri ematea, baita egikaritze mailarena ere.

2.- Plaza irekia. Hona gure proposamenak eta konpromisoak:

· “Entzuten” programa abian jartzea, ondorengo jarduera hauek barne dituela:

- Bai Alkateak eta bai Zinegotzi Ordezkariek egun bat izango dute astean hala eskatzen duten bizilagunekin 
biltzeko, hitzordu sistema baten arabera.
- Legegintzaldiaren hasieran inkesta bat egingo dugu hiritarrek beren iritzia eman dezaten udal zerbitzuei 
eta proiektuei buruz, gero oinarri gisa erabili ahal izateko gobernuaren lehentasunak erabakitzeko orduan, 
aurrekontu-lehentasunak barne direla. 
- Hiriaren egoerari buruzko eztabaidan, herritarren parte-hartze prozesuen hizpide eta gai izango direnak 
proposatuko dira, hiritarrei kontsulta egingo zaien gaiak barne direla. 

· Udal webgunean aplikazioak ezartzea hiritarrek beren iritzia emateko modua izan dezaten mota guztietako udal 
proiektuei buruz: arau proiektuak, obra proiektuak, zerbitzuen funtzionatzeko era…

· Udal webgunearen bitartez, hainbat udal proiekturi buruz kontsultatuak izan nahi duten pertsonen posta-
helbideen datu-base bat sortzea.

· “DonostiaOn” izeneko gertaerak kudeatzeko sistema baten erabilera sustatzea, hiritarrek –gailu mugikorren 
edo beste komunikazio-sistema batzuen bidez– udalarekin elkarlanean aritzeko tresna bat izan dezaten, udal 
zerbitzuen funtzionamendua hobetzeko xedearekin. 

3.- Jardunbide egokiak kontratazioan. Hona gure proposamenak eta konpromisoak: 

· Gainerako udal taldeekin akordio bat planteatzea Udalaren publizitatea banatzeko irizpideak gai hartuta. EAJk, 
abiapuntu gisa, honako irizpide hauek proposatuko ditu:
- Udalarentzat nahitaezkoak diren iragarki ofizialen kasuan, legeak ezarritako irizpidea jarraituko da, hau da, 
lurraldean hedapen handiena duten egunkarietan argitaratuko dira iragarkiak, bi hizkuntza ofizialetan.  
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- Hizkuntza irizpidea; publizitatea bi hizkuntza ofizialetan egingo da, hizkuntza horietan argitaratzen diren edo 
informatzen duten komunikabideetan.
- Espezialitate irizpidea, publizitate-kanpainak, batez ere, publizitate hori zuzendu nahi zaion publikora iristeko 
egokienak diren komunikabideetan egin daitezen.
- Inpaktu irizpidea, publizitate-kanpainak, batez ere, publizitate hori zuzendu nahi zaion publikoaren artean 
hedapen handiena duten komunikabideetan egin daitezen.

· Kontratazioari dagokionez, eta publizitate eta lehia gabeko prozeduren bidez esleitu daitezkeen kontratu txikien 
kasuan, Udalak kontratatu edo eros ditzakeen zerbitzuak edo ondasunak eskaintzen dituzten pertsona fisiko edo 
juridikoen udal erregistro bat irekitzea, non izena eman dezaketen hiriko autonomo edo enpresa txiki guztiek, 
era horretan, goian aipatutako kontratu horiek lortzeko aukera izango baitute.
· Udalaren kontratazioetan, klausula sozialak eta ingurumenari dagozkionak aplikatzen direla bermatzea, bai eta 
urritasun fisikoak edo psikikoak dituzten langileentzako lanpostuen ehunekoak betetzen direla ere. 

4.- Herritarren parte-hartzea. Hona gure proposamenak eta konpromisoak:

· Hiriko Gizarte Kontseiluari rol aktiboagoa ematea. Udal gobernu berria eratu eta berehalaxe Kontseiluaren 
lehen bilera deituko dugu. Kontseilu horri aurkeztuko diogu gobernu-programa, eztabaidatu eta ekarpenak 
egin diezaion. Gizarte Kontseiluari paper aktiboa emango diogu aurrekontuak prestatzeko orduan.

· Aholku Kontseiluei paper aktiboagoa ematea. Kontseiluetako kideak etengabe informatuta edukitzea kontseilu 
horien esparruan eragina duten udal erabakiei dagokienez eta, urtean zehar, estatutuetan ezarrita dauden bilerak, 
gutxienez, egitea.

· Herritarren parte-hartze programa bat eranstea udal eskumeneko hiriko proiektu garrantzitsu guztietan; bai 
eta hirigintza plangintza orokorrean eragina duten proiektuen kasuan ere.  

· Altzako Barrutia abian jartzea. Horretarako, Barrutiko batzordea eratu, Barrutiko presidentea izendatu, 
eskuordetuko diren eskumenak erabaki, eta baliabide ekonomikoak eta barrutiak funtzionatzeko beharrezkoak 
diren pertsonak eta bitarteko materialak ezarriko dira.

· Igeldori dagokionez, auzitegien epaia bereizketa edo segregazioaren kontrakoa baldin bada, Igeldoko Tokiko 
Erakunde Txikiaren sorrera sustatuko dugu; horretarako, elkarrizketa eta akordio prozesu bat irekiko da 
gainerako udal taldeekin eta Igeldoko auzotarrekin. Behin Tokiko Erakunde Txikia sortu ondoren, hitz ematen 
dugu kontsulta-prozesu bat gauzatuko dugula tokiko erakunde berria lau urtez abian egon ostean.

· “Auzolanean” programa abian jartzea herritarren eta udalaren arteko elkarlana bideratzeko, zerbitzuen 
kalitatea hobetzeko helburuarekin. Boluntariotza formulak artikulatzea, baita zibismoa sustatzekoak ere, eta 
hiriko zerbitzuen funtzionamenduari dagokionez, hiritarren kontrol eta ebaluazio neurriak ezartzea. Euskarri 
teknologikoak erabiliko ditugu esandako elkarlana errazteko.
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5.-  Udal berritzailea, eraginkorra eta sarean dagoena. Hona gure proposamenak eta konpromisoak:

· Urteko Kudeaketa Plan bat elaboratzea, aurrekontuetan islatu eta zehaztuko dena. Bertan jasoko dira proiektu 
nagusiak eta lehentasunezkoak, iritsi nahi diren helburu zehatzak, izendatutako baliabideak, proiektuak 
gauzatzeaz arduratuko den –edo diren– sailak eta ebaluazioa eta jarraipena egiteko erabiliko diren adierazleak. 
Kudeaketa Plana Hiriko Gizarte Kontseiluan eta Udalaren osoko batzarrean aurkeztuko da. 

· Udal administrazioaren funtzionamenduan eta kulturan aldaketak sustatzea, hiritarren zerbitzuko kulturara 
bideratuko den administrazio berritzaile eta moderno bat lortzeko. Herritarren kolektiboekin izandako 
elkarrizketa eta topaguneetan oinarrituta elaboratutako Udala berritzeko Plan bat garatzea, administrazio 
modernoa, berritzailea eta sormena eta elkarlana oinarri dituena erdiesteko helburuarekin.

· Udal organigrama errebisatzea; lehendabizi, plantillen neurriak aztertu eta eguneratu beharko dira, eta gero, 
behar diren giza baliabideak zehaztu, izendatuta dituzten funtzioak behar bezala bete ditzaten.

· Barne sustapenean oinarritutako langileen kudeaketa garatzea.

· Laneko giroari buruzko inkesta bat egitea, pertsonaleko batzordearekin adostu ondoren. 

· Administrazio elektronikoari hedapen handiagoa ematea, on line-ko izapideak egitea orokortuz. Horren 
ondorioz, paperaren erabilera murriztuz joatea administrazioko izapideetan.

· Aurrekontu proiektua lege-ordenamenduak ezartzen dituen epeetan aurkeztea. Aurrekontuaren eztabaida 
eta onarpena Ordenantza Fiskalei buruzko eztabaida eta onarpenarekin batera egitea, udal sarrerei eta gastuei 
buruzko erabakiak prozesu berberaren barruan har daitezen.

· Era aktiboan parte hartzea gobernu irekiak, gardenak eta kontuak ematearen aldekoak garatzeko estrategien 
alde lan egiteko interesa erakusten duten autonomia mailako, estatuko edo nazioarteko sareetan.

Hiri iraunkorra: hirigintza eta ingurumena

XXI. mendean sartzeak eta 2008an hasitako krisi luzeak erakutsi digute joan zen mendean nagusitu zen hiri-
garapeneko eredua aldatu beharra dagoela. 

Jada ez du zentzurik hiriaren espazio urbanizatua mugarik gabe hazteak, urbanizatu gabeko espazioaren kaltetan. 
Ez da desiragarria, ez beharrezkoa; ez eta posible ere.
 
Donostiako hiriaren lurraldea txikia da (60 Km2) eta oso malkartsua. Ezin urbanizatu daitekeen lurzorua % 60 
da, eta eremu naturalek 10 km2 osatzen dituzte, % 28. Etxebizitza kopurua 82.000 inguruan dago, eta jarduera 
ekonomikoetarako eraikitako azalera, berriz, gutxi gorabehera, 2.300.000 m2koa da. 

Bestalde, 2007ko erroldaren arabera, okupatutako etxe bakoitzeko familiaren “batez besteko tamaina” 2,57 
pertsonakoa zen; hau da, ez dago zalantzarik familia-nukleoek murrizteko joera argia eta azkarra erakusten dutela 
(1991n familiaren “batez besteko tamaina” 3,14 pertsonakoa zen etxebizitzako).
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Gainera, populazioaren bilakaerak biztanleria zertxobait hazteko joera erakusten du. Adibidez, 2004an, Donostiak 
182.264  biztanle zituen, eta 2013an, berriz, 186.510. Eta biztanleria apur bat igotzeko joera hori mantendu 
egingo dela aurreikusten da.

Joera horien gainean oinarritu behar dira etxebizitza berriak eraikitzeko aurreikuspenak. 

Ingurumen arrazoiengatik, iraunkortasunagatik eta kalitate urbanoagatik, eta arrazoi soziologiko eta 
ekonomikoengatik, komenigarria da urbanizatu gabeko lurzoruak okupatzeko eredu horretatik, jada urbanizatutako 
lurzoruaren esparruan jardutera igarotzea. Alegia, eraikitako hiriari gehiago begiratzea, eraikitzeko dagoenari baino. 
Lehendik existitzen den hiria berritzea, birgaitzea eta biziberritzea, hiri berria eraiki ordez.

Bestalde, ezin dugu gure hiria isolatu kokaturik gauden lurralde eta metropoli ingurunetik. Tokian tokiko hirigintza 
plangintza ez da nahikoa gaur egungo erronkei erantzuteko eta gehiago pentsatu beharra daukagu eko-eskualde 
edo bio-eskualde terminoetan. Ildo horretan, kontuan hartu beharreko bi erreferentziak dira, alde batetik, “Euskal 
Hiria” eta, bestetik, Donostialdea deitzen diogun metropoli eremua
 
Mugikortasunak, lehiakortasunak, ingurumen politikek eta kultur garapenak planteatzen dituzten desafioek 
tokikoa baino goragoko beste eskala batean lan egitea eskatzen dute.
 
Hona gure proposamenak eta konpromisoak:
 
Udalaz gaindiko eskala metropolitarra: Donostialdearen eta “euskal hiriaren” eremu funtzionala.

· “Euskal hiria” delakoaren lurraldea egituratzearen eta konektatzearen arloan, abiadura handiko bi sareen 
eraikuntza eta konexioa bultzatzea, bai-eta egungo aireportuen erabilera ere.

· Donostialdeari dagokionez, metropoliko garraio publikoa bereziki sostengatzea, lehentasuna emanez, alde 
batetik, Donostialdeko metroa eraikitzeari eta, bestetik, garraio publikoko modalitate desberdinak integratzeari, 
garraioko agintaritzaren funtzioak beste esparru batzuetara hedatuz, esate baterako, garraio modu eta erakunde 
desberdinen kudeaketara, plangintzara eta operazio integralera.

· Donostialdeko alkateek osatutako lan-mahai baten sorrera sustatzea lurraldearen antolamenduarekin zerikusia 
duten helburu komunak ezartzeko xedearekin.

Udal plangintza

· Gure hiriaren ezaugarri diren elementu naturalak babestea, bereziki, itsasertza –bere elementu bereizgarrienekin– 
eta Urumea ibaia: 

- Uliako parkea birgaitzea, bideak berreskuratzea eta jendearengana irekitzea, hurbilen duen ingurune urbanoan 
txertatu dadin.
- Urgull eta Pasealeku Berria: gune historiko honen balio historikoak eta naturalak sustatzen dituen proiektu 
edo plan berezi bat egitea. Lehendik dauden eraikinei balioa eta erabilera ematea. 
- Kontxa, Ondarreta eta Zurriolako hondartzak: berorien konfigurazio naturalari eta historian zehar izan duten 
hiri-hondartza erabilerari eustea.
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- Igeldo, Mendizorrotz eta Oriamendi: ingurune horien izaera naturala babestea, lurzoru urbanizaezina 
errespetatuz.
- Urumea ibaia: oinezko eta txirrindulariei ibaiaren ertzetara heltzea erraztea eta olgeta-erabilera kontrolatua 
ematea.

Gehienbat, lurzoru urbanoan aurreikusitako jarduerak garatzea, lurzoru urbanizagarrian aurreikusitakoen kaltetan, 
ondorengo hauek nabarmentzen direla:

· Urumearen ardatza: 

Urumearen ardatzaren garapenari lehentasuna ematea, Tabakaleratik Martuteneraino, ondorengo arrazoiengatik.
- Urumea ibaia, hiriko elementu natural bakana ez ezik potentzial handienetakoa duena da. Ibaia bera eta 
ibaiertzetako espazio urbanoak birgaitzen badira, erabilera aldaketaren bitartez, lurralde urbano zabal eta aberats 
hori hiriko aukera handiena eta onena bihurtuko da, hiriaren mugen barruan.
- Lurralde zabala da, laua, ongi komunikatua, hiriaren erdialdeari jarraipena ematen diona eta, neurri handi 
batean, urbanizatuta dagoena.
- Instalazio zaharkituek eta erabiltzen ez direnek okupatutako espazio zabalak ditu, hala nola, militarren 
kuartelak edota kartzela bera, eta espazio horiexek dira, hain zuzen, hiriak dituen onenak etxebizitzak, enpresa 
teknologikoak eta gune libreak sustatzeko.

Irizpen horietan oinarrituta, proposatzen ditugun jarduera nagusiak honako hauek dira:

- Mundaiz eta Tabakalera arteko poligonoa, batik bat, jarduera ekonomikoetarako eraldatzea, Tabakaleratik eta 
AHTren geltokitik hurbil dagoela baliaturik; hori bideragarri egiteko hirigintza plangintza aldatu beharko da.
- Loiolako Erriberako eta Aldunaeneko eraikuntza lanak amaitzea.
- Kuarteletan “Urumea XXI” proiektua eraikitzea; etorkizuneko proiektu urbano bat da, mistoa, bizitegi 
erabilerako eremuak eta jarduera ekonomikoetara bideratuak izango dituena, gazteei zuzendua.
- Txomin-eneako I. fasea egikaritzea, eta aurretik konpromisoa hartu eta kartzela berria egin ondoren, Txomin-
eneako II. faseko urbanizazio-lanei ekitea.
- Plangintza behin betiko onartzea eta Aintzieta urbanizatzen hastea.
- Portutxoren urbanizazioari ekitea eta Sarruetako plangintza amaitzea.
- Kontuan izanik A-8ko biaduktua, Loiolako Erriberaren ertzetik Lorategi Hirira arteko tartean, eremu zabal 
horren garapena kalitateko jarraipen urbano gisa zeharo baldintzatzen duen elementua dela, biaduktua kentzea 
ahalbidetuko lukeen saihesbide proiektu bat sustatzea Ospitaletarako lotura berrian oinarrituta, eta hirira 
sartzeko eta irteteko sarbide bat eraikitzea 0 kotan. Jarduera horrek kalitateko eta aukerako espazio berri bat 
sortuko luke Lorategi Hirian eta beronen ingurune degradatuan, haren parte handi bat, gaur egun, biaduktuaren 
azpian geratzen baita.
- Errepide zaharra bulebarizatzea (Aralar mendikatea - Aintzietako pasealekua - Martuteneko pasealekua).
- Ibai ondoko pasealeku guztia egikaritzea, Martutenera arte, ezkerreko ibaiertzetik, Ibaialde aisialdi eta arraun 
zentroa barne, eta pasealekuaren proiektua egitea eta egikaritzen hastea eskuineko ibaiertzean.

· Lurzoru urbanoko beste garapen eremu batzuk:

1. San Bartolome eta Easo plaza: San Bartolome berriaren egikaritza amaitzea, Easo plazaren erreformari eta 
oinezkoentzat mugatzeari ekitea eta, prozesu ireki baten bitartez, Euskotrenen burdinbidea estaltzearen emaitza 
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gisa sortuko den espazioa proiektatzea, zentraltasun berri bat eratuko baita potentzial urbano handiko ingurune 
batean.

2. Aldunaene: eremuaren egikaritza amaitzea.

3. Atotxa-erreka: udal lursailen parte batean, etxebizitzak sustatzea kooperatiba araubidean.

4. Illarra: lurzorua optimizatzea xede hartuta, plangintzako puntu batzuk aldatu eta aurreikuspenak egikaritzea.

5. Infernua: plangintzaren puntu batzuk aldatu eta bizitegi erabilera eta jarduera ekonomikoetarako eremu 
misto bat eraikitzen hastea.

6. Jolastokietako gaina (Pescafría): eraikuntza lanak hastea plaza osatzeko eta udal ekipamendu berria abian 
jartzeko. 

7. Uliako mintegiak: plangintza aldatzea gazteentzako etxebizitza partekatuak sustatzeko.

8. Julimasene: eraikuntza lanak hastea.

9. Txingurri: ingurune urbano hori eraberritzea xede duen plan berezi bat elaboratzea.

· Jarduera ekonomikoetarako lurzoru berriak.

Eusko Jaurlaritzarekin ados jarririk –lurzoruen parte baten jabe baita–, enpresa berriak erakartzea Eskuzaitzetan 
ezar daitezen, eta ingurunearen urbanizazioa osatuz joatea.

Gazteeentzako hiria

Donostiak, gaur egun, 49.714 pertsona ditu, bere biztanleen artean, 30 urtez azpikoak (% 26,7). Indize begetatiboa 
negatiboa da, alegia, heriotzak gehiago dira jaiotzak baino. Bestalde, gazte donostiar askok irten egin behar izan 
dute hiritik beren lanbidea garatu ahal izateko.

Beraz, ukaezina da: Donostia zahartzen ari zaigun hiria da eta berori gaztetzeko erronka daukagu aurrez aurre. Enplegu 
aukera berriak eskainiko dituen hiria behar dugu, talentua erakarriko duena eta gazteentzako erakargarri eta irisgarri 
izango dena, bai lanbide-karrera garatzeko unean, eta bai beren bizi proiektua non kokatu erabakitzerakoan. Inoiz 
baino hobeto prestatutako gazteria dugu. Unibertsitate-titulu kopuru handiko hiria da Donostia. Horrek esan nahi du 
badaudela aukerak, belaunaldi prestatu, ekintzaile eta ireki batean oinarriturik, hainbat jarduera ekonomiko garatzeko.

Horretarako, hiriak eskaintzen dituen baliabideak hartu behar ditugu sostengu gisa eta neurri osagarri batzuk 
erantsi gazteei Donostian eusten lagun diezaguten.

Beste alde batetik, estatuen arteko mugatik hain hurbil egoteak asko errazten du Europarekiko harremana eta 
aukera berrietara irekitzeko bideak zabaltzen ditu. Aipatzekoa da, adibidez, surfaren alorreko eskaintza, zeinak 
gazteen artean pizten baitu zaletasun handiena. 
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Gure gazteen artean gero eta handiagoa da teknologia berrien erabilera. Fenomeno horrek ikusarazi behar liguke 
hasi beharra daukagula administrazio elektronikoagoa eta sinpleagoa diseinatzen. Helburua honako hau litzateke: 
gailu mugikorra erabili ahal izatea Udalarekiko bitartekari gisa.
Azkenik, ezinbestekoa da gazteenak integrazio, berdintasun, iraunkortasun eta elkartasun eredu izatea. Hiri gisa 
aurrera egin nahi badugu, balioak oinarri-oinarrizko printzipioak ditugu erkidegoa eraikitzeko orduan.
Hona gure proposamenak eta konpromisoak:

Prestakuntza – Gaitasunak

· Unibertsitateekin elkarlanean, hitzarmenak adostea ikasleek aukera izan dezaten beren Gradu Amaierako Lanak 
hiriarekin erlazioa duten esparruetan garatzeko, horrela gazteen ikuspegi berritzailea gehituko litzateke hiriko 
arazoei irtenbideak emateko.

· Programa bat abian jartzea, unibertsitateekin lankidetzan, hiriko arazo bat gai hartuta, unibertsitateko ikasleek 
beren soluzio-proiektuak aurkezteko modua izan dezaten. Epaimahai batek proiektu onena hautatuko luke eta 
“gazteen irtenbide onenaren saria” emango lioke. Horrela “learning by doing” metodologiak sustatuko genituzke.

· Praktikak egiteko erraztasunak ematea, Udalean edo haren mendeko erakundeetan, gazteen gaitasuna hezi eta 
hobetze aldera.

· Jarraipena egitea Global Training nazioarteko beken onuradun gertatzen direnen kontratazioa bultzatzeko.

· Atzerritarrekin hizkuntzak praktikatzeko edo trukeak egiteko lekuen sare edo plataforma bat sortzen laguntzea.

· Legegintzaldia amaitu aurretik, gazteriari buruzko politikak azterbide dituen Europa mailako topaketa bat 
antolatzea hirian.

Ekintzailetza – Enplegua

· Gazteen enpresa-proiektu berrientzat espazioak sortzea (coworking, inkubagailuak) hiriaren erdialdeko 
ingurune urbanoetan. 

· Enpresa-proiektuak dituzten gazteen elkarteak eta sareak bultzatzea, lankidetzako ekonomia sustatu dadin eta 
gazteen enpresa-proiektuek elkar ezagutzeko aukera izan dezaten.

· Bide-erakusle sare bat sortzea proiektu edo aktibitate bat abian jarri nahi duten pertsona guztientzat.

· Crowdfunding plataforma bat eratzea ezagupena sortzeko eta abian jarri nahi diren Donostiako proiektuei 
sostengua emateko eta ordezko finantzaketa bilatzeko.

· Ekintzailetzaren balioa sustatzea eta prestigio soziala ematea, enpresa-sorkuntza ikusgarri eginez. Enpresa 
sortzearen kontzeptuari duintasuna ematea eta konfiantza transmititzea proiektu berriak sortzeko.

· Mugaz gaindiko topaguneak bultzatzea Euro-eskualdearen edo Euro-hiriaren garrantzia ezagutzera emateko, 
aukerak aurkitzeko edo lankidetzarako espazio edo eskualde gisa. 
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· Unibertsitateko ikasle gazteen espezializazioa eta kualifikazioa sustatzea, hiriko enplegu-nitxoetara sartzeko 
prestakuntzara berariaz zuzendutako programak hitzartzeko Donostiako unibertsitateekin.

· Laneko esperientziak sustatzea hiriko gazteentzat, bitartekotza lanak eginez hiriko klusterrak osatzen dituzten 
enpresekin (energia berriztagarriak eta eraginkortasun energetikoa, sostengu soluzioak, surfa, sormen eta kultur 
industriak, nekazaritza-elikagaiak eta merkataritza).

Kultura – Balioak – Aisialdia

· Tabakalera gazteen espazio bihurtzea, gazteen artelanak ekoizteko eta erakusteko gune izan dadin.

· Bizi ohitura osasungarriak sustatzea, bereziki, egonekoak ez diren ohiturak; horretarako, ikastetxeak inplikaraziko 
ditugu “Mugiment 2013-2020 plana” izeneko programan.

· Gazteen euskarari buruzko iritziak eta jarrerak ezagutzea, agerikoa baita euskararen aldeko iritziak ez duela, 
beste gabe, haren erabilera ziurtatzen, eta, emaitzen arabera, euskararen erabilera sustatzen duten jarduera-
lerroak ezartzea.

· Auzolaneko proiektuetara gazteak gehitzea eta erakunde sozialetara eta GGKEtara boluntarioak erakartzea.

· “Ireki begiak” – “Abre tu mente” programa abian jartzea; helburua errealitate etniko, sexual, erlijioso, etab. 
desberdinak ezagutzea eta haien bizikide izaten ikastea da.

· Belaunaldi arteko programak martxan jartzea belaunaldien arteko lankidetza eta errespetua sustatzeko.

· Kultura- eta kirol-programazioari eta hiriko beste ekitaldi batzuei buruzko informazio-kanalak atontzea gailu 
mugikorren bitartez.

Lankidetza instituzionala – Teknologia

· Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera, gazteei zuzendutako programak koordinatzea informazio-
buletinetan, programa, aktibitate, eta abarretan bikoiztasunak eragozteko eta eraginkortasuna irabazteko.

· Paperaren erabilera murriztea komunikazio sistema digitalen mesedetan, gehienbat, gailu mugikorren bitartez. 

Emantzipazioa – Etxebizitza

· Uliako “mintegietako” udal lursailaren tankerako eremuetan, gazteentzako etxebizitza partekatuak eraikitzea, 
alokairu erregimenean.

· Hirigintza arautegia malgutzea, bizitegi-erabilerakoak ez diren eraikinetan erabilera aldaketa egin ahal izateko, 
jarduera ekonomikoetarako eraikitako esparru urbanistikoak barne direla.
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· Alokairuko udal etxebizitzetan mugikortasuna erraztea, gazteek okupatutako etxebizitzen tamaina haien 
bizitzako premia aldakorretara egokitu dadin.

Hiri hezitzailea

· Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatzea ikastetxeetako hobekuntza-obren programa bien artean 
finantzatzea adosteko, eskola instalazioei egonkortasuna emateko eta instalazio horien hobekuntza eta mantentze 
zereginak behar bezala kudeatzeko.

· “Eskola Bidea” bultzatzea, ikastetxeetara joateko modu seguruena eta jasangarriena den heinean.

· Eskola instalazioen mantentze programa bat prestatzea, “smart” soluzioak barnean hartuko dituena. Mantentze 
zereginetarako zuzkidura ekonomikoa handitzea. 

· “Eskolara Seguru” programa martxan jartzea ikastetxeetako sarrera eta irteera orduetan segurtasuna hobetzeko, 
eskola-autobusen joan-etorrien antolamendua barne dela. Programa Udaltzaingoaren, eskola-komunitatearen 
eta bizilagunen parte-hartzearekin eta inplikazioarekin prestatuko da eta segurtasuneko sistemetan boluntarioek 
izango duten parte-hartzea ere artikulatuko du.

· Ikastetxeen garbiketarako kontratatutako enpresek kontratuan jasotako obligazioak betetzen dituztela 
kontrolatzea, bereziki lan-orduak betetzeari dagokionez, eta xede horretarako behar diren bitartekoak erabiltzea, 
teknikoak nahiz pertsonalak.

· Berariazko hiru diru-laguntza lerro ezartzea:

- Gizarte- eta familia-ingurune zailetan bizi diren haur eta gaztetxoei eskola-sostengua ematen dieten irabazi 
asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak.
- Ikasleen artean giza eskubideekin zerikusia duten balioak sustatzera bideratutako eskola-proiektuetarako 
laguntzak.
- Hezkuntza-proiektu berritzaileentzako laguntzak.

· Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin adosturik, haur eskola sarea hedatzea legegintzaldian zehar:

- Aiete: haur eskola berria Aieteko ikastetxearen oraingo eraikinean, behin hura Puio Lanberriko eraikin berrira 
lekualdatzen denean. 
- Altza: haur eskola berria Jolastokietan.
- Haur eskola berria Loiolako Erriberan.
- Gros: haur eskola berria Manteon
· Heziketa balioetan oinarritutako jarrerak sortzeko bitarteko gisa ulerturik, hiria heziketa-espaziotzat hartzea eta 
“Hiri hezitzaileak” programa beste udal-eremu batzuetara zabaltzea, hala nola Plan Estrategikora edo Donostia 
Kulturara.
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donostiA: bizi kAlitAteA

· Hiri garbia
· Hiri segurua eta gizabidetsua
· Hiri aktiboa: kirola eta osasuna
· Ekitaldien hiria
· Hiri berdea eta giza neurrikoa.
• Hiri adimenduna (smart city)
• Hiri konektatua

Hiri garbia 

Kaleen garbiketa eta hondakinen gaikako bilketa

Donostia erreferentziako hiria izan da kale-garbiketari dagokionez. 2011n OCUk hiritarren artean egindako 
galdeketa batean, estatuan kalifikazio onena zuten hirien artean kokatzen zen Donostia. Azken urteotan, ordea, 
asko aldatu da herritarrek gai honi buruz duten pertzepzioa.

2013ari dagokion iradokizun eta kexei buruzko udal txostenak honako hau dio: “dezente hazi direla ikusten da 
kale eta bide publikoen garbiketa eta mantentzearekin, hondartzen garbitasunarekin, egoera txarrean dauden 
galtzada eta espaloiekin, hustubideekin eta birziklatzearekin erlazioa duten gaiak.” Are gogorragoa da 2014koa, 
mota honetako baieztapenak egiten baititu “kale eta bide publikoen garbiketa, argiteria, edukiontziak eta parkeak 
eta lorategiak dira kexa eta iradokizun gehien izan dituztenak azpiegitura eta Hiri Zerbitzuen eremuan; kexa eta 
iradokizun guztien ia herena izan dira aipatu alorretakoak. Halaber, zuzendaritza honetan kexa garrantzitsuak 
izan ditugu beste auzi hauengatik ere: egoera txarrean dauden galtzada eta espaloiak, hiri-altzariak eta igogailuak, 
kimatze eta mozketak eta saneamendu-sareak eta edateko urarenak”

Antzeko zerbait gertatzen da “Ideiagunean” bildu ditugun datuekin. Donostiarrek orain arte helarazi dizkiguten 
post-it gehienak garbiketa zerbitzuaren gainbeherari buruzkoak dira. Jaso ditugun 2.000 post-it baino gehiagotatik, 
% 13tan garbitasunari buruzko arrangurak adierazten dira. 

Bistakoa da Donostian garbitasunak okerrera egin duela, eta agerikoa da, orobat, gurea bezalako hiri bat –non 
espazio publikoa intentsitate handiz erabiltzen den– garbi mantentzeak guztion ahalegina eskatzen duela, bai udal 
zerbitzuen aldetik eta bai herritarron aldetik. Garrantzitsua da zikinduta dagoena ongi garbitzea, bai eta garbia 
dagoena ez zikintzea ere.

Gehien kezkatzen gaituen gaietako bat, hiriaren irudian daukan eraginagatik, Udalaren pasibotasuna eta utzikeria 
da gizabideari buruzko ordenantza betearazteko orduan, hormetako kartelei eta graffitiei dagokien guztian.

Bestalde, frogatzen ari da zaborrak edukiontzien bitartez biltzea sistema eraginkorra dela gaikako zabor-bilketan 
eta ondorengo birziklatzean tasa handiak erdiesteko. Horrela, bosgarren edukiontzia orokortu denean –nahiz eta 
berandu egin den, Ezker Abertzalea hasieran, atez atekoa inposatzen ahalegindu zelako–, gaikako zabor-bilketa 
tasak nabarmen areagotu dira. San Markos mankomunitateko datuek adierazten digute gaikako zabor-bilketak, 
2014an, lau puntu egin duela gora, 2013arekin alderatuta (% 41,6 2014an; 2013an, ordea, % 37,6). Bestalde, 
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materia organikoaren bilketa selektiboa % 46 igo da, eta datu horren arrazoia, batik bat, Donostian bosgarren 
edukiontzia hedatu izanak esplikatzen du. 

Hona gure konpromisoak garbitasunari eta hiri-hondakinei buruz:

· Kaleetako garbiketa zerbitzua areagotzea ondorengo programa hauen bitartez:
- “Gaur zure auzoaren txanda da” programarekin garbiketa jarduera guztiak kontzentratzen dituzten ohiz 
kanpoko garbiketa intentsiboak programatzea: espaloien garbiketa, graffitiak, kartelak eta pegatinak kentzea 
eta garbitzea, etab., hiriko auzo guztietan eta bakoitzean.
- Erregeak, Olentzero, San Sebastianak, Santo Tomas, Aste Nagusia, Kontxako estropadak, Inauteriak, Maratoia, 
Behobia-Donostia, auzoko jaiak eta gisako ospakizunetan, lanerako planak egiten direnean,  erabiliko diren 
ez-ohiko bitartekoez gainera, hasteko eta amaitzeko ordutegiak zehaztea eta zikinkeria gutxitzeko zenbait 
ekintza aurreikustea, adibidez, beira eta ontzientzako edukiontzi bereziak ipintzea, edota, ospakizunen aurretik, 
sentsibilizazio kanpaina puntualak egitea.
 

· Garbiketa enpresaren kontratuko obligazioak betetzea eta betearaztea, kontrolerako bitartekoak ezarriz eta 
erabiliz, kontratua betetzeari eta zerbitzuaren kalitateari dagokionez. 
 
· Hiritarren lankidetza bilatzea eta sustatzea bai hiriari garbi eusteko –ez zikinduz–, eta bai garbiketa zerbitzua 
hobetzen laguntzeko, ondorengo programa hauen bitartez:

- “DonostiaOn” izeneko gorabeherak kudeatzeko sistema bat ezartzea, hiritarrek, gailu mugikorren edo beste 
komunikazio sistema batzuen bitartez, garbiketa zerbitzua hobetzen lagun dezaten. Sistema hori zerbitzuaren 
kalitatea kontrolatzeko sistemak konfiguratzen dituzten erreminta informatikoetara gehituko da, hala, zerbitzua 
emateko kontratatuko enpresa edo enpresak erantzun bat ematera behartuta egongo baitira.
- Hiriaren garbitasunean eragina duten udal ordenantzak betetzea eta betearaztea (Gizabideari buruzko ordenantza, 
hiri-hondakin solidoei buruzkoa eta hondartzei buruzkoa). Bereziki, betetzen ez diren ataletan, hala nola, kartelak 
jartzea, edo txakurren gorozkiak.
- Gizabidezko akordioak lortzea, ostalari, merkatari, ikastetxe eta abarrekin adostutako hitzarmenen bidez, hiriari 
garbiago eusten lagunduko duten konpromisoak ezartzeko.
- Gizabide-sustatzailearen figura sortzea, zeinaren eginkizuna jarrera gizabidetsuagoak sustatzea eta hiriaren 
garbitasunari eta mantentzeari buruzko udal arauak betearaztea izango den, informazioa emanez eta gizabidezkoak 
ez diren portaerak zuzenaraziz. 
- Biztanleriaren segmentu jakin batzuetara zuzendutako berariazko kanpainak egitea. Eskola aroa bereziki lantzea.  

· Erabiltzen ez diren lokalen kasuan, jabeak lokal horien fatxadetako elementuak garbi edukitzera behartzea eta 
obligazio hori gizabideari buruzko ordenantzan jasotzea.

· Altzariak eta etxetresna elektrikoak bide publikoan utzi eta handik biltzeko oraingo sistemaren ordez, eragiketa 
hori aurretik hitzordua jarrita egitea, horrela, material horiek bide publikoan uztea eragotziko baita. 

· Zaborrak biltzeko edukiontzi bidezko oraingo sistemari eustea. Atez ateko sistema ez ezartzea.

· Oraingo edukiontzien ordez, pixkanaka, edukiontzi egokituak jartzea.



40

· Errefusaren edukiontzia txiparekin jartzeko esperientzia pilotu bat egitea, berorren erabilera arautu eta gainerako 
edukiontziena bultzatzeko.
 
· San Markos mankomunitatearen bitartez, bi “garbigune” berri irekitzea, bata hiriaren mendebaldean eta bestea 
Amara inguruan.

· Foru Aldundiarekin eta Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioarekin batera, hondakinak tratatzeko ereduari 
buruzko akordio zabal bat berrezartzea, etorkizunerako irtenbide jasangarriak eskaintzeaz gainera, hondakin 
sorkuntzaren bilakaeraren proportziokoa izango dena eta zabortegi berriak irekitzean oinarrituko ez dena. 

Hiri segurua eta gizabidetsua

Segurtasuna eta gizabidea beharrezko baldintzak dira bai herritarren bizikidetzarako eta ongizaterako, eta bai 
askatasunak egikaritu ahal izateko. 

Administrazio publikoek, eta Udalak bereziki, espazio publikoa bizikidetzarako espazio izatea bermatu behar dute, 
hiritarrek espazio hori konfiantzaz eta beldurrik gabe gozatzeko modua izan dezaten. 

ETAren bortizkeriaren amaierak posible egin du hirian aspaldiko urteetan izan ez dugun segurtasun egoera batean 
bizitzea, terrorismoak gehien zigortutako hirietako bat izan baita gurea.

Bestalde, alderaketak eginda, Donostiaren segurtasun maila onargarria dela esan daiteke. Hala ere, 2013 eta 2014 
urteetan indarkeriazko delinkuentziak izandako bilakaerari buruzko azkeneko datuek panorama kezkagarria 
erakusten digute. Etxeetako indarkeriazko lapurretak, izan ere, % 59 hazi dira, autoen lapurretak % 55,9 igo dira, 
drogen trafikoa % 47,4 hazi da eta indarkeriazko lapurretak % 11,7. 

Udal ordenantzak betetzeari dagokionez, berriz, Bilduko udal gobernuak jarraibide politiko argi eta garbirik 
eman ez duenez –udal ordenantzak betetzen ez ziren zenbait kasutan jarrera pasiboa sustatzeraino–, Udaltzaingoa 
desorientatuta eta motibazio gabe aurkitzen da.
Joan den legegintzaldi hau, bestalde, galdutzat eman daiteke bi euskal polizien –Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren– 
koordinazioari dagokionez.

Hona gure proposamenak segurtasunaren arloan:

· Alkatea izango da hiriko segurtasunaren lider eta arduradun, berari baitagokio erantzukizun hori Udaltzaingoaren 
buru den aldetik.

· Ertzaintzarekin batera, Poliziaren Koordinazio Zentro Bateratu bat sortzea egunero eta modu iraunkorrean 
lantzeko hirian presente dauden bi euskal polizien –Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren– arteko lankidetza eta 
koordinazioa, jarduera polizialaren eremu guztietan (informazioa, esku-hartzeak…). 

· Udaltzaingoaren antolatzeko eta funtzionatzeko era aldatzea, eredu integratu bat ezarriz, non barne hartuko 
diren udaltzaingoaren jarduera-esparru guztiak, hala nola hiritarren segurtasuna, zirkulazioa, ordenantzak 
betetzea, etab., beste helburu batzuen artean, ondorengo hauek lortzeko:
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- Eraginkortasun handiagoa eta baliabideak optimizatzea kaleko presentzia ziurtatzeko.
- Prestakuntza eta motibazioa hobetzea udal ordenantza guztiak betetzeari buruzko jarraibide argiak ematearen 
bitartez, gizabideari buruzkoa barne dela.
- Komunitatearen zerbitzuan dagoen Udaltzaingoa, integratua eta bizilagunekin harremanak dituena.
- XXI. mendeko polizia, XXI. mendeko bitartekoak izango dituena eraikinetan, janzkeran, hiritarrenganako 
arretan, teknologietan, eta abar.

· Auzoetako segurtasuna hobetzea Udaltzaingoaren presentzia handiagoaren bitartez. Altzako barrutiko polizia-
etxea sortzea. 
 
· Ertzaintzarekin batera, Jarduera Plan Bateratu bat zehaztea etxe eta garajeetako lapurreten kontra.

· Bideo-zaintzako sistemak hedatzea hiriko arrisku potentzialeko eremuetara, bereziki, genero-indarkeriaren 
arriskua legokeen puntuetara.

· Segurtasuneko lankidetza artikulatzea udaleko beste sail batzuekin, bereziki:

- Genero-indarkeriaren biktimekiko arreta eta esku-hartze protokoloa, Emakumearen sailarekin.
- Gizarte ongizateko programa sozialekiko lankidetza protokoloa –adibidez, adingabeen edo adineko pertsonen 
tratu txarren larrialdi egoeretan aplikatzen dena– beste alor batzuetara hedatzea. 
- Lankidetza protokoloa Auzoen sailarekin, non harreman iraunkorreko sistemak ezarriko diren Udaltzaingoaren 
eta auzoko kontseiluen edo erakundeen artean.

· Udaltzaingoaren egoitza berria behar bezala atontzea Morlanseko eraikinean. Tiroa praktikatzeko pabilioi bat 
prestatzea.

· Behar diren neurri guztiak aplikatzea (seinaleak, kontrolak…) hiriko puntu beltzak edo istripu-guneak 
ezabatzeko.

· Udaltzaingoaren eta mugikortasuneko agenteen jarduera planak irizpide integralekin egitea.

· Udaltzaingoaren Urteko Memoria prestatu eta argitaratzea.

· Bitartekotza eta gatazkak ebazteko ordezko beste modu batzuk bultzatzea.

· Gizabidearekin eta espazio publikoaren erabilerarekin lotura duten ordenantzen edukia gizartean ezagutzera 
ematea eta berorien inguruko sentsibilizazio kanpainak egitea. Araurik onena hiritarrek bere egiten dutena da. 

Hiri aktiboa: kirola eta osasuna

Gizarte bat zenbat eta aktiboagoa izan, orduan eta osasuntsuagoa eta bizi kalitate hobekoa da. 2014an donostiarrei 
kirol ohiturak gai hartuta egindako inkestak emandako datuei kasu egiten badiegu, ikusten da, batetik, OMEk 
gomendatzen duen bezala astean gutxienez 150 minutuko ariketa fisikoa egiten duten 15 urtez goiko donostiarren 
ehunekoak gora egin duela 2011rekin alderatuta, baina bistakoa da, era berean, donostiarren ehuneko altu bat, % 
40 inguru, ez dela iristen OMEk gomendatutako kirol-praktika mailara.
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Bestalde, aktibitate fisikorik egiten ez dutenen ehunekoa handiagoa da emakumeen artean, gizonezkoen artean 
baino.

Kirol-praktika egiten den lekua kontuan hartzen badugu, % 67k aire librean egiten dute, % 35ek udalaren 
kirol-instalazioetan, % 14k kirol-klub edo gimnasia-leku pribatuak erabiltzen ditu eta gainerako % 4 beste toki 
batzuetan moldatzen da (etxean, etab.). Gehien praktikatzen diren aktibitateen artean oinez ibiltzea dago guztien 
buru (% 35,51), gero aretoko aktibitateak datoz (% 16,89), igeri egitea,  korrika egitea (% 15,86), gimnasia-lekua 
(% 14,48) eta bizikleta (% 11,03).

Edonola ere, ez da ahaztu behar aktibitate fisikoa ez dela kirol-praktikara mugatzen, eta komeni dela eguneroko 
eginbideetara ohitura aktiboak gehitzea.

Kirol ikuskizun eta ekitaldiei dagokienez –haietako asko tradizio luze eta zabalekoak gure artean–, esan behar da 
Donostia aitzindaria izan dela arlo horretan eta leku nabarmena duela gaur egun ere.

Baina, dudarik gabe, kirolaren arrakasta soziala dela medio –edozein adierazpen hartzen dugula ere–, udaleko kirol 
kudeaketa konplexutasun handiko gaia bilakatu da, esfera askori eragiten baitie, ezinbestean. Zuzeneko eragina du 
osasunean, ekonomian, aisialdian, pertsonen sozializazioan, identitate kolektiboan, hiriaren irudian …

Ariketa fisikoaren edo kirolaren arloan egiten diren proposamenek kontuan izan behar dituzte, beste batzuen 
artean, ondorengo elementu hauek: aire librean kirola praktikatzen duten donostiarren kopuru handia, kirolarekin 
lotura duten gizarte erakundeen sare zabala eta berorien esperientzia eta profesionaltasuna, hainbat kirol ekitaldiren 
kalitate handia eta nazioarteko proiekzioa (Klasikoa, Behobia-Donostia, Donosti Cup, Kontxako estropadak…), 
praktikatzen diren kirolen aniztasuna, emakumeak kirol-praktikan duen gero eta protagonismo handiagoa, eta abar.

Kirola bizi kalitatea da, baina, horrez gainera, inguruan fluxu ekonomiko garrantzitsuak sorrarazten dituen jarduera 
ere bada; bestalde, kirolaren bitartez proiektatzen dugu gure irudia eta, hortaz, marketineko elementutzat ere har 
daiteke. 

Hona gure proposamenak aktibitate fisikoaren eta kirolaren arloan:

· Hiria eta berorren ingurune natural pribilegiatua kirol-praktika askea egiteko espazio egoki gisa hartzea, 
inguruneak eskaintzen dizkigun aukera guztiak baliaturik ondorengo hauen gisako jarduketen bitartez:

- Urumea ibaiko jarduketak osatze aldera, aire libreko kirol jarduerak sustatzeko kirol parke bat eratzea arrauna 
eta piraguismoa praktikatzeko, horretarako espazioak, zirkuituak eta instalazio xumeak prestatzearen bitartez 
(moila txikiak, amarratzeko zutikoak, etab.).
- Surfari bultzada berezia ematea, mota guztietako instalazio egokiak prestatzearen eta hondartza –Zurriolakoa 
bereziki– arautzearen eta eremuka sailkatzearen bitartez, posible izan dadin surfa praktikatzea, ikastaroak 
ematea, lehiaketak egitea, etab.

· Erabilera libreko kirol-kantxak eraikitzea auzo gehiagotan: Gros, Altza, Egia…

· Oraingo kirol-instalazioak mantentzeari lehentasuna ematea, kiroldegi berriak eraikitzea sustatu ordez. Kirol-
instalazioak birgaitzeko eta mantentzeko Plan berri bat egitea. 
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· Anoetako estadioaren eta inguruko beste kirol-instalazio batzuen narriatze-prozesuaren aurrean, behar 
bezainbateko berme juridikoarekin, estadioaren eta estadio txikiaren birmoldaketa sustatzea, lehen fasean, eta 
Atano III.a frontoia, Belodromoa eta Carmelo Balda eraberritzea, bigarrenean. 

· Altzako kiroldegi berria eraikitzea eta ingurunea urbanizatzea, bertarako sarbidea errazten dela.

· “Mugiment 2013-2020 planarekin” bat egitea, ariketa fisikoren bat egiten duten pertsonen oraingo ehunekoa 
handitzera –eta, hortaz, aktibitaterik ez dutenen ehunekoa murriztera– bideratutako zortzi estrategiak martxan 
jartzeko prozesuan parte hartuz.

· Eskola adineko kirolaren kalitatea hobetzea, ikastetxe bakoitzean eskola kirola kudeatzeaz arduratuko den 
teknikari kualifikatu bat egon dadin bultzatuz, eta ikastetxeetan ariketa fisikoari eskaintzen zaion denbora 
areagotzea “Mugikasi” estrategiaren inplementazioan parte hartuz. 

· Donostia Kirolaren kudeaketa berrorientatzea, instalazioak kudeatzen dituen organismo bat izan ordez, 
hiritarren kirol arloko ekimenak eta hiriko ariketa fisikoa eta kirola, oro har, integratzen dituen erakundea bihur 
dadin.

· Kirolaren kudeaketa publiko/pribatuaren estrategia berrezartzea. Kirolarekin lotura duten hiriko ekimen  
eta gizarte erakundeen sare zabalarekin elkarlanean aritzea. Hiritarren kudeaketa eta ekimena osatzea, hura 
ordeztu gabe.

· Udalaren kirol-instalazioak zeharka kudeatzeko eredua berrezartzea, erakunde espezializatuen esku utzirik, 
eredu burokratikoa mantendu ordez.

· Kirolaren Tokiko Kontseilua sortzea. 

· Donostialdeako Kirol-txartelaren sorrera bultzatzea.

· Donostiako traineruari behin-betiko bultzada ematea, aspalditik amesten den helburua, hau da, ACT ligan 
lehiatzea, lortu ahal izateko.

Ekitaldien hiria

Donostiako hiria ekitaldi esanguratsu askoren agertoki da, bai kirolaren esparruan, bai kulturarenean, bai festa edo 
jaialdiei dagokienez. Ekitaldi horiek zuzeneko inpaktu ekonomikoa dute hirian eta Gipuzkoan, eta, hori baino 
garrantzitsuagoa, bitartekorik indartsuena dira hiriaren irudia kanpora proiektatzeko orduan.

Deusto Business School-ek Behobia-Donostiaren 2013ko edizioari buruz egindako azterlanak adierazten du 
ekitaldi horri lotutako inpaktu ekonomikoa, guztira, 14.860.953 eurokoa izan zela. Inpaktu ekonomiko horren 
zatirik handienak lasterketan parte hartu zuten 23.637 atleten batez besteko gastuarekin du zerikusia, 337 euro 
gastatu baitzituzten pertsonako. Azterlan berak kalkulatzen du Gipuzkoako Foru Ogasunak 853.953 euro bildu 
zituela ekitaldi hori zela medio. Baina, zuzeneko efektu horiek alde batera utzita, azpimarragarriena da kanpotik 
etorritako Behobia-Donostiako parte-hartzaileak hiriko enbaxadore onenak bihurtzen direla.
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Txirrindularitzako Klasikoa, bestalde, gure mugez haraindi jarraipen kontrastatua duen kirol proba da, ez baita 
ahaztu behar mundu guztiko 12 milioi ikusle izatera iritsi dela.

Eta zer esan Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaz, berori baita kanpoan proiekzio handiena duen ekitaldia, 
kontabilizatutako 18.000 agerpen baino gehiagorekin mundu osoko 520 komunikabide baino gehiagotan. Horrek 
guztiak, jakina, kontra-balio ekonomiko bat du publizitate terminoetan: 67,7 milioi eurokoa, hain zuzen ere. 

Hauek dira gure proposamenak ekitaldiak sustatzeari dagokionez:

· Elkarlanean aktiboki saiatzea hiriko kirol ekitaldi eta ikuskizun printzipalak ziurta daitezen eta berorien kalitatea 
eta prestigioa bermatu dadin, batez ere, ekitaldi horien antolakuntzan Udalak zuzenean parte hartzen ez duen 
kasuetan, adibidez, txirrindularitzako Klasikoa, Behobia-Donostia, Donosti Cup, Triatloia edota nazioarteko 
Maratoia. Alderdi hauetan gauzatuko litzateke lankidetza:

- Kanpoko proiekzioan eta antolatzaileei babesleak erakartzen laguntzerakoan.
- Antolakuntzako hainbat alderdi elkarren artean koordinatzerakoan, zirkulazioa, esate baterako.
- Udal instalazioak edo baliabideak antolatzaileen esku uztean. 

· Kirol ikuskizun garrantzitsuenak bultzatzeko politikarekin koherente izanik, Kontxako Estropadek eratzen 
duten kirol ikuskizun paregabea indartzea eta finkatzea, berorren antolakuntza hobetzearen bitartez. 

·  “Euskadiko Lau orduak” sendotzen laguntzea.

· Hirian inpaktu eta tradizio luzeena duten ekitaldi kulturalei dagokienez –Zinemaldia, Musika Hamabostaldia 
eta Jazzaldia–, berorien maila eta jarraipena ziurtatzeko, behar diren baliabide ekonomikoak bermatzea, bai 
Udalaren aldetik, bai beste instituzio edo babesle batzuen aldetik.

· Illunbeko zezen-plazaren erabilerak argitzea, eta behin hori argiturik dela, bi ekipamenduen, Zezen-plazaren 
eta Belodromoaren artean erabakitzea bietatik zeinek biltzen dituen baldintza tekniko egokiagoak kontzertuak 
antolatzeko.

Hiri berdea eta giza neurrikoa

Donostiaren ezaugarri nagusietako bat izadiaren eta hiriaren arteko elkarbizitza da. Itsasoa, mendia eta ibaia 
hirian bertan sartuta daude. Haizearen Orrazia da eraikitako hiriaren eta izadiaren arteko bizikidetzaren adibide 
adierazgarrienetako bat. 

Hirigintza abegitsuak, bide publikoa oinezkoarentzat berreskuratzeak, espazio publikoen kalitateak eta hiriaren 
beraren tamainak, hiritarrek eta hiritarrentzat pentsatutako hiri bihurtzen dute Donostia, giza neurriko hiria, beste 
hitz batzuekin esanda.

Hona gure proposamenak eta konpromisoak arlo honetan:

· Lurzoru berde, urbanizaezineko esparru handiak bere horretan mantentzea, Ulian eta Igeldon, esaterako.
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· Ate berdeen proiektua: hiria zipriztintzen duten parkeak eta berdeguneak herritarrentzat irekiagoak eta 
irisgarriagoak izan daitezen lan egitea. “Ateak” irekitzea auzo bakoitzak hurbilen dituen espazio naturaletara:

- Ulia aldea, Gros, Ategorrieta eta Bidebietakoentzat.
- Zorroaga eta Miramon, Aiete eta Amarakoentzat.
- Lau Haizeta eta Ametzagaina, Altza, Intxaurrondo,  Loiola eta Txomin-eneako auzotarrentzat.
- Aieteko jauregiko lorategiak,Puio ingurukoentzat.
- Urgull, Parte Zaharreko eta Erdialdekoentzat.
- Cristina-enea, Egiako eta Loiolako Erriberako bizilagunentzat.

· Urumea ibaia hirian presentzia ukaezina duen elementu naturala da: hiria alderik alde zeharkatzeaz gainera, 
erdibi egiten du. Hiriaren sorrera eta hazkundea bera ibai honi lotuta egon dira, eta azken urteotan albiste izan 
bada ere Martutenen eta Txomin-enean eragin dituen uholdeengatik, hirian balio handienetakoa duen ondasun 
naturala da. Ibaia bere onera ekartzea, Eusko Jaurlaritzak dagoeneko egikaritzen hasita daukan uholdeen kontrako 
proiektua, eta ibaiertzen egokitzapena, ibai-parkea barne dela, ibaia hiriarentzat berreskuratzera bideratutako 
jarduerak dira.

· Hondartzak: kalitate handiko hiru hondartza ditugu hiriaren bihotzean. Haien artetik, Kontxako hondartza 
munduko bost hondartza urbano onenen artean sailkatu zuten bere garaian. Gure konpromisoa hondartzak 
mantentzea izango da bi irizpideren arabera: lehenik, hondartzen baldintzak eta konfigurazio naturala 
errespetatuko ditugu, eta bestetik, hondartza bakoitzaren orain arteko erabilera-eredua mantenduko dugu, 
bereziki, hondartza denboraldiaren barruan. 
 
· CO2 igorpenak murrizteari dagokionez, honako hauek dira gure konpromisoak:

· Oinezko eta bizikleta bidezko garraioa sustatzea.

· Garraio kolektiboa bultzatzea, metropoli eskalan Donostialdeako metroa sustatuz, eta, arian-arian, oraingo 
hiri-garraioko autobusen ordez, autobus hibridoak sartuz joatea.

· Ibilgailu elektrikoak gehitzea udal ibilgailuen flotara; era berean, beren eskaintzetan ibilgailu elektrikoen 
erabilera sartzen duten zerbitzuen kontratazioari lehentasuna ematea.

· Eraikinetako erreforma lanak diruz laguntzea, isolamendu termikoa eta eraginkortasun energetikoa hobetzea 
xede dutenean eta, zuzenean edo eraikuntza-zergan hobariak ematearen bitartez, “etxe pasibo” edo “passive 
house” kontzeptuko etxe berrien eraikuntza sustatzea.

Hiri konektatua: hiri barruko mugikortasuna eta metropolikoa 

Azken urteotan modan jarri da hiriko edo metropoliko mugikortasunaren kontzeptua. Horren proba garbiena da 
Interneten “mugikortasun” hitza sartzen badugu 35.300.000 sarrera lortzen direla, “hiriko mugikortasuna” idazten 
badugu 1.070.000 sarrera lortuko ditugu eta “hiriko eta metropoliko mugikortasuna” idatzita, 684.000 sarrera. 
Gure iritzian, herritarren lekualdatzeko premia edo desira litzateke mugikortasuna, horretarako erabiltzen den 
modua kontuan hartu gabe. Mugikortasunaren barruan, garrantzi handiko atal bat dago, salerosgaiei dagokiena. 
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Salerosgaien mugikortasunak, batez ere, azken kilometroko banaketaren hiri barruko sarean du eragina.

Europako hirietan, gero eta ohikoagoa da mugikortasunari jasangarritasun irizpideak aplikatzea; horrela, garraio 
sistema integratu eta orekatu bat lortu nahi da, lekualdatze fidagarri eta seguruen bidez hiritarrei hiriaz gozatzea 
ahalbidetuko diena, denbora eta energia aurreztuko dituena, ingurumena errespetatzen duena eta gizarte kohesioari 
mesede egiten diona.

Hona gure proposamenak eta konpromisoak alor honetan:

Oinezkoek dute lehentasuna

· Donostia oinezkoaren hiri bihurtzea; horrela, beharrezkoak diren kontrol-neurrien bidez bermatu beharko da 
oinezkoak lehentasuna izango duela gainerako garraiobide guztien aldean.

· Oinezkotze bigunak Birmingham, Zabaleta edo Matia kalean.

· Kale edo kale zati batzuk aldi baterako oinezkotzea aurreikusten duen programa, 2016an abian jarriko 
litzatekeena, urteko egun eta momentu jakin batzuetan oinezkoen pilaketak arindu ahal izateko.

· Garibai-Hondarribia ardatza oinezkotzea, Askatasunaren Hiribidea gurutzatzean zoladurak jarraipena duela, 
eta Askatasunaren Hiribidea “30 gune” bihurtzea.

· Isabel II.a etorbidean, Madril etorbidetik Irungo plazara arteko tartea oinezkotzea, eta espaloia zabaltzea 
Gregorio Ordoñez kalean.

· San Antonio auzoa. Herrera aldera sarbidea ematea. 

· Oleta auzorako sarbidea hobetzea antzinako 1 errepide nazionaletik.

· Julimasenen espaloia eraikitzea eta kalea behar bezala seinaleztatzea. 

Mugikortasuna bizikletan

· Bizikleta pribatuaren erabilera sustatzea bide publikoan bizikletak uzteko leku babestuak bultzatuz, esate 
baterako, Zubietako biaduktuaren arkupeetan.

· Bidegorri sarea osatuz joatea ondorengo puntuetan: 

- Bidegorri batekin lotzea Bidebieta (La Paz), Gomistegi eta Herrera. Euskotreneko oraingo plazatik, Zumardi 
kalean zehar (Gomistegi), Kontadoretako antzinako ekonomatora heldu arte luzatuko litzateke bidegorria. 
Hortik Bidebietara sartuko litzateke Julio Urkixo eta Serapio Mujika kaleetatik.
- Bidegorri batekin lotzea Lau Haizeta eta Altzako kiroldegi berria.
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- Oinezkoen eta txirrindularien arteko bizikidetza arazoak konpontzea Txaparrenen, adibidez, bidegorria 
Intxaurrondo kalera lekualdatuta, aurretik zirkulazioaren noranzkoa aldatu ondoren.
- Ategorrietako galtzada zaharreko txirrindulariekiko bizikidetza arazoak konpontzea, adibidez, Naforroako 
etorbideko bidegorria luzatuta, etorbidea hasten den puntutik Jose Elosegi kalearekin gurutzatzen den arte.
- Loiolan, Txomin-enean eta Martutenen, sarea osatzea Aintzietako pasealekuan aurreikusitako bidegorriarekin.

Garraio publikoa

· Lekualdatzeetan eraginkortasuna bilatzen duen modu anitzeko garraio publikoaren eredua ezartzea. 

· Bidaiari informatua: garraio publiko eraginkorrenari buruzko informazioa denbora errealean emango duten 
teknologiak abian jartzea. 

Trenbide garraioa 

· Eusko Jaurlaritzarekin eta ADIFekin batera, geltoki berri komun baten eraikuntza hitzartzea Loiolako Erriberan 
(Donostia), Euskotrenen eta Renferen lineak zuzenean konbinatzea ahalbidetuko duena. 

· Udalaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundiaren arteko Hitzarmen batean, Donostialdeko Metroa hiritik 
igaro ahal izateko obrak egikaritzeari buruzko ondorengo gaiak zehaztea, lurpeko pasabidearen ingurukoak barne:

- Loiolako geltokia eraikitzeko eta ingurunea urbanizatzeko obren plana.
- Gainazaleko erabilerak eta haien ondoriozko lanak Altzako geltokiaren urbanizazioa amaitzeko.
- Lugaritzetik Loiolara arteko lurpeko pasabidearen obra-plana eta urbanizazioa, beste alderdi batzuen artean, 
honako hauek zehazten direla:
- Azterlanak eta segurtasun neurriak.
- Epeak.
- Zirkulazioari buruzko neurriak, lanek irauten duten bitartean.
- Gainazalean libratutako lursailen erabilerak eta urbanizazioa, bereziki, Easoko oraingo geltokian trenbide-
zelaiak hartzen duen lursailarena.

Autobus garraioa

• Mugi txartelarekin erabili daitezkeen zerbitzuak zabaltzea. Udalaren presentzia handiagoa lortzea Gipuzkoako 
Garraioaren Agintaritzan. DBUSenak dira, gutxi gorabehera, bidaiarien erdiak, baina Administrazio Kontseiluan 
% 6ko ordezkaritza besterik ez du. 

• Gipuzkoako garraioaren agintaritza osatzen duten erakundeekin adostu eta erabakitzea aipatutako agintaritzak, 
pixkanaka, bere funtzioak beste esparru batzuetara hedatu ditzan, esate baterako, garraio modu eta erakunde 
desberdinen kudeaketara, plangintzara eta operazio integralera.

· Donostiako Tranbia Konpainiaren zerbitzua eta lineak egokitzea, abiadura handiko trena Atotxara heltzearen, 
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autobus geltokia abian jartzearen eta Donostialdeko metroa eraikitzearen ondorioz trenbideko garraio publikoaren 
sisteman gertatuko diren aldaketetara. Lineak eta maiztasunak egokitzea geltoki eta zerbitzu berriak martxan 
jartzen diren neurrian, eta linea edo geraleku berriak sortzea garraio publikoaren zerbitzurik ez duten hiriko 
auzoetan.

· Linea azkarrak sortzea auzo jakin batzuetarako –Martutene, adibidez–, geraleku gutxiago izango dituena eta 
beste ibilbide bat eginez, periferiako bide azkarragoen erabilera (saihesbidea) barne dela.

Taxiak

· Sektorearekin hitzartzea zerbitzuaren kalitatea mantentzeko beharrezkoak diren neurriak.

· Taxien zerbitzu publikoaren berariazko plan bat elaboratzea 2016rako, bisitariei arreta egokia ematea bermatuko 
eta sektorea sendotuko duena.

· Taxi zerbitzuaren mugimenduak erraztea eta eraginkortasuna areagotzea, batez ere, hiriaren erdialdean, 
salbuespenez eta esklusiboki, zirkulaziorako itxitako bide publikoetatik igarotzea baimenduz. 

· Taxien geltoki berria, Atotxako autobus geltoki berriaren ondoan egitea, tren-geltokiko irteeraren aurrez aurre.

Mugikortasun pribatua eta aparkalekuak:

· Udal aparkalekuetako (Cervantes plazakoa, Katalunia plazakoa, etab.) plaza hutsen salmenta baldintzak 
aldatzea, emakidaren epeak malgutuz eta epe laburragoak eskainiz, 10etik 50 urtera bitartekoak, eta erabiltzen ez 
diren plazetako batzuk motoentzat aparkaleku gisa prestatzea.

· Disuasioko aparkalekuak prestatzea garraio kolektiboko zerbitzuetatik hurbil, hala nola Donostialdeko 
metroaren edo Loiolako Erriberako alda-geltokiaren inguruan.  

· Aparkatze arautuko eredu malguago bat ezartzea, mugikortasuna hobeto kudeatzea ahalbidetuko duten tarifa 
aldakorrak dituena.

· Pixkanaka, informazio sistemak sartuz joatea, aparkalekuen okupazio mailaren berri denbora errealean ezagutu 
ahal izateko.

· Hiria prestatzea 2020an abian jarriko den ibilgailuaren eta bide publikoaren arteko komunikaziorako. 

· Aparkaleku berriak proiektatzea bertako bizilagunek aparkatzeko zailtasun handiak dituzten auzoetan, esate 
baterako, Altzan, Herreran, Bidebietan… 
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Hiri adimenduna (smart city)

Hiri batek, adimenduna izan nahi badu, ezinbestekoa du teknologian, jasangarritasunean eta berrikuntzan 
oinarritutako eredu berri baten arabera antolatzea. Informazioaren eta komunikazioaren teknologietan 
sostengatutako sistemak sortu beharko dira eta hainbat esparrutan aplikatu: mugikortasunean, bide publikoan, 
pertsonen ongizatean edo gobernatzeko ereduan.

Aplikazio horiek gobernatzeko era berri bat sor dezakete, denbora errealeko komunikazioa ezartzen baita 
hiritarrekin, eta informazio objektiboa lortzen da zerbitzuak eta azpiegiturak kudeatzeko orduan; gainera, hirian 
egoera konplexuak gertatzen direnean, berorien berri jakiteko, egoera ebaluatzeko eta erantzuteko aukera ematen 
du. Horren guztiaren xedea, azkenean, hiritarren bizi kalitatea hobetzea eta eraginkortasun energetikoa areagotzea 
baino ez da.

Hona gure proposamenak eta konpromisoak arlo honetan:

Mugikortasun eredu berri bat

· Bidaiari informatua: modalitate aniztasunean eta lekualdatzeen eraginkortasunean oinarritutako mugikortasun 
eredu berri bat ezartzea.

· Mugikortasun pribatua. Aparkatze arautuko eredu berria: tarifa aldakorrak mugikortasuna kudeatzeko tresna 
gisa, aparkalekuen okupazio mailaren ezagutza denbora errealean, ibilgailu-fluxuen informazioa merkataritza-
guneetarako.

· Hiria prestatzea 2020an abian jarriko den ibilgailuaren eta bide publikoaren arteko komunikaziorako. 

· “Zero igorpeneko” mugikortasunerantz: bicing, mugikortasun elektrikoa, ibilgailu pribatuek sarbide mugatua 
duten eremuak arautzea…

· Semaforoen kudeaketa adimenduna. Olatu berdea.

Bide publikoaren eraldaketa

· Hiri-tresneriaren kontserbazio egoerari buruzko informazio automatizatua.

· Hiriko argiztapen eraginkorra eta adimenduna.

· Segurtasuneko teknologiak bide publikoan, bai-eta eremu turistiko eta kulturaletako edo ekitaldietako jende-
oldeak zenbatzeko ere.
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Hiriko kultura ekitaldi handien eskaintza-sustapenak eta bertaratutakoen agendak kudeatzea.

Ondare turistikoaren sustapena.

Pertsonen ongizatea
· Teknologian oinarritutako larrialdietarako sistema berri integratuak.
· Kriminalitate mapak eta Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren arteko koordinazioa.
· Hirugarren adinekoei, gaixo kronikoei eta mendekotasuna duten pertsonei zuzendutako tele-laguntzako eta tele-
medikuntzako eredu jasangarrien garapena. 
· Ingurumenaren kudeaketa: igorpenei edo hondakin-bilketaren kudeaketari buruzko informazioa denbora errealean. 

Gobernatzeko eredu berri bat
· Kontratuetan jasotakoa betetzen den kontrolatzea.
· Hiritar informatuan eta konektatuan oinarritutako gobernu ireki baten eredua ezartzea. Hiritarrari banakako 
arreta eskaintzea, hala eskaerak jasotzean nola, batez ere, eskaera horiei erantzuna ematean. 
· Oinarrizko elementutzat eskuko telefonoa erabiliz, informazio-kanal pertsonalizatu bat ezartzea, guztiz 
automatizatua, hiritarraren interesen arabera. Automatizazioa da sistema hau ezartzeko modu jasangarri bakarra, 
sor daitekeen eskaera kopuru handia kontuan hartuta.
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donostiA kulturAren etA euskArAren hiriburuA

· Hiri kosmopolita eta kultura-zerbitzuena
· San Telmo, euskal gizartearen eta herritartasunaren museoa
· Tabakalera, Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa
· Europar Kulturaren Hiriburu 2016an
· Donostiako hizkuntzak eta kulturak. Euskararen hiria

Hiri kosmopolita eta kultura zerbitzuena

Donostiak ezaugarri du, kulturari dagokionez, hiri irekia izatea. Historian zehar Europari eta munduari begiratu 
dio Donostiak eta adi egon zaie, adi eta zabalik, abangoardiako kultura-gertakariei.

Irekitasun honen adierazgarrik onenak dira “Zinemaldia” eta “Jazzaldia”. 1953an sortu zen Zinemaldia, nazioarteko 
zine festibala, eta 1966an, berriz, “Jazzaldia”; berau izan zen estatuko lehena. Aire freskoa ekarri zioten biek ala biek 
frankismoaren garaiko kultura-giro itxi eta itogarri hari.

Bestalde, Donostia hiri plural eta nabarra izan da eta areagotuz doa ezaugarri hau: askotariko kultura-adierazpenak 
hartzen ditu Donostiak, baina, aldi berean, bera da, hiriburuen artean, euskal kultura ondoen irudikatzen 
duena. Duela mende bat euskal kulturaren berpizkundearen lekuko izan zen Donostia; gaur, prest dago bigarren 
berpizkunde bateko protagonista izateko eta euskal kulturaren hiriburu bihurtzeko.

Orain arte esandakoaz gain, Donostiak baditu beste ezaugarri hauek ere kulturaren arloan

a. Azpiegitura sendoa dugu museo, antzoki, erakusketa-areto, liburutegi, kultura-etxe eta bestelako kultura-
zentroetan. 

b. Programazioari dagokionez ere, jarduera-sorta mardula antolatu eta eskaintzen dute azpiegitura horiek guztiak. 
Musika Hamabostaldia, Jazzaldia edo Zinemaldia izango dira, agian, ezagunenak; edo Fantasiazko eta Beldurrezko 
Zinemaren Astea, Giza Eskubideen Zinemaldia, dFERIA Arte Eszenikoen feria edo Dock of the Bay Musika 
Dokumentalen Jaialdia. Baina mugarri jakin horien ondoan musika- eta antzerki-eskaintza sendoa bermatzen 
dute urte osoan zehar Kursaal jauregiak, Victoria Eugenia antzokiak, Antzoki Zaharrak eta zenbait kultura-etxek. 
Liburutegiek ere lan oparoa egiten dute irakurzaletasuna sustatzen.

c. Ekimen pribatuak osatzen ditu udalaren azpiegiturak eta programazioa: Eureka! Zientzia Museoak, Kutxa Kultur 
festibalak, Donostiako Orfeoiak, Easo Abesbatzak, dantza-taldeek, antzerki-konpainiek edo musika-taldeek…; eta 
baita, oro har, kultura-eskaintzaren babesle diren entitate, enpresa zein ekonomia-munduko eragileek ere.

d. Kultura-eskaintza honek badu beste ezaugarri bat ere kudeaketari dagokionez: elkarlanean egiten dute 
erakundeek, Espainiako Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Diputazioak eta Donostiako Udalak. 
Batzuetan lau erakundeek, beste batzuetan hiruk, eta Kursaal Fundazioaren kasuan, Udalak eta Foru Diputazioak. 
Dagoeneko txertatua dago, beraz, hein batean Auzolana Donostian kulturaren arloan.

Badira, gainera, bi gertakari guztiz garrantzitsu datorren legealdiari begira: aurten bertan inauguratuko da 
Tabakalera, Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa. Eta 2016an Europako Kultura Hiriburu bihurtuko 
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da Donostia. Biak dira dagoeneko abian diren egitasmoak, baina indar eta leku berezia hartuko dute hurrengo 
hilabeteetan. Bi hauetan ere auzolanean dihardute dagoeneko erakundeek azken urteotan.

Azkenik, kultura-sorkuntzaz ari garela, gogoan izan behar da kultura-arloan ohikoak izan diren eremuak -ondarea, 
sorkuntza, industria- eta eremu horien barruko atalak -esaterako, literatura, musika, dantza, antzerkia, ikusizko 
arteak…- lausotuz joan direla; zehazkiago esanda, azpi-alor horien arteko mugak ez direla garai baten bezain 
zorrotzak. Gaur ohikoa da diziplinartekotasuna.

Hori guztia kontuan harturik egiten dugu ondorengo proposamena:

· Donostiak duen kultura-eskaintza aberatsa sustatzen jarraituko dugu gainerako erakunde eta eragile pribatuekin 
auzolanean.

· Bereziki Musika Hamabostaldiak eta Zinemaldiak indartsu aurrera egiteko behar duten babesa emango diegu, 
Udalaren jarrera eredu izan dadin gainerako erakundeentzat.

· Kulturaren Euskal Kontseiluarekin auzolanean jardungo dugu erakunde eta eragileekin bai ondareari, bai 
sorkuntzari dagozkien egitasmoetan.

· Kulturaren Euskal Kontseiluarekin auzolanean jardungo dugu kultura-ohiturak eta kontsumoa sustatzen. 
Horretarako, sektore bakoitzak eginiko gogoeta partekatuko dugu -liburu-dendak, zine-aretoak, antzokiak, musika 
programatzen duten aretoak…- eta kultura-kontsumoa sustatzeko Udalak zer neurri har ditzakeen aztertuko dugu.

· Kulturaren Euskal Kontseiluarekin partekatuko dugu gure udalerriko diru-laguntzen mapa, baita mapa hori 
optimizatzeko neurriak ere.

· Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearekin elkarlanean jardungo dugu, besteak beste,  irakurketa sustatzeko 
ekimenak partekatu eta sustatzeko.

· Kultura-eragileen jarduna errazteko asmoz, udalaren deialdietan lortzen dituzten diru-laguntzak zuritzeko 
tramiteak sinplifikatzeko konpromisoa hartzen dugu.

· Kulturaren diziplinartekotasunak ekarri du zenbaitetan bat ez etortzea gaurko kultura-ekimenen nolakotasuna eta 
horiek hartzen dituzten zentroen sailkapen funtzionala. Komeni da udalaren kultura-zentro eta establezimenduen 
sailkapena errealitate berri honetara egokitzea. 

· Beste udal batzuekin auzolanean jardutea dugu helburu, batez ere behar handiena duten diziplinentzat 
programazio-zirkuituak antolatu eta bultzatzeko, Kulturaren Euskal Kontseiluan egingo den gogoetaren harira.

· Donostiako Kultura Kontseilua sortuko dugu, organo aholku-emailea, hiriko kultura-politikari dagozkion 
proposamen, debate, koordinazio, ebaluazio eta jarraipenean parte hartzeko aukera emango diena hiriko kultura-
eragile publiko eta pribatuei. Donostian gertatzen diren kultura-adierazpen askotarikoen adierazgarri izatea ere 
izango du helburu Kultura Kontseiluak.

Leku berezia hartuko dute hurrengo legealdian honako egitasmoek: San Telmo Museoak, Tabakalerak eta 2016ko 
Europako Kultura-Hiriburutzak.
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San Telmo, Euskal Gizartearen eta Herritartasunaren museoa

XXI. mendean, museoen mundua eraldatu dute Gizarte Museoek, horrelakoetan garatzen baitira egitasmo 
berritzaileenak; diziplinartekotasuna izaten dute ezaugarri beren jarduerek: gizarte-zientziak, historia, zientzia, 
teknologia… diziplina guztietatik egiten den hurbilpenean oinarritzen dira egitasmoak. 

Ez diote iraganari bakarrik begiratzen, baita orainari ere; horregatik egiten dute gogoeta gizarteak dituen arazoez. 
Kultura-aniztasuna nola erakutsi, zientzien eta gizarteen arteko konfluentzia nola egin, nola landu herri baten 
kultura, historia, arkeologia erakutsi eta, aldi berean, munduari zabalik egongo den museo baten egitasmoa… 
horrelako gogoetak egiten dituzte gaur egun, globalizazioaren garaiotan, nazioartean erreferentzia izan ditzakegun 
museoek. Horrelakoxea da izaeraz San Telmo Museoa. Beraz, honako proposamenak egiten ditugu hurrengo lau 
urteetarako. Geure kultura eta ondarea balioan jartzeko eta ondarean hezteko:

· Lurraldeko museoekin auzolanean jardun dezala: orain arte bezala, lurraldeko gainerako museoen sarrera izaten 
jarrai dezala.

· Inguruko lurraldeetako museoekin auzolanean jardun dezala: orain artekoa sendotu eta lankidetza-ildo berriak 
irekitzeko lan egingo dugu. Lankidetza-ildoak Artium Museoarekin, Bilboko Arte Ederren Museoarekin, 
Gernikako Bakearen Museoarekin, Euskal Herria Museoarekin, Altzuzako Oteiza Museoarekin, Baionako Bonard 
Museoarekin eta Euskal Museoarekin, Bordeleko Arte Ederren Museoarekin edo Akitaniako Museoarekin.

· Bereziki Europan Gizarte Museoen artean erreferentzia direnekin lankidetza-ildoak ireki edo sendotu ditzan 
lan egingo dugu, hala nola Herbeheretako TropenMuseum, National Museum of Scotland, Lyoneko Musée des 
Confluences, Deutsches Historisches Museum edo Kanadako Canadian Museum of Civilization eta Quebec-eko 
Musée de la Civilisation-ekin. 

· Auzolanean jardun dezala 2016ko Kultura-Hiriburutzarekin, dagoeneko ari den bezala, ondorengo hilabeteetan 
ere. Eta lankidetza horrek bultzada berria eman diezaiola gizartearen arazoei buruzko gogoetan egin beharreko 
lanari.

· Funts berriak erosteko urte anitzeko diru-partida bat jartzeko konpromisoa hartzen dugu, San Telmo Museoak 
funts berriak erosteko programa egonkorra izan dezan.

· Beka-deialdia egingo dugu prestakuntza eta kualifikazio handiko gazteentzat, beren prestakuntza hobetu eta 
osatu dezaten eta, aldi berean, iker-jarduera areagotzen edo zerbitzuak hobetzen lagun diezaioten Museoari.

Tabakalera, Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa

Bi helburu nagusi ditu Tabakaleraren kultura-egitasmoak: sorkuntza sustatzea eta dagoeneko existitzen den 
sorkuntza-testuingurua sendotzea; eta horretarako, tokiko sareari babesa ematea. Tabakalera eraikinak, berriz, 
sortzaileen komunitatea sendotzeko balio beharko du, eta eragileen eta herritarren arteko lankidetza- eta harreman-
espazioak eskainiko ditu. Zinemaldia, Filmategia, Etxepare Institutua eta Kutxa batera egongo dira Tabakaleran
Eraikinak oraindik ateak ireki ez dituen arren, kultura-egitasmoa ari da dagoeneko garatzen. Tabakalera ari da 
programatzen, eta webgunearen bidez programazio hori zabaltzen: aurkezpen, hitzaldi, lantegi, azoka, erakusketa, 
mintegi, proiekzio, solasaldi, topaketa....
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Eraikinaren eta kultura-egitasmoaren ardura hiru erakundek partekatzen dutela jakinik ere, diziplinartekotasunaren 
ikuspegitik sortzaileentzat lantoki izango gunea izatea nahi dugu Tabakalera, eta herritarrek biziko dutena, 
herritarrek bizia emango diotena. Horregatik, honako proposamenak eramango ditugu Administrazio Kontseilura 
eta gainerako erakundeen babesa lortzeko ahalegina egingo dugu:

o Sortzaileen komunitatea sendotzea helburu duen egitasmora bildu behar luke Artelekuren ondorena hartu duen 
Kalostra egitasmoak ere. Gipuzkoako Foru Diputazioaren ardurapeko den arren, Tabakalerarekin lankidetzan 
jardun ordez, Tabakaleran bete-betean txerta dadin lan egingo dugu.

· Tabakalera eraikinak hartuko dituen egitasmoen arteko auzolanaren alde egingo dugu. Tabakalerako 
Zuzendaritzaren autonomia kuestionatu gabe, baina Etxepare Institutuaren, Filmategiaren, Zinemaldiaren, 
Kutxaren egitasmoaren eta Tabakaleraren arteko harreman estua defendatuko dugu Administrazio Kontseiluan, 
guztien arteko sinergiak sor daitezen. 

· Kulturaren Euskal Planak bultzatu nahi dituen Sorkuntza Fabrikekin Tabakalerak nolako harremana izan behar 
duen aztertzea proposatuko dugu.

· Auzolanean jardun behar dute Tabakalerak eta Kultura-Hiriburutzak eta 2016an eta aurretik ere lortutako 
lankidetzek elikatuko dute gerora ere Tabakalera.

· Sortzaileen komunitatea sendotzeko, kultura-egitasmoen diziplinartekotasuna kontuan izanik, eta herritarrak 
Tabakalerara erakartzeko, artisau edo esku-langileen Lur Kolektiboarekin auzolanaren alde saiatuko gara.

· Diziplinartekotasuna gogoan, antzerkilari, gidoigile, komikigile, ilustratzaile… nahiz beste zenbait sortzaile-
talderekin auzolanerako aukerarik ote dagoen aztertzearen alde egingo dugu.

· Eragileen eta herritarren arteko lankidetza indartzeko, eta hezkuntza munduari loturik, Tabakaleraren eta 
hezkuntza munduaren arteko auzolana bultzatzearen alde egingo dugu:

EHUko Arte Ederren Fakultatearekin

Andoaingo Zine eta Bideo Eskolarekin sorkuntzari loturik dauden Lanbide Heziketako tituluetako ikasle eta ikasle 
ohiekin: Irudia eta Soinua, Arte eta Artisautza, Arte grafikoak, Beira eta Zeramika, Jantzigintza eta Larrugintza 
ikasi dutenekin. Arloan arloko arduradunekin azter daiteke nolako lankidetza izan daitekeen bideragarri arlo 
bakoitzaren eta Tabakalerako jardunaren artean. 

· Hezkuntza, sorkuntza, gastronomia eta gizartea auzolanean jarriaz, gaurko gizartearen kezka eta beharrei 
erantzuteko egitasmoak esplora daitezke. Esaterako, haur eta gazteen artean jan-ohitura osasuntsuak sustatzeko 
tailerrak, haurrak eta gazteak sukaldean jardun dezaten. 
· Ubik, Tabakalerako liburutegia sendotu eta zabaltzearen alde egingo dugu, .hiritarrek maiz erabiliko duten 
zerbitzu bihur dadin. Garai bateko proposamena berreskuratu eta Udalaren liburutegi nagusiko funtsak 
Tabakaleran kokatzea defendatuko dugu.
· Nazioarteko zentro izaera indartzeko, Europan erreferente diren zentroekin harremanetan jarri eta lankidetza-
bideak irekitzearen alde egingo dugu: Bartzelonako CCCB (Centre de Cultura Contemporània), Karlsruheko 
ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie), Dortmund-eko Zentrum für Kunst und Kreativität, 
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Pompidou Zentroa, Berlineko Künstlerhaus Bethanien (nazioarteko kultura zentroa, artisten erresidentzia-
programa ere baduena eta Artelekurekin harremana izandakoa). 2016ko Kultura-Hiriburutzak asko lagundu 
diezaioke Tabakalerari Europan ikusgarri izaten.

2016, Europako Kultura-Hiriburutza

Honetan ere ez dago bakarrik Donostiako Udala. Patronatuan gainerako erakundeekin elkarlanean jarduteaz gain, 
egitasmoak badu 2016ko Bulegoa, zuzendari nagusia eta kultura-egitasmoetako zuzendaria. Egitasmoak berak ere 
egin du dagoeneko bidea eta definituago egongo da oraindik hurrengo udalbatza osatzen denerako. Hori guztia 
kontuan harturik:

· Donostiako EAJ/PNVk egiaz sinesten du aukera paregabea dela Donostiarentzat 2016an Europako Kultura 
Hiriburuetako bat izatea.

· Prest gaude 2016 Fundazioaren lidergoa hartu eta proiektua bultzatzeko ahalegin osoa egiteko.

· Prest gaude foro guztietan, bertako zein nazioarteko, 2016ko Kultura Hiriburutza eta egitasmoaren 
zuzendaritzaren lana babesteko.

· Prest gaude Bruselan Eusko Jaurlaritzak duen bulegoaren laguntza eskatzeko, hiriburutzaren europar dimentsioa 
nabarmendu eta sendotzeko, bai eta Europan zehar ezagutarazteko ere.

· Prest gaude Donostiako kultura-egitasmo nagusien -Musika Hamabostaldia, Zinemaldia, Jazzaldia, San Telmo 
Museoa- eta 2016ko Kultura-Hiriburutzaren arteko lankidetza babestu eta bultzatzeko. Guztiz beharrezko 
ikusten dugu lankidetza hori sendotzea; horiek izan behar dute, besteak beste, 2016a (eta ondorengo bi urteak) 
igaro ondoren, Kultura-Hiriburutzaren ondarea jasoko dutenak.

· Prest gaude, oro har, Donostiako, Gipuzkoako eta Euskal Herri osoko kultura-eragileen (idazle, itzultzaile, 
ilustratzaile, zinegile, gidoigile, ikusizko eta ikus-entzunezko arloetako artista…) eta 2016ko Kultura-
Hiriburutzaren arteko lankidetza babestu eta bultzatzeko, hauek ere jasoko dutelako 2016ko ondarea.

· Prest gaude, Fundazioan egin dezakegun lanetik, Eusko Jaurlaritzarekin auzolanean, Etxepare Institutuaren 
eta 2016ko Kultura-Hiriburutzaren arteko lankidetza babestu eta sustatzeko. Elkar elika dezakete Etxepare 
Institutuak dagoeneko euskara eta euskal kultura nazioarteratzen eginiko lanak eta 2016ko Bulegoak landutako 
egitasmoek. Eta Etxepare Institutuak ere jasoko du, nola ez, Kultura-Hiriburutzaren ondarea.

Donostiako hizkuntzak eta kulturak. Euskararen hiria

Hauxe genioen duela lau urte gure programan:
“Euskal kultura eta euskara Donostiaren identitatearen funtsezko bi osagai dira; hiri hau da, hain zuzen, biztanle 
euskaldunen ehunekorik handiena duena. Bere iraganaren, orainaren eta, batez ere, geroaren atal erabakigarri dira. 
Sendo egiten gaituena eta mapan kokatzen gaituena, geroz eta globalagoa den munduan ezberdin egiten gaituena. 
Identitate propioa, gainontzekoengandik bereizgarria izatea, funtsezko baldintza da gaur egun hiriarentzat, eta 
egiazko pasaportea mundu global honetan mugitzeko”. Hain da hori egia, hizkuntza eta kultura txiki bat duen 
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herria izatea eta hori balioan jartzea izan da hurrengo legealdiko mugarri nagusienetako batera eraman gaituena: 
2016an Europako Kultura Hiriburu izatera, hain zuzen ere. 
 
Euskara eta gaztelania dira gure bi hizkuntza ofizialak, baina bi horiz gain, gaur Donostian beste hizkuntza batzuk 
ere hitz egiten dira. Donostian bizi diren haurren %3,8k euskara edo gaztelaniaz bestelako hizkuntza jaso du 
etxean. Hizkuntza horiek eta kultura horiek ere kontuan hartu nahi ditugu eta ikusgarri egin.

Euskararen egoerari buruzko diagnostikoa

Jarduera-plana, programa, edo neurri-multzoa proposatzeko nahitaezkoa da zertan garen jakitea, nondik abiatzen 
garen argi izatea; beste modu batera esanda, komeni izaten da azaltzea zergatik proposatzen den programa jakin 
bat. Euskararen diagnostikoa egitean, hauxe da iaz argitaratutako V. Mapa Soziolinguistikoak ematen digun 
argazkia: bost urte edo gehiagoko 69.075 euskaldun gara Donostian / ditu Donostiak; hau da, donostiarren %39,9 
euskaldunak dira eta horrek EAEn euskaldun ehunekorik handiena duen hiriburu egiten du. Azpimarratzekoa 
da, gainera, gehiago direla euskaldunak (%39,9), euskaraz ezer ez dakitenak baino (%38,9). Aldaketa nabarmena 
gertatu da, beraz, azken urteetan. 

Are nabarmenagoa adin-tartea kontuan hartzen badugu: 30 urtetik beherako donostiarren lautik hiru euskaldunak 
dira (%73,4). Eta gazteenen artean, hamabost urtetik beherakoen artean, %80tik gora da euskalduna (%88ra 
iristen da 10-14 adin-tarteko euskaldunen ehunekoa). Benetan azpimarratzekoa da izandako bilakaera: 5 eta 14 
urte bitartekoen artean hamarretik bi zen euskalduna 1981ean; gaur egun, ostera, hamarretik zortzi.

Gorakada horrekin batera, ordea, oso kontuan hartzekoa da zein den gaurko donostiar euskaldunen lehen hizkuntza 
eta zenbaterainoko erraztasuna duten euskaraz jarduteko. Eta hemen ere nabarmena izan da aldaketa: gaur donostiar 
euskaldunen %41,9k eskolan ikasi du euskaraz, gaztelania baitu etxeko hizkera. Baina, honekin batera, ohargarria 
da %3,8k beste hizkuntzaren bat jaso izana etxean; ehuneko txikia da, baina ohargarria, hala ere (%1,5 puntu egin 
du gora azken hogei urteotan etxean beste hizkuntzaren bat jaso dutenen ehunekoak). 
Erraz ulertzen da, beraz, Donostiako euskaldunen erdiak baino zerbait gehiagok aitortzea errazago moldatzen 
dela gaztelaniaz euskaraz baino; heren bat berdintsu bi hizkuntzetan eta %15ek bakarrik du erraztasun handiagoa 
euskaraz.

Aurreko datuak kontuan hartuta errazago ulertzen dira ERABILERAri buruzko datuak. Etxeko erabilerari 
dagozkionak eta kaleko erabilerari dagozkionak. Etxeko erabilerari erreparatuz, donostiarren %11,7k erabiltzen 
du beti edo ia beti etxean euskara; berrogeita hamar urtetik beherakoen artean, %21ek. Baina Donostiako familia 
gehienetan gaztelania da etxeko hizkuntza; ez da aldaketarik izan honetan azken hogei urte hauetan. Izan ere, 
etxean euskaraz egiteko beharrezkoa izaten da familiako kide (ia) guztiek euskaraz jakitea, eta Donostiaren kasuan, 
50 urtetik gorakoan artean ez da heltzen %30era euskaldunen kopurua. Oro har, etxeko erabilerari dagozkion 
datuek argi erakusten dute zenbaterainoko garrantzia duen lehen hizkuntza euskara izateak: euskara eskolan ikasi 
dutenen etxeko hizkuntza gaztelania da (%82rena).

Kaleko erabilerari dagokionez, Euskaltzaindiaren Jagon Sailak antolaturiko azken Jardunaldietan esandakoaren 
arabera, ez da aldaketarik izan azken hamar urteotan: %16 inguruan dabil Donostian kaleko erabilera.
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Euskarari buruzko proposamenak
Diagnostikoa kontuan hartuta, ERABILERA da, zalantzarik gabe, hurrengo lau urteetako helburu nagusia. Horretan 
Donostia ez da isla bat; euskararen lurralde guztietan dugu erronka bera, azken dokumentuek azpimarratu duten 
bezala. Euskara 21. Itun berritu baterantz gogoetaren lehentasunezko ildoetan badago “hiri handietan euskara 
erabiltzeko aukerak areagotzea, familia euskaldunei, gazteei eta haurrei lehentasuna emanez”. 2012an onartu zen 
Euskara Sustatzeko Ekintza Planak ere horixe bera azpimarratzen du: “[…] gero eta argiago nabaritzen da egungo 
eta etorkizuneko erronka nagusia hizkuntzaren erabilera dela”. Diagnostiko bera ageri da 2011-2015 epealdirako 
Donostiako Euskararen Erabilera Planean SIADECOren hitz hauetan:

“Euskararen ezagupenaren bilakaera positiboak ez du maila bereko eraginik izan euskararen erabileraren bilakaeran, 
honen aurrerapena askoz motelago doalako. Joera honek garrantzi berezia du gazteen artean, beraien artean 
aurkitzen baita euskaldunen ehunekorik adierazgarriena”.

Beraz, hizkuntzaren erabilera indartzera bideratu nahi dugu hurrengo lau urteetako auzolana, bi atal nagusi izango 
dituena: udal barrukoa eta Donostiako hiriari begira eginikoa. Beti ere kontuan izanik ez garela hutsetik abiatzen, 
baditugula legealdi honetan bertan onartutako plangintzak.

Euskara indartu eta sustatzeko ahaleginean, auzolanean jardun nahi dugu: auzolanean gainerako erakundeekin 
-Eusko Jaurlaritzarekin eta, bereziki, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin batetik, eta Gipuzkoako Foru 
Diputazioarekin bestetik-; auzolanean Euskararen Aholku Batzordearekin eta han ordezkatuak dauden eragile 
publiko eta pribatuekin; auzolanean Donostiako eragile eta elkarteekin; eta auzolana aldarrikatzen dugu, nola ez, 
Donostiako Udaleko sail guztien artean hala nola Udalaren mendeko diren Organismo Publikoetan ere.

Udal barruko erabilera

Udal barneko erabilerari dagokionez, Donostiako Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planak, 2013-
2017 Plangintza aldiari dagokionak ezarritakoa betetzea izango da helburua: herritarrei harremanak euskaraz 
eskaintzea eta udalaren barruan ere euskara lan-hizkuntza izatea. Udaleko langile guztiekin auzolanean jardungo 
dugu honetan, bai eta 2016tik aurrera lortutakoaren ebaluazio egiten eta hurrengo lau urterako plangintza aldia 
prestatzen ere.

Donostiako hiriari begira

Etxeko transmisioa indartzeko neurriak
Etxean jasotzen den hizkuntzak zenbaterainoko garrantzia duen ikusirik, 
• Helduen euskalduntzea sustatzen jarraituko dugu eta, bereziki, familia osatzeko adinean dauden helduen 
konpromisoa bilatu. Hori da indartu nahi den auzolana. Gaur 30-34 adin-tarteko donostiarren %41,9 da 
euskalduna. Ehuneko hori igotzeko auzolana planteatuko diegu guraso-elkarteei, auzo-elkarteei, norbanakoei, 
eta sentiberatasun- eta informazio-kanpainak egingo ditugu. Helburua: 2021eko Mapa Soziolinguistikoa egitean, 
adin-tarte horretako donostiarren %45 izatea elebidun.

· Beste horrenbeste egingo dugu etxeko erabilerari dagokionez: euskaldunak ohartarazi behar ditugu zenbateraino 
den garrantzitsua etxean euskara erabiltzea, nolako eragina duen horrek haur eta gazteengan. Gurasoengana iritsi 
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behar dugu, baina ez gurasoengana bakarrik; guraso izan aurretik ere komeni da horretaz jakitun izatea. Eta 
horretan ere auzolanean jardun beharko dugu eta sentiberatasun- eta informazio-kanpainak egin. Helburua: 
2021eko Mapa Soziolinguistikoa egitean, berrogeita hamar urtetik beherako donostiarren %25ek erabiltzea 
etxean euskara.

· Azken ikerketek erakusten dute, oro har, gazteak direla etxean euskara gehien erabiltzen dutenak. Donostiarako 
datu zehatzik ez badugu ere, Gipuzkoan 20 urtetik beherako gazteen %48 inguruk erabiltzen du euskara etxean. 
Joera hori indartzen ahaleginduko gara gurasoen eta seme-alaben konpromisoa bilatuaz, haiekin auzolanean. 
Hizkuntza-paisaiari dagozkionak.

· Garrantzi handiko arloa da hizkuntza-paisaia Donostian euskararen presentzia indartzeko eta euskarari 
ikusgarritasuna emateko. Alde batetik, garrantzitsua da 2016ko Kultura Hiriburutzan euskarak leku nabarmena 
izan dezan. Bestetik, eta batez ere, garrantzitsua da haur eta gazteei begira, euskara eguneroko bizitzarako 
baliagarri dela ikus dezaten. Horregatik:

- Hizkuntza-paisaia eta erabilera areagotzeko ostalari eta merkatariekin auzolanean jardungo dugu. Taberna 
eta dendetako informazioa euskaraz emateaz gain, webguneetan eta publizitate-orrietan euskararen presentzia 
areagotu nahi dugu. 

- Gazteentzat erreferente diren elkarteekin ere auzolanean jardun nahi dugu, euren informazioa, webguneak, 
eta gizarte-sareak euskaraz egon daitezen.

- Euskararen Aholku Batzordearen Terminologia Batzordearekin auzolanean jardungo dugu: haiek sarean 
eskaintzen dituzten hiztegien zabalkundea egin eta terminologia behar berriak helaraziko dizkiegu

Haur eta Gazteen erabilera indartzeko neurriak.

· Euskaldunen erdiak baino gehiagok erraztasun handiagoa du gaztelaniaz euskaraz baino. Eta, aldi berean, 
badakigu hizkuntza erabiliaz lortzen dela erraztasuna. Beraz, erabilera sustatzeko eta euskaraz errazago jarduteko:

· Gurasoen borondatea errespetatzean oinarri izanik, seme-alabak D ereduko ikastetxeetan matrikula ditzaten 
kanpainak egiten jarraituko dugu, horixe baita euskara-gaitasun sendoena bermatzen duena. 2010ean Haur 
Hezkuntzako eta Lehen Mailako Hezkuntzako haurren %60 joaten ziren D ereduko eskolaren batera. Helburua 
2021ean %70 izatea D eredua hautatzen dutenak. 

· Ahozkotasuna lantzen lagunduko dugu SIADECOren iritzia kontuan hartuaz: euskara erabiltzeko baino 
gehiago euskaraz komunikatzeko arazoak daude: euskaldunen  multzo adierazgarri batentzat euskararen funtzio 
komunikatiboak mugatuak daude. Hau guztia, neurri handi batean, emozioak eta sentimenduak euskaraz eroso 
komunikatzeko behar den erregistro osatua bereganatzea posible egiten duten harreman-sare euskaldunetan 
modu naturalean integratzeko aukera faltarengatik gertatzen da”. Helburua: MINTZOLA Fundazioarekin eta 
aisialdi-elkarteekin auzolanean jardun, haurrentzat antolatzen diren jardueretan ahozkotasuna landu dezaten. 
Urteroko jarraipen-txostena egin.
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· Auzoak hartu ardatz euskararen erabilera sustatzeko: auzo-elkarteak zein auzoetako euskara-elkarteak. Hor 
txertatu auzo bakoitzeko ostalaritzan, merkataritzan, kaleko erabileran… euskarak aurrera egiteko ahaleginak. 

· Donostiako auzoen ezaugarri eta aldeak kontuan hartuz, auzo bakoitzarekin elkarlanean erabakiko dugu zein 
diren lehentasuneko neurriak 

· ARRUE 2011 ikerlanaren ondorioa kontuan hartuaz, aisialdi- eta kirol-elkarteekin eta Donostia Kirolarekin 
auzolanean, eskolatik kanpoko jardueretan euskararen presentzia areagotzeko lan egin. Eta auzo-elkarteen, 
guraso-elkarteen eta eskolen laguntzarekin, gurasoak ohartarazi nolako garrantzia duen seme-alabek aisialdiko 
jardueren bidez sendotzeak beren euskara.

· Aisialdian duen garrantzia kontuan harturik, kirol-monitore euskaldunak sortu eta trebatzeko ikastaroak eskaini 
kirol-elkarteekin auzolanean

· Garrantzitsua da hizkuntzak egiaz duen balio funtzional eta sinbolikoaz dugun ustea. Horrexegatik da 
garrantzitsua gizarte-ospea indartzea, batez ere nerabe eta gazteentzat erreferentzia diren pertsonekin auzolanean. 
Helburua: gazteentzat erreferente diren pertsonak (musikari, kirolari…) euskaraz jardutea, zein bere neurrian. 
Erreferente diren jardueretan ere euskararen presentzia bermatzea.  Lau hilabetetik behin zerrenda bat osatu eta 
jarraipena egitea.

· Eta hau guztia, gainera, 2016ko Kultura Hiriburutzako egitasmoarekin auzolanean egin behar da. Elkar elikatu 
behar dute euskara arlorako hemen jaso diren eginkizunek -kaleko erabileraz, merkataritza eta ostalaritza munduaz, 
etab.- eta 2016rako Kultura Hiriburutzak. Hala adierazi behar zaie auzolanean jardutea eskatzen zaienei. Hitzez 
hitz aplika dakieke proposatzen ditugun neurriei Siadecok 2011-2015 planean esanak: “Planak hiriaren irudia 
eta aukerak baliatu behar ditu. Zentzu honetan, batetik, 2016an Kultur Hiriburua izateko proiektua (Donostia, 
hitzen hiria, hitzen itsasargia) eta bestetik, Donostia Euskararen Hiria irudia-marka artikulatu eta elkar osatu eta 
elikatu behar dute: batetik, kanpora begira Donostia euskararen erreferente modura proiektatzeko eta bestetik, 
hiri barruan euskaraz bizitzeko dauden gune eta harreman-sareak sendotzeko eta harreman-sare horiek hiriko 
erreferentziazko gune eta harreman-esparru zentraletan osatzen joateko”

· Hitz batean, soziolinguistika-adituen gomendioa kontuan hartuaz, auzolanean jarriko ditugu udala / auzoa / 
ikastetxeak / kultura-etxeak / aisialdi- eta kirol-elkarteak / merkatariak / ostalariak

· Euskaraz ikasteko ahalegina egin duten eta egiten ari diren donostiarrak aintzatestea, euskaltegiekin auzolanean 
urtero ekitaldi bat antolatuaz

Bereziki gazteen iritzi eta jarrerak ezagutu eta landu

Azken urteetan egin diren azterlan eta ikerketek argi erakutsi dute euskararen aldeko iritziak ez dakarrela 
automatikoki euskara erabiltzea. Baina garrantzitsua da gazteek zer iritzi duten, euskarari buruzko nolako jarrerak 
dituzten ezagutzea. Horretarako:

· Gazteekin berekin auzolanean jardun eta talde bat osatu 16 eta 24 urte arteko gazteekin zer iritzi duten eta 
euskara nola ikusten duten eta nolako jokamoldeak dituzten lantzeko.
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· Euskararen Aholku Batzordean sortu berri den Gazteriaren Batzorde Bereziarekin auzolanean jardutea, hauxe 
baita batzorde honen helburua: Gazteek euskararen gainean eta hizkuntza aniztasunari buruz dituzten pertzepzio, 
identitate edo identifikazio, bizipen, jarrera eta jokamoldeei buruzko gogoeta eta azterketa egitea

· Unibertsitateetako soziolinguistika arloko adituekin auzolanean jardun, eta aholku-talde bat antolatu

Gainerako hizkuntzak

Ikusgai egin nahi ditugu Donostian hitz egiten diren bi hizkuntza ofizialez bestelakoak ere. Horretarako:

· Hizkuntzen arteko bizikidetzaren eta aniztasunaren alde egingo dugu, ama-hizkuntza balioesten dugula 
erakutsiaz

· Kultura-aniztasuna lantzen duten elkarteekin auzolanean jardungo dugu Donostiako hizkuntzak agerian uzteko. 
Helburua: urtean bitan, gutxienik, hizkuntza- eta kultura-aniztasuna agerian utziko duten jarduerak antolatzea.

•· Kultura-etxeak gune garrantzitsuak izango dira jarduerak antolatzeko; baina, azken batean, udala/auzoa/
kultura-etxeak/eskola/hiri osoa jarri beharko ditugu auzolanean. 

donostiAko AuzoAk

AIETE

Aiete auzo zabala eta biztanle dentsitate txikiko da, hirigune ezberdinak eduki arren erreferentzia guneak eraikitzen 
eta sortzen ari dena; horietan ari da auzo bizitza dinamizatzen. Hauen artean nabarmentzekoak dira Aieteko 
Parkea, Kultura Etxea bertan duena; Etxadi, eta bere kirol ekipamendua, eta etorkizun hurbilean Puio-Lanberri, 
plaza eta eskola berria izango dituena.

Hauek dira auzoari eskaintzen dizkiogun proposamenak legealdiko plana egiterakoan:

· Anbulatorioa: Osakidetzarekin batera kudeatzea anbulatorioa eraikitzea bizilagunen babes handiena izan duen 
partzelan.

· Igogailua: aukera ezberdinak aztertu ondoren, igogailua kokatzeko tokirik egokiena zein den erabaki eta 
proiektua egitea.

· Katxola baserrian jarduera maila areagotzea; inguruko erakundeekin -Parke Teknologikoarekin edota Basque 
Culinary Centerekin- elkarlanerako hitzarmenak eginez.

· Aieteko Ikastetxeko gaur egungo eraikinean haurreskola abian jartzea, oraingo eskola Puio Lanberriko eraikin 
berrira pasatzen denean.
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· Deutsche Schule edo Ikastetxe Alemanetik zentrorainoko bidegorria amaitzea.

· Zirkulazioa geldotzeko neurriak hartzea, “30 guneak” ezarriz.

· Aieteko Kultur Etxean gazteentzako topagunea sortzea.

· Pagolan dendak eta tabernak irekitzen laguntzea.

· Auzoan udaltzainen presentzia areagotzeko dispositibo bat abian jartzea, auzoan segurtasuna hobetzeko eta 
etxeetan lapurretak ekiditeko.

ALTZA

Altza nortasun handiko eta iragan historiko propioa duen auzoa da; izan ere, udalerri izan zen 1821etik 1823ra  
eta 1879tik 1940ra. Industrializazioa garatu ahala, errotikako aldaketa izan zuen, Pasaiako Badiako gainerako 
hiriguneek bezalaxe. Aldaketa hori joan den mendeko 60 eta 70 hamarkadetako garapenaren ondorio zuzena 
izan zen, eta Altza hirigune bat eta portu auzoa zituen herria izatetik populazio handiko auzoa izatera pasa zen, 
ekipamendu eta zerbitzuetan defizitarioa zen auzo bat, hain zuzen.

Hauek dira auzoari eskaintzen dizkiogun proposamenak legealdiko plana egiterakoan:

· Altzako barrutia sortzea (ekialdeko barrutia), Donostiako Barrutien Organo Araudiak zehazten duenari 
jarraiki. Barrutiko Batzordea osatuko dugu eta konpetentziak eta behar diren baliabideak transferituko dizkiogu 
Donostiako lehen Barrutia abian jar dadin.

· Legealdian Kiroldegi berria eraikitzea. Aurrekontuetan lehentasunezko gaia izango da hau. Aparkalekua egiteko 
tokia egokituko dugu eta proiektua esleitu aurretik, behar diren egokitzapen teknikoak egingo dizkiogu Altzako 
Barrutiaren Batzordearekin batera (Ekialdeko Barrutia).

· Goiko Jolastokietan (Pescafrían) egitea aurreikusita dagoen eraikina eta haren urbanizazioa egiten direnean, aurreikusita 
dagoen ekipamendua egokitzea, batez ere Haurreskola, ondoren “Haurreskolak”  patzuergoak kudea dezan.

· Barrutiko Batzordeari ardura ematea Altzako Plan Integrala burutzeko izapideak has ditzan.

· Arriako parkean haurrentzako jolas-parke estalia egitea.

· Auditz-Akularren inguruko Plan Orokorrak mugatzen dituenak berraztertzea.

· Larratxoko igogailuei dagokienez, egiteke dagoen zatia bukatzea (Larratxo pasealekua 56, hilerriraino)

· “Altza gaina” biziberritzea, Alkateordetzaren ingurua eta eliza.

· Ametzagainerako eta Txingurrirako goi-tentsioko linearen lurperatzea zein Santa Barbarako azpiestazio 
elektrikoaren lekualdatzea kudeatzea
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· Garbera Beheran eta horren antzeko guneetan kontrolatu gabeko baratzak kentzea eta guneak berrantolatzea.

· Barne ibilbideetan “30 guneak jartzea” eta oinezkoei lehentasuna ematea.

· Txingurri-gaineko futbol-zelaia Lauhaizetako Merkearrera lekualdatzea.

· Galtzadako goiko partearen eta Arrubiaren arteko lotura egokitzea.

· Adifen ezpondan igogailua proiektatzea, Herrera, Rotetarekin eta Oletarekin lotzeko.

· Udalaren lokaletan dauden oztopo arkitektonikoak kentzea, Ostadar Emakumeen elkartekoak, esaterako.

· Herrera eta Bidebietako Zaharren Egoitzan igogailua jartzea.

AMARA BERRI

Amara da Donostiako auzorik jendetsuena.  Azken 50 urteetan eraiki da hainbat zabalgune eginez, Loiolako 
Erriberen kasuan oraindik ere erabat amaitzeke daudenak. Auzo honetan kokatzen dira hiri osorako ekipamenduak 
eta sistemak; horien artean nabarmentzekoak dira Anoetako kirolgunea eta hirirako sarrerak (Carlos Lehena, eta 
Urumeako autobia). Bere burua egiten ari den auzoa da, nortasuna eta auzo bizitza eraikitzen ari dena.

Hauexek dira Amarari legealdiko plana egiteko aurkezten dizkiogun proposamenak:

· Gune zentrala sortzea, topagune eta bizitza sozialean erreferentea izango dena, Isabel II. kalean.

· Carlos I: Diputazioak Carlos I-eko sarreraren zati bat hiribide bihurtzeko lanak amaitu ondoren, sortzen den 
gunea mantentzea eta Foru Diputazioari hitzarmena proposatzea, Martuteneko bi mailatako errotonda eta 
Marrutxipiko lotura egin ondoren, sarrera osoa hiribide bihurtzeko.

· Merkataritza sustatzeko neurriak hartzea; batez ere gertuko merkataritza. Amara merkataritza sustatzeko planetan 
sartzea eta, kaleak biziberritzeko planen barruan, hutsik dauden lokalak erabiltzeko ekimenak antolatzea.

· 15 zonalde batzuetako ordutegia aldatzea –Podabines kalekoa, kasu- arratsaldetan bertan bizi direnek aparkaleku 
gisa erabil ditzaten.

· Auzoko bizitza soziala sustatzen duten ekimenak babestea; hala nola Danborradak, Kaldereroak, Olentzero, 
auzoko jaiak…

· Anoeta kirolgunean kirol ekimen ezberdinak antolatzen jarraitzea: Donostia-cup, Maratoia eta Maratoi erdia, 
errugbia…

· Amara Aste Nagusiko programazioan sartzea.

· Aitzol parkean, Usandizaga Institutuaren eta Politeknikoaren aurreko kirol pisten parean, oinezkoak babestea.
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· Olaeta Plazako haur jolasak estaltzea.

· Menchu Gal Plaza (Araba Parkearen aurrean dagoena) berreskuratzea eta balioan jartzea.

· Antso Jakitunaren Hiribideko zenbaki bakoitien aldeko espaloia zabaltzea, parterreak txikiagotuz.

· Jose Maria Salaberria kalean dagoen Gobernuaren Ordezkariordetzaren eraikina (Gobernu Zibila) hirirako 
berreskuratzea eskatzea.

 

AMARA ZAHARRA

San Bartolome proiektuaren exekuzioaren ondorioz, auzo hau erabateko aldaketa ari da bizitzen; proiektu honen 
bitartez auzoa ere biziberritzen ari da. 

Bestalde, Donostialdeako metroaren lurpeko pasabideak ekarriko duen eraldatzeak gune berri bat sortuko du Easo 
ondoko esparruan. Izan ere, gaur egungo geltokia lurperatuko da eta hark eta trenbideek hartzen duten tokia libre 
geldituko dira.

Legealdiko plana burutzeko auzo honi egiten dizkiogun proposamenak honako hauek dira:

· Arroka plaza auzoko erreferentzia gune berri bihurtzea. Bainuetxea tokiz aldatzearen ondorioz sortzen den 
ekipamendua auzokoekin diseinatzea.

· Zenbait ostalaritza establezimenduk sortzen dituzten zaratak gutxitzeko neurriak hartzea, hasi sentsibilizazio 
neurrietatik eta kontrol neurrietaraino.

· Gertuko merkataritzaren iraunkortasuna erraztea, bizilagunen artean auzoko dendak sustatuz.

· ETSrekin batera eta ideien lehiaketa ere barne hartuko duen auzoko bizilagunen parte-hartzearen prozesu baten 
bidez, gaur egun Topoko geltokiak eta trenbideek hartzen duten tokiaren eraldaketa proiektatzea.

· Amara kaleko frontoiaren estalkia konpontzea.

ANTIGUA

Lekukotasun historikoek auzo honetan kokatzen dituzte hiriko lehen giza taldeak (Antiguako Monasterioan); 
joan den mendeko 90. hamarkadan aldaketa handia bizi izan zuen, iraganeko jarduera industrialeko guneak; 
Benta Berri, kasu, etxebizitza eta kalitate handiko ekipamendu bihurtuz. EHU da nabarmentzekoa, bai dituen 
dimentsioengatik, bai haren jarduerarengatik eta bai eskaintzen dituen ikasketengatik. Izan ere, Euskal Herriko 
Unibertsitatearen campusaren parte handia dago auzo honetan.

Hona hemen legealdiaren plana egiteko auzoari egiten dizkiogun proposamenak:
· Jakintza ikastolak dituen sakabanatze arazoei eta instalazio faltari irtenbidea ematea.
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· Benta Berrin Musikeneren egoitza berria abian jartzearekin batera, Musikaren Goi Mailako zentro hau auzoari 
irekitzen eta auzoan integratzen laguntzea.

· Antiguako auzoa Aste Nagusiko programazioan sartzea.

· Auzoko merkataritza garatzea, horretarako ekipamenduak hobetu eta oinezkoei erraztasunak emateko neurriak 
hartuz.

AÑORGA

Cementos Rezola bertan kokatu zenean, Añorga auzo industrial bihurtu zen; enpresa hori eta N-I auzoaren 
erdian eraiki izana izan ziren auzoa gehien baldintzatzen zuten ezaugarri nagusiak. N-I-en erabateko aldaketa, 
hau da, hirigune bihurtzea eta alde batetik, urteetan bizilagunek jasan behar izan duten zirkulazio handiaren 
ondorioak ezabatzea eta, bestetik, Añorgako gune ezberdinen arteko hesia kentzea da auzoarentzako proiekturik 
garrantzitsuena.

Hauexek dira legealdiko plana egiteari begira Añorgarentzat proposatzen ditugunak:

· N1 bulebarizatzeko lanei ekitea; Añorgaren Añorga-txikiren eta Rekalderen arteko oinezkoen loturaren ardatza 
bihurtuz.

· Garbitasuna areagotzea eta hobetzea.

· Atotxa-errekako zenbait lurzatitan kooperatiba moduan etxebizitzak eraikitzea sustatzea; gazteei lehentasunak 
emanez.

· Auzoko elkarteekin jarduera soziokulturalak aurrera eramateko gune baten edukiak eta kudeaketa adostea.

BIDEBIETA

Auzo hau garai bateko Altzako udal barrutiko lurraldean dago kokatuta eta muga egiten du Pasaiarekin. Portuko 
inguruko zonalde gehienak bezala, eraldaketa oso handia izan zuen industrializazioaren garaian, orduan ikaragarri 
garatu baitzen eta baserriz osaturiko gunea izatetik industriez eta dorrez beteriko hiri auzoa izatera pasatu. 
Azken hamarkadan bizitegi gune berriek (Contadores-ek eta Gomistegik, kasu) ordezkatu dituzte zaharkituriko 
industriaguneak.

Hona hemen legealdi osoaren plan bat egitean auzo honi buruzko proposamenak:

· Ulia mendia bere osotasunean balioan jartzea eta horretarako bide publikoak berreskuratzea. Zehatzago, Platako 
itsasargiaren eta Arkaitzarte mendixkaren arteko itsasertzeko bidea berritzea.

· Mendiolako hegia ordenatzea eta berritzea.
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· Zuhaitzen, haurrentzako parkeen eta gune publikoen mantenu egokia bermatzea eta aldi berean zaharkitutako 
altzariak ordezkatzea.

· Behar diren izapideak amaitzea Auzoenea Bidebietako lehengo Institutuko eraikinean abian jartzeko.

· Jose Elosegi Alkatearen kalearen eta Contadoresen biribilgunearen arteko tartea bulebar bihurtzea eta bertan 
autoak aparkatzeko tokiak sortzea.
· Gaiztarroren eta San Antonio auzoaren arteko oinezkoen loturak hobetzea.

· Udaltzainen presentzia areagotzea.

· Udal lokaletan sartzeko dauden oztopo arkitektonikoak kentzea, besteak beste Aterpe jubilatuen egoitzako 
sarreretakoak.

ERDIALDEA

1862 urtean, hiria suntsitu zuen sutea izan eta urte batzuk geroago, harresiak eraistea erabaki zen eta hori egin 
ondoren hiriaren lehen zabalgunea eraiki zen, Antonio Cortazarrek proiektatu zuenaren arabera. Horren ondorioz, 
zeharo aldatu ziren bai hiriaren beraren egitura, bai haren giza egitura eta ekonomia ere. Horrela sortu zen gaur 
egun ezagutzen dugun Erdialdea, proiektu urbanistiko bikain baten eta hiri eredu oso egokiaren ondorio; izan 
ere, ondo komunikaturiko eta turismoa erakartzeko hiri baten aldeko apustua egin zuten orduko donostiarrek. 
Donostiak harresiak mugatutako hiri itxia izateari utzi zion, hiri indartsu eta ireki bihurtzeko. Erdialdea bizigune 
eta gune administratibo garrantzitsua ez ezik, Donostiako ostalaritza eta merkataritzagune garrantzitsuena da; 
nahiz eta azken urteetan merkataritza jarduera ahuldu eta denda kopurua murriztu den.

Hauexek dira auzoari egiten dizkiogun proposamenak legealdi osoko plangintza egiteko:

· Erdialdearen zerbitzuetarako eta merkataritzarako eredu irekiaren alde egitea. Zerbitzu esparruaren enpresa-
ekimen berritzaileen sorkuntza sustatzea eta denda txikiak eta ertainak babestea honako neurri hauen bitartez:

· Zerbitzu aurreratuen enpresa berriak kokatzea erraztea; hala irizpide urbanistiko malguak aplikatuz –gaur 
egungo araudia aldatuz-, nola lanen eta jardueren lizentzien ematea azkartuz.

· Hiriko merkataritza eta turismoaren sustapena lotzea.

· Donostiako merkataritzak diseinuaren eta modaren munduan izan duen abangoardiako irudia berreskuratzea.

· Itxita dauden dendek kanpoko itxura egokia izan dezaten arauak ezartzea, degradazio irudia saihesteko; eta 
itxita dauden lokalek merkataritza jardueraren bat izan dezaten neurriak hartzea.

· Zerbitzu aurreratuei loturiko enpresa-ekimen berriak sustatzea.

· Eusko Jaurlaritzarekin adostea lurpeko pasabidea egitea, bai eta geltokiak, horietarako sarbideak… nahiz lanen 
plangintza, segurtasun neurriak, zirkulazioa...
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· Mugikortasun eredu berria diseinatzea; diseinu horrek metroa hartuko du Donostialdeako inguruarekin 
lehentasuneko lotura sistematzat eta irizpide berriak ezarriko ditu gainerako garraiobideetarako zein gune 
publikoaren erabilerarako.

· San Bartolome berria eraikitzean eta Easoko trenbideak lurperatzean, hiriaren erdialdean merkataritza eta 
jarduera gune berriari bide ematea. Easo plazak, San Bartolomek eta Errege Katolikoen kaleak mugatuko dute 
gune berri hori.

· Beharrezko ikerketa egin ondoren, Garibai-Hondarribia ardatza oinezkoentzako bihurtzea proiektatzea, 
zoladura jarraitua izango duena Askatasun Hiribidea gurutzatzean ere. Halaber, Askatasunaren Hiribidea “30 
gune” bihurtzea.

· Txurruka eta Getariako oinezkoentzako kaleak zoladura jarraituz lotzea Askatasunaren Hiribidearekin 
gurutzatzen direnean.

· Bizikletentzako bide batzuk “30 guneetara” pasatzea.

EGIA

Trena iristeak eragin handia izandako auzoa, malda bizian eraikitakoa, behealdea ordeka du; hor kokatu zen Atotxako 
futbol-zelaia eta tabako-lantegia, zeinaren ondoan hasten den Cristina-enea parke enblematikoa. Auzoak gora egiten du 
malda bizietan, Konkorrenekoa eta Aldakoneakoa, kasu, Polloeraino. Egia nortasun handiko auzoa da, hiri egituraketak 
eta auzo langilearen izaerak ematen diotena.

Legealdi osoko plangintza taxutzeko Egiari egiten dizkiogun proposamenak honako hauek dira:

· Mandasko Dukea eta Aldakonea lotzeko igogailua.

· Ibaialde zonaldea biziberritzea, Quironen azpitik zubirainokoa, Cristina-Enearen osagarri izango den aisialdi 
gune naturala sortuz.

· Blas de Otero plaza urbanizatzea Tabakaleraren inguruaren urbanizazioarekin bateratuz.

· Quironen ondoan dagoen azpizentralaren eraistea kudeatzea.

· “30 guneak” ezarriz, zirkulazioa moteltzeko neurriak hartzea,

· Tabakalera ondoko Mundaiz inguruko zonaldearen planeamendua aldatzea, zonalde hori biziberritu ahal 
izateko eta bertan hirirako erreferentziazko gune hibridoa sortzea zerbitzu aurreratuei loturiko jarduera 
ekonomikoetarako zein etxebizitzetarako balioko duena.

· Gertuko merkataritza sustatzea, bai eta –Tabakaleraren jarduna baliatuz- sorkuntzarekin, artearekin eta 
diseinuarekin loturiko merkataritza jarduera berriak ere.
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GROS ETA ULIA

Gros urbanistikoki ia-ia amaituta dagoen auzoa da, XIX mendean hasitako zabalgune ezberdinen (ekialdeko 
zabalgunea eta Grosekoa) eta joan den mendean egindako beste interbentzio urbanoen ondorioa dena; joan den 
mendekoak dira, kasu, Zurriolako zubia eta hondartza; Kursaal Kasino Handia (eraitsia eta egun ezagutzen dugun 
bezala berreraikia); Txofre… Hitz bitan, Gros hiriko auzo zentrala da, bai ikuspuntu historikotik, bai ikuspuntu 
sozial eta ekonomikotik. Hirian biztanleen dentsitaterik handiena duen auzoa da eta hemen daude Kursaal bezalako 
ekipamenduak edo Zurriolako hondartza bezalako gune naturala.

Hona hemen auzoari legealdiko plana egiteko eskaintzen dizkiogun ekimenak:

· Sagueseko zabaldegia gune pribilegiatu moduan gordetzea, bertan ekipamendu estrategikoa kokatzeko.

· Kutxarekin adostea Kursaalen duen gunea kongresuetarako erabiltzea, Tabakalera abian jarri ondoren.

· Manteon haur-eskola eraikitzea “Haurreskolak” patzuergoak kudeatu dezan.

· Iztuetako biaduktua egokitzea, arkupe batzuk bizikleten aparkaleku bihurtuz.

· Birmingham edo Zabaleta kaleetan oinezkotze bigunak burutzea.

· Katalunia Plazan, umeen jolasen parte bat estaltzea. Uteneko bi alturetako glorieta eraikitzea, Loiolako kuartelei 
beste erabilera bat eman ahal izateko Estatuko administrazioarekin negoziatzea eta ingurune hori, erabilera 
mistoko hirigintza malgu eta hibrido baterako aukera bihurtzea, etxebizitzak eta gazteentzako enpresa-jarduera 
aurrerakoiak ezarriz,…

Hona hemen auzoari legealdi osoko plana egiteko eskaintzen dizkiogun proposamenak:

· Txomin-enea berria eraikitzeko lanak esleitzea eta lan horiek finantzatzeko urte anitzeko plana aldatzea, obrak 
azkar exekutatu ahal izateko baliabideak egon daitezen.

· Lanen esparruan bertan bizilagunak artatzeko bulegoa eta lanek bizilagunengan izango duten eraginen berri 
emateko etengabeko komunikazio-sistema abian jartzea.

· Foru Aldundiarekin Artelekuko lurzatiaren behin betiko erabilera adostea.

· Lehengo errepidearen bulebarizazioa zatika exekutatzea, Loiolako geltoki berriaren eraikitze-lanen, Txomin-
eneako urbanizazioaren exekuzioaren eta Martuteneko zubi berriaren lanen exekuzioaren arabera.

· Ibaiko ibilbidea Martuteneraino luzatzea, Txomin-eneako zatiari ekitea, baita bidegorriaren jarraipenari ere.

· Eusko Jaurlaritzarekin Euskotreneko geltoki berriaren inguruko lanen urbanizazio proiektua eta lanen 
finantziazioa adostea.

· Foru Aldundiarekin Martuteneko glorietaren birmoldatzea adostea, Urumeako autobiaren zirkulazioa eta Altza-
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Hospitaletakoa bereizteko, batetik, eta Antzieta pasealekua eta Martutenekoa egun bereizten dituen barrera 
saihesteko, bestetik.

· Loiolako kuartelen etorkizuneko erabilera eta kartzela tokiz aldatzea Estatuko Gobernuarekin negoziatzea.

· Adifekin batera trenbideak autobiara gerturatzeko aukera ikertzea.

· Martuteneko futbol-zelai berria eraikitzea.

· Eusko Jaurlaritzarekin Antondegiko behin-behineko erabilera adostea, beste aukera batzuen artean, lehen 
sektoreari loturiko erabilerak aintzakotzat hartuz.

· Ciudad Jardini; Antzietari eta Sarruetari eragiten dieten planeamenduak behin betiko onartzea; ikerketen eta 
bizilagunen partaidetzaren prozesuen ondorioz sortutako egokitzapenak aintzakotzat hartuz.

MORLANS

Morlans berria eraikitzean aldaketa handiak izan dituen auzoa dugu Morlans. Jatorrizko Morlans-ek, ordea, betiko 
egituraketa eta gabeziak ditu gaur egun ere.

Auzoari legealdi osoko plangintza taxutzeko honako proposamen hauek aurkezten dizkiogu:

· Morlansen goiko partea berrurbanizatzea eta espaloiak egokitzea.

· Gasometroa dagoen esparruaren kudeaketa kontzertatzea, auzoko ondare industrialeko elementu hori 
ezagutarazteko.

· Bizilagunekin aztertzea zer neurri hartu behar den mugikortasunari dagokionez, TAO sistema barne.

ALDE ZAHARRA

Hiriko auzo enblematikoa. Donostiaren jatorria eta iragana irudikatzen ditu, baina, aldi berean, gure oraina 
eta etorkizuna da. Funtsezko esparrua da, bai aisialdirako jarduerak antolatzeko, bai turismoa erakartzeko, bai 
auzorako zein hirirako ekipamenduak eskaintzeko. Hiru elementu naturalek egiten dute berezia: itsasoak, ibaiak 
eta mendiak. Urgullek. Paseo berriak eta kaiak eta Urumeak mugatzen dute Alde Zaharra; hiriak eta naturak 
harmoniaz egiten dute bat bertan. Boulevard zumardiak, jende gehien biltzen duen guneak, hiri aldera irekitzen 
du Alde Zaharra.

Legealdi osoko plana egitean hauexek dira Alde Zaharrera begira ditugun proposamenak:

· Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailarekin Kanpandegi kaleko Orixe ikastolako lehengo eraikinaren erabilera 
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adostea. Lanbide Hezkuntzako edo helduentzako formazioko zentroa bertan ezartzea babestuko dugu.

· Bretxako eraikina nagusiki merkataritza-zentro moduan erabiltzea; “Arrandegia” eraikinaren zati batean 
anbulatorio berria eginez. Merkataritzagunea dinamizatzeko neurriak abian jartzea: seinaletika berria eta 
erabiltzeke dauden guneak komertzializatzea babestuz eta baimenduz.

· Eusko Jaurlaritzarekin kaiaren alde bat Alde Zaharreko zamalanetarako erabiltzea adostea.

· “Portaaviones” eraikina birmoldatzea, arrantzari eta gure lurreko produktuei eskainitako gune izan dadin.

· Urgullerako plan berezia egitea; izan ere, aisialdi aktiborako zein turismorako erakarmen handia duen gune 
natural eta historiko ezin hobea da. Plan horrek, besteak beste, honako hauek bilduko ditu bere baitan: natura 
zaintzea, gaztelua osatzen duten eraikin guztiak erabiltzeko moduan jartzea, irisgarritasuna hobetzea -igogailuaren 
bidezko sarbidearen proiektua barne- eta seinaleak eta mendiaren sustapena zaintzea.

· Ordenantzak betearaztea (gizabideari buruzkoa, zaratena...) eta segurtasuna hobetzea, Udaltzaingoaren jarduna 
eta presentzia areagotuz.

· Garbiketa zerbitzuak areagotzea, batik  bat Alde Zaharra jendez gainezka egoten denean eta horren ondorenean.

· Udaletxearen eta ostalarien arteko Lan Mahaia osatzea, honako gai hauen etengabeko segimendua egiteko: 
ordutegiak, zaratak, zaborren bilketa, kaleen garbitasuna, zamalanak, lokalak hobetzea, bide publikoen erabilera...

· Tabernen modernizazioa eta kualifikazioa erraztea birmoldaketa lan partzialak egitea ahalbideratuz.

· Turismoko bulegoa udaletxera lekualdatzea.

· Trinidadeko Plazaren birmoldatzea, ideia-lehiaketa baten eta bizilagunen parte-hartzearen bitartez planteatzea; 
proiektuak, plazaren eta inguruaren ezaugarriak eta frontoia estaltzea uztartzea hartu beharko du aintzakotzat.

LOIOLAKO ERRIBERAK

Hiriko auzorik berriena dugu eta, oraindik erabat eraiki eta bete ez bada ere, talde bizitza oso aktiboa sortu du. 
Iesu eliza da haren mugarri arkitektoniko garrantzitsuena eta Amaiur parkeak, Ikasbide Ikastolak, Zorroagako 
Pasealekuak eta ibaiak mugatzen dute auzoa. Bartzelonako Hiribideak zeharkatu eta, aldi berean, egituratu ere 
egiten du, hor biltzen baitira merkataritza-jarduera eta bizitza handia duten lau plazak ere.

Hauexek dira legealdiaren plana egiteko Erriberetarako ditugun proposamenak:

· Erriberetako Auzo Elkartearen lokala egokitzeko lanak amaitzea, auzo berri honen talde bizitza aktibatzeko 
elementu garrantzitsua baita.
· Auzoan antolatzen diren gizarte-ekimeneko jarduerak babestea, beharrezko diren baliabideak jarriz, hala nola 
auzoko jaiak, kaldereroak, ihauteriak, danborrada… 
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· Auzoan udaltzaingoaren presentzia areagotzea.

· Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin 0 eta 2 urte bitarteko haurrentzako haur-eskola eraikitzea eta abian 
jartzea, ondoren “Haurreskolak” Patzuergoak kudea dezan.

· Frontoi bat eraikitzea proiektatzea.

· ADIFekin eta Euskotrenekin loturazko geltokia (alda-geltokia) eraikitzea adostea.

· Ibaialden arraun zentroa eraikitzeko proiektuaren bideragarritasunari berriz heltzea.

· ADIFi Amaiur parkean dauden trenbideak estaltzeko eskatzea eta, ondoren, parkearen urbanizazioa amaitzea.

ZUBIETA

Zubieta, lurraldea bi udal barrutitan -Donostian eta Usurbilen- duen enklabea da. Batez ere urbanizaezina den 
lurraldea izan arren, esparru ezberdinak ditu. Hirigune historikoa, zeinaren inguruan dentsitate txikiko etxebizitzak 
eraiki baitira; hipodromoa, Errealeko kirol instalazioekin batera kirol ekipamendu esparru zabala osatzen duena; 
jarduera ekonomikoak garatzeko Eskuzaitzeta, Bugati eta gisako esparruak edo Aldatxeta, urbanizagarria dena. 
Lurraldearen gainerakoa urbanizaezina da. 

“Zubietako Herri Batzarra” ere osatu zen eta gaur egun funtzionatzen ari da.

Zubietari legealdiko planean egiten dizkiogun proposamenak honako hauek dira:

· Zubietako Herri Batzarra bultzatzea, haren eskumenak eta baliabideak eguneratuz.

· Eskuzaitzetako urbanizazioarekin aurrera egitea eta, aldi berean Eusko Jaurlaritzarekin batera urbanizatzen ari 
den industrialde honetara enpresak erakartzea.










