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1.

SARRERA

Lizartza Euskal Autonomia Erkidegoko udalerria da, Gipuzkoako ekialdean
kokatutakoa. Batetik, Orexa, Tolosa, Altzo, Berastegi, Gaztelu, eta
Leabururekin egiten du muga eta, bestetik, Nafarroarekin.
Udalerria Araxes haranean dago eta izen bereko ibaiak zeharkatzen du
hegoaldetik iparraldera. Horrez gain, udalerriaren ekialdea, mendebaldearekin
konparatuz menditsuagoa da, 800 m inguruko Otsabio mendiraino iritsiz. 650
biztanle inguru ditu eta bertako ekonomia zerbitzu, lehen sektore eta industrian
oinarritzen da.
Tokiko Agenda 21ari dagokionez, Tolomendi Tolosaldeko Landa Garapen
Elkartearen eskutik, inguruko beste udalerri txiki batzuekin batera, prozesuari
hasiera eman zion Lizartzak, 2007ko martxoan behin-behineko udalerriaren
Diagnostikoa lortuz.
Dena den, 2007ko udal hauteskundeen ondorioz egoera politiko ezegonkorra
egon da herrian eta prozesuarekin aurrera jarraitzeko beharrezkoa zen herripartaidetza ez zen egon. Hori dela eta, ez zen Tokiko Ekintza Planik gauzatu
eta prozesua bertan behera geratu zen.
2012an, ordea, Lizartzan egoera normaltasunera bueltatu ostean, Tokiko
Agenda 21 prozesuari ekitea erabaki du Udalak, herriaren partaidetza alde
izanik. Hori dela eta, txosten honek udalerriaren gaur egungo egoeraren
diagnostikoa jasotzen du, ondoren, Tokiko Ekintza Plana zehazteko
beharrezkoa izango dena, hain zuzen ere.
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2. DIAGNOSTIKOAREN EGITURA
Tokiko Agenda 21eko diagnostikoetaan alderdi ezberdinak aztertzen dira.
Lizartzaren kasuan, Udalsarea 21eko EAEko udalerrietako Agenda 21eko
Ekintza Planak berrikusteko Gida Metodologikoa hartu da oinarritzat eta,
konkretuki, landa-eremuko udalerrientzat bertan jasotzen diren espezifikazioak.
Hori horrela izanda, Diagnostikoaren egitura jarraian adierazten den irudian
dago laburbilduta. Bertan jasotzen den bezala, 4 arlo edo multzo nagusitan
banatu da azterketa: gizartearen eta ekonomiaren garapena, lurraldeari
dagozkion alderdiak, ingurumena eta hezkuntza, komunikazio eta partaidetza
alderdiak.
GIZARTEAREN ETA EKONOMIAREN
GARAPENA

LURRALDEARI DAGOZKION ALDERDIAK

1. Biztanleria

9. Lurraldea eta antolamendua

2. Gizarte ongizatea eta gizarteratzea

10. Natura eta bioaniztasuna

3. Hezkuntza, Euskara, kultura eta kirola

11. Mugikortasuna eta garraioa

4. Etxebizitza
5. Jarduera ekonomikoaren egitura eta maila
6. Lehen sectores
7. Bigarren sektorea, zerbitzuak eta turismoa
8. Enpleua eta lan merkatua

HEZKUNTZA, KOMUNIKAZIOA ETA
PARTAIDETZA

INGURUMEN ALDERDIAK
12. Ura

18. Komunikazioa, sentsibilizazioa eta herritarren
parte-hartzea

13. Hondakinak

19. Barne koordinazioa eta transbertsalitatea

14. Energia
15. Ingurumenaren kalitatea: atmosfera, akustika
eta lurzoruak
16. Arriskuaren eta ingurumenaren kudeaketa
17. Klima aldaketa eta inpaktu globala

Lau alderdi nagusi horien barnean eremu ezberdinak aztertu dira eta, horien
barnean, azpieremu ugari. Azterketak fitxa edo tauletan osatuta dago eta
azpieremu horietako bakoitzean balorazio txiki bat egiten da bukaeran, aurpegi
edo irudi batekin ere laguntzen dena. Horrez gain, gai eremu bakoitzerako,
emaitzak aztertuta esku hartzeko lehentasunezko eremuak zeintzuk diren
aurreratzen dira.
2
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3. GARAPEN SOZIAL ETA EKONOMIKOA

1.1.

BIZTANLERIA

GAI EREMUA: BIZTANLERIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

•

Lizartzak, EUSTATen datuen arabera, 2011n 649 biztanle zituen, hau
da, eskualdeko biztanleriaren %1,37, eta Gipuzkoakoaren %0,09. Dena
den, aipatzekoa da azken urteetan Lizartzako biztanleriak izan duen
gorakada nabarmena, 2001ean 581 izatetik, 2011n 649ra iritsi baita.
Biztanle kopurua
2001

2006

2011

Gipuzkoa

673.563

686.665

705.210

Tolosaldea

44.344

45.467

47.517

581

604

649

Lizartza

Iturria: EUSTAT
Lurraldea
testuinguruan
kokatzea

•

Lizartzako biztanleriaren dentsitatea ere haziz joan da azken urteetan,
2001ean 46 bizt/km2 izatetik, 2011n 53 izatera iritsiz. Udalerriaren
egitura dela eta, orokorrean, landa eremuko udalerrietan ohikoena
izaten den bezala, herriko biztanle dentsitatea eskualdekoa eta
Gipuzkoakoa baino askoz baxuagoa da.
Biztanleriaren dentsitatea (bizt/km2)
2001

2006

2011

Gipuzkoa

345,10

359,70

520,20

Tolosaldea

134,90

130,90

143,20

46

49

53

Lizartza

Iturria: EUSTAT

Azken urteetan (2001-2011) bai biztanleriak eta baita biztanle
dentsitateak ere gora egin du Lizartzan. Beraz, positibotzat jotzen da
biztanle aldetik txikia den udalerrian joera horiek ikustea, nahiz eta
eskualdeko eta Gipuzkoako datuekin alderatuz emaitzak nabarmen
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GAI EREMUA: BIZTANLERIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
baxuagoak izan.

•
•
•

Aurretik ikusi bezala, azken urteetan Lizartzako biztanleria hazi egin da.
EUSTATen datuen arabera, Lizartzara 2006-2011 urteen artean
inguruko herrietatik 108 pertsona etorri dira bizi izatera eta, 128 izan
dira joan direnak.
Lizartzara inguruko herrietatik jende gehien etorritako urtea 2007a izan
zen, 27 pertsonarekin. Joandakoena, berriz, 2011, 33 pertsonekin.
Ondoko grafikoan ikus daiteke eboluzioa:
40
30
20
10
0

Biztanleriaren
bilakaera

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-10
-20
Lizartzara etorritakoak
Lizartzatik joandakoak
Barne migrazioaren balantzea
Iturria: EUSTAT

•

Datuei erreparatuz, aipatzekoa da barne migrazioaren azken urteetako
balantzea negatiboa dela; hau da, inguruetako herrietara joandakoak,
etorritakoak baino gehiago direla. Egoera horrek aurrera jarraituz gero,
Lizartzako biztanle kopurua jaitsiz joango dela pentsa daiteke.

•

Inguruko herrietatik kanpo, migrazio mugimendu orokorrei dagokienez,
Lizartzara, 2006 eta 2011 urteen artean 46 pertsona etorri dira eta 39k
egin dute alde herritik. Kanpotik jende gehien etorri zen urtea 2007a
izan zen (14rekin) eta gutxien 2010a (persona bakarrekin).
Joandakoetan, berriz, gehien 2007an eta 2011n joan dira (9na
pertsona) eta gutxien, ordea, 2009an (2 pertsona bakarrik).
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GAI EREMUA: BIZTANLERIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
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Immigrazioa
Emigrazioa
Kanpo migrazioaren balantzea
Iturria: EUSTAT

•

Kanpo migrazioan ere, barne migrazioan adierazi bezala, azken
urteetako balantzea negatiboa da; hots, gehiago dira joandakoak
etorritakoak baino. Beraz, egoera horrek horrela jarraituz gero,
Lizartzako biztanleria gutxituz joango da.

•

Lizartzan ez dago biztanleria finkatzera bideratutako ekimen zehatzik
martxan. Dena den, Irunzubi industrialdeak eta herrian dauden beste
lantegi batzuek, 2006 urte inguruan zegoen egoera ekonomiko
onuragarriari lotuta, ziurrenik, zerikusia izango zuen biztanleriak
izandako hazkuntzan.

•

Horrez gain, lizartzatarrek esandakoaren arabera, biztanleriaren gorabeheran zerikusia du lehen Ostala zegoen tokian dagoen portugaldarren
komunitateak. Lanera etorritako biztanleak omen dira eta udal-erroldan
aldaketa esanguratsuak egiten dituztenak oso epe gutxian. Beraz,
baliteke jasotako datuen adierazgarritasuna erabatekoa ez izatea.

Nahiz eta momentu honetan Lizartzan ez dagoen biztanleria mantendu
edota
erakartzeko
mekanismorik
martxan,
azken
urteetan
biztanleriaren bilakaera positiboa izan da. Alabaina, azken 3-4
urteetako migrazio balantzeak negatiboak dira eta, egoerak horrela
jarraituz gero, neurririk hartu ezean, udalerriko biztanle kopuruak
behera egin dezakeela pentsa daiteke.
Egitura
demografikoa

•

Gaur egungo Lizartzako biztanleriaren piramidea Udalak ahalbidetutako
datuetatik abiatuz osatu da.
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GAI EREMUA: BIZTANLERIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Lizartzako biztanleriaren piramidea 2013
>65
40-65
30-39
20-29
14-19
3-13
0-2
-50,00% -40,00% -30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
Gizonezkoak

Emakumezkoak

Iturria: Lizartzako Udala

•

Bertan ikus daitekeenez, lizartzatarren gehiengoa 40-65 urte bitartean
dago gaur egun, eta ez dago alde handiegirik emakumezko eta
gizonezkoen arteko proportzioan. Bestalde, biztanleria gazteagoaren
artean, beherakada nabarmena ikusten da, 14-39 urte bitarteetan, hain
zuzen ere. Dena den, aipatzekoa da 3 eta 13 urte bitarteko umeen
kopurua, biztanleria osoarekin konparatuz esanguratsua dela, mutil eta
nesken artean ezberdintasun gutxi egonik.

•

Genero aspektua modu orokorrean begiratzen bada, Lizartzan, egun,
351 gizonezko eta 289 emakumezko daude. Hau da, biztanleriaren ia
%55 dira gizonezkoak eta %45 inguru emakumezkoak. Nahiz eta
horrenbestekoa ez izan, badago aldea gizonezko eta emakumezko
kopuruaren artean.

Generoa kontutan izanik, Lizartzan emakumezko baino gizonezko
gehiago dago. Adin taldeei erreparatuz, biztanleria guztiz zaharkitua
egon ez arren, beherakada handia nabarmentzen da 14-39 urte
bitarteko biztanleetan. Dena den, 3-13 urte inguruko ume kopurua
esanguratsua da eta, horrek, herritik alde egiten ez badute, udalerriko
biztanleria mantentzen lagundu dezake.
Mugimendu
naturala
eta
migratzailea

•

EUSTATen datuen arabera, Lizartzako azken 6 urteetako (2006-2011)
berezko hazkundea, orokorrean positiboa izan da 2010ean izan ezik,
negatiboa izan baitzen. Hau da, urte horretan, gainerakoetan ez bezala,
heriotza kopuruak jaiotzena gainditu zuen. Ondoko taulan jasotzen dira
azken urteetako datuak.

6
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GAI EREMUA: BIZTANLERIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Berezko hazkundea Lizartzan
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Jaiotzak

7

9

7

11

5

11

Heriotzak

5

4

4

2

8

9

Berezko hazkundea

2

5

3

9

-3

2

Iturria: EUSTAT

•

Atzerago joanez gero eta berezko hazkundea aztertuz, 1985etik
aurrera, berezko hazkundea negatiboa urte gehiagotan izan da,
positiboa edota neutroa baino. 2006 eta 2009 urteen artean positiboa
izan bazen ere, 2010ean negatiboa izan zen.
Berezko hazkundea Lizartzan (1985-2011)
10
8

Berezko hazkundea

6
4
2
0
-2 1985

1989

1993

1997

2001

2005

2009

-4
-6
-8
-10
Urtea

Iturria: EUSTAT

•

Migrazioari dagokionez, aurreko atalean ikusi da aspektu honek azken
urteetan Lizartzan duen eragina eta ondorioztatu, azken urteetako bai
barne-migrazioaren eta kanpo-migrazioaren balantzea negatiboa izan
dela.

•

Migrazioaren balantze globala epe luzerako aztertuz (barne eta kanpo
migrazioa kontutan hartzen dituena), argi ikusten da balantzea
negatiboa izan dela urte gehienetan, 2010 eta 2011n ere horrela izanik.
Beraz, kontutan hartzeko alderdia izan beharko litzateke.
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GAI EREMUA: BIZTANLERIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

Migrazio saldoa. Guztira
20
15
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5
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2010
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1997
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1995

1994

1993

1992

-5

1991

0

-10
-15
-20
-25
-30
-35

Iturria: EUSTAT
Berezko hazkundea orokorrean positiboa izan den arren, negatiboa ere
izan da urte batzuetan (2010ean, esaterako) eta, horrez gain, azken
urteetan migrazio balantze globala ere negatiboa izan da; hau da,
gehiago dira joandakoak etorritakoak baino. Beraz, alderdi hau
kontutan izan beharko da Lizartzaren Ekintza Plana zehazterakoan.

•
Populazioaren
banaketa
lurraldeka

Lizartzako herriguneak badu herri izaera eta herrigunetik urrundu ahala
landa-eremuko izaera gehiago nabaritzen da. Udalerri osoak dauzka
landa-eremuko udalerri baten ezaugarriak eta 21 auzo edo kale
ezberdintzen dira. Udalerriaren erdigunea, gutxi gorabehera
Askatasunaren Plazak, Elbarrena Kaleak, Elizondo Auzoak, Guruz
Bidea Kaleak, Kale Nagusiak, Plaza Sorok eta Urondo kaleak osatzen
dute. Lizartzako biztanleriaren banaketa urteka banatuta Udalaren
datuen arabera, ondokoa da:
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GAI EREMUA: BIZTANLERIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Lizartzako Biztanleria auzoka
140

A skatasunaren P laza

130

A suraldea

120

B asaitzaldea A uzo a
Eguzkibar A ldea

Biztanle kopurua

110
100

Elbarrena Kalea
Elizo ndo A uzo a
Ermitalde A uzo a

90

Errekalde A ldea

80

Gurutz B idea Kalea

70

Illarratsu A ldea
Ipintza A ldea

60

Irunzubi A ldea

50

Iturralde A uzo a
Kale Nagusia

40
30

Lartzalde A uzo a
Lezialde A uzo a

20

Narbaitzu A ldea

10

P laza So ro

Ostatuberri A ldea
Uro ndo a Kalea

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Zumitzaldea

Lizartzako Udala

•

Grafikoan argi ikusten da lizartzatarren gehiengoa Kale Nagusian,
Elbarrena Kalean eta Askatasunaren Plazan, Plaza Soron eta Urondoa
Kaleetan banatzen dela.

•

Aipatzekoa da 2012an Kale Nagusiak eta Plaza Sorok izan duten
biztanle jaitsiera. Horri lotuta, aipatzekoa da lizartzatarren ustez Kale
Nagusien dagoen etxebizitza huts kopurua. Hau da, beraien iritziz, etxe
huts gehiegi dago kale horretan eta horiek betetzeko zerbait egin
beharko litzateke.

Badaude biztanle jaitsiera izan duten auzo edo kaleak, baina
orokorrean, biztanle kopurua mantendu egin da auzoka azken urteetan.
Dena den, lizartzatarren iritziz Kale Nagusian etxebizitza huts ugari
dago eta zerbait egin beharko litzateke horri buelta emateko.
ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Azken urteetako migrazio balantzea negatiboa izan da eta, gainera, berezko hazkundea
ere, positiboa izan arren, arreta jarri beharko zaio. Beraz, biztanleria mantendu edota
hazteko ekimenak indartu beharko dira.

•

Kale Nagusian etxe huts larregi daude lizartzatarren ustez eta etxe berriak egin ordez,
lehentasuna etxe huts horiek berriz okupatzean jarri beharko litzateke.
Udalaz gaindiko eskumena

•

Ez da aurreikusten.

9
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1.2.

GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA

GAI EREMUA: GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

Ekitatea eta gizarte zerbitzuak

•

Lizartzan, horren udalerri handia ez dela kontutan izanda,
Gizarte Zerbitzuetako teknikariaren arabera, bertan dagoen
gizarte arazo nagusiena pertsona nagusiekin lotutakoa da. Hau
da, Udaleko Gizarte Zerbitzuetan jasotzen diren eskaera
gehienak pertsona nagusien zainketarako eskaerak dira.
Zerbitzu hori Gipuzkoako Foru Aldundiak dituen diru-laguntzen
barruan ematen da.

•

Nahiz eta orokorrean krisi-egoeran egon gaur egun, Lizartzan
ez omen dago pobrezia-mailagatik diru-laguntzak jasotzen
dituzten ia biztanlerik. Beste udalerri batzuetan ez bezala, ez
omen da horrenbeste nabaritu alderdi hau Lizartzan.

Gizarte arazoak

Lizartzan gizarte arazo nagusiena adinekoen zainketarekin
lotutakoa da eta, beste udalerri batzuetan ez bezala, pobrezia
maila dela eta diru-laguntza eskaera ez da ia nabaritu.

Gizarte zerbitzuak eta
ekipamenduak

•

Lizartzak badu Udal Gizarte Zerbitzua, gizarte laguntzaile
batekin. Askatasunaren Plaza 1 zenbakian dago kokatua
egoitza eta bere arreta zerbitzua astearte, asteazken ostegun
eta ostiraletan da, goizeko 9etatik 12ak arte.

•

Horrez gain, Lizartzan ez dago gizarte zerbitzuetako bestelako
ekipamendurik: aholkularitza zentrurik, eguneko zentrurik,
egoitzarik, etab.

•

Gizarte Zerbitzuetako teknikariaren arabera zerbitzuak
eskaintzeko baliabide nahikoa badago baina, agian, arretako
ordutegia zabalagoa balitz zerbitzu hobea eskainiko zelakoan
dago.

•

Nahiz eta ezarritako protokolorik ez dagoen, gizarte
zerbitzuetako teknikaria, beharrizanen arabera, kontaktuan
dago Lizartzako sendagilearekin eta baita eskolarekin ere.

Gizarte Laguntzailea dago Lizartzan eta dauden baliabideak
nahikoa omen dira Lizartzako zerbitzu-eskaerei erantzuna
emateko. Dena den, ez dago eguneko zentrurik, egoitzarik

10

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
edota aparteko ekipamendurik.

•

Udalak emandako datuen arabera, Lizartzako Udalak, azken
urteetan Gizarte Zerbitzuetarako izandako aurrekontuak gora
beherak izan ditu. 2007an, esaterako, 35.000 € baino gehiago
erabili ziren, 2010ean 37.000 €tik gora eta, 2011 eta 2012an,
ordea, ez zen 31.000€tara iritsi.

•

Bestalde, aurretik aipatutako Udaletik bideratutako aurrekontua
kontutan izanda ere, garrantzitsua da Udalak berak gai
hauetara zuzendu behar izan duen zatia edo portzentaia.
Horrek ere gorabehera nabarmenak izan ditu, 2007an 22.500 €
inguru zen bitartean, 2010ean 31.000 € baino gehiago izan
zen, eta azken bi urteetan (2011n eta 2012an) 26.000 €
inguruan geratu da.

•

Elkartasun Ekintzei lotuta, aipatzekoa da Lizartza Euskal
Fondoa erakundearen kide fundatzailea dela (1996an sortua).
Bertako kide da eta urtero 3.000 € inguruko aportazioa egiten
du proiektu ezberdinetarako.

Udalak
gizarte
zerbitzuetan
eta
elkartasun ekintzetan
egiten
duen
gastu
ekonomikoa

Udalak gizarte zerbitzuetan egindako gastuek gorabeherak
izan dituzte, azken urteetan gorakada izanik, beste erakunde
batzuetako sarrerak gutxitu egin baitira.

•

Berariazko
politikak

gizarte

Lizartzako Udal Gizarte Zerbitzuek Programa ezberdinak
dituzte martxan:
o Informazioa, Balorazioa eta Aholkularitza: ezgaitasun
maila zehaztea, kotizatu gabeko pentsioak, mendekotasun
balorazioa,
prestazio
ekonomikoak
(diru-sarrerak
bermatzeko errenta), gizarte larrialdietarako laguntzak,
laguntza psikologikoa (tratu txarrak edo erao sexualak jaso
dituztenentzat),
garraio
diru-laguntzak
(lantego
babestuetara joateko, berrabiltze-kuotentzat programetara
joateko, etab), udal-tasen tarifen laguntzak.
o Familia eta bizikidetza: etxez etxeko laguntza-zerbitzua,
ezgaitasuna duten pertsonentzako laguntza produktuak
eta aparkatzeko txartelak, telelaguntza, familietan eskuhartzea, haur/gazteak babesik gabeko egoeretan
daudenean esku-hartzea, adineko pertsonentzat egoitzak,
eguneko zentroak, denboraldiko egonaldiak egoitzetan,
gizarte eta osasun egoitza, mendekotasuna duten
pertsonentzat prestazio ekonomikoak, mendekotasuna
duten pertsonak zaintzen dituzten familientzako laguntzak
(Sendian programa), seme-alabak dituzten familientzako
laguntzak.
o Baztertzearen
prebentzioa
eta
gizarteratzea:
gizarteratzeko hitzarmenak, pertsona etorkin helduentzako
lege eta gizarte arloko arreta zerbitzua bideratzea, droga-
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GAI EREMUA: GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

o

•

mendekotasunen prebentzio zerbitzua, adineko pertsonen
dinamizazioa, baztertuta bizi diren edo baztertuta
gelditzeko arriskuan dauden pertsonentzat programak
(Auzolan, Lanbide Hastapenak…)
Gizarte-elkarlana eta borondatezko langileak: Gobernuz
kanpoko erakundeei diru-laguntzak, borondatezko lankide
gisa arituko diren gazteentzako laguntzak.

Gizarte Zerbitzuetako teknikariaren esanetan etxez etxeko
laguntza eta pertsona nagusiekin lotutakoa da Lizartzan gehien
eskatzen den gizarte zerbitzua.

Lizartzako Gizarte Zerbitzuen eskaintza nahiko zabala da.
Dena den, gehien eskatzen dena etxez etxekoa eta pertsona
nagusiekin lotutakoa da.
Genero berdintasuna

•

Eskuragarri dauden datuen arabera, azken urteetan
lizartzatarren batez besteko errenta pertsonala ondoko taulan
jasotzen da. Bertan, argi ikus daiteke errenta pertsonalaren
kasuan ezberdintasun nabarmenak daudela gizonezko eta
emakumezkoen artean. Jasotako urte guztietan, gizonezkoen
errenta pertsonala emakumezkoenaren bikoitza da.
Lizartzatarren batez besteko errenta pertsonala (€)

Guztira
Emakumezkoak

Gizonezko
eta
emakumezkoen arteko
egoera
berdintasuna,
lanaren esparruan

Gizonezkoak

2001

2003

2006

2009

11.906

12.951

14.237

17.687

6.191

7.080

8.390

11.301

17.216

18.136

19.481

23.026

Iturria: EUSTAT

•

Langabetuen artean, ordea, gehiago dira erregistratutako
gizonezko langabetuak, emakumezkoak baino. Ondoko taulan
adierazten dira EUSTATetik lortutako datuak.
Lizartzako erresgistratutako langabezia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Emakumezkoak

7

5

5

9

6

11

11

13

20

Gizonezkoak

8

8

13

10

7

13

24

23

21

15

13

18

19

13

24

35

36

41

Guztira

Iturria: EUSTAT
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GAI EREMUA: GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Nahiz eta erregistratutako langabetuen artean gizonak gehiago
izan, Lizartzan, azken urteetan, gizonezkoan errenta
pertsonala emakumezkoenaren bikoitza da.

•

Gizonezkoen
eta
emakumezkoen arteko
egoera
berdintasuna,
udal esparruan

•

Genero berdintasuneko
politikak

•

Lizartzan alkatea eta bost zinegotzi daude, hau da, 6 kargu
politiko. Beraien artean, 2 gizonezko eta 4 emakumezko
daude, eta alkatea, emakumezkoa da. Beraz, emakumezkoen
genero ezberdintasunik ez dagoela esan daiteke, udal
korporazioan gehiengoa baitira.

Lizartzan elkarte bat baino gehiago dago (Otsabio Kirol
Elkartea. Otsolar Dantza Taldea, Txirrita Elkartea, Ehiza
Elkartea, Guraso Elkartea, Gaztetxea, etab.) eta beraietan,
genero aldetik orokorrean ez dago alde nabarmenik, nahiz eta
ehiza elkartean, adibidez, gizonezkoak diren gehienak eta
dantza taldean, berriz, emakumezkoak.
Lizartzako udal esparruan ez dago gizonezkoen eta
emakumezkoen arteko ezberdintasun nabarmenik. Are
gehiago, gehiago dira emakumezkoak gizonezkoak baino.
Lizartzan ez dago genero berdintasuneko politikarik martxan.

Lizartzan ez dago genero berdintasuneko politikarik martxan.
Bizikidetza

•
•

Lizartzan ez dago ez polizia ez udaltzainik ere.
Herri segurtasunarekin lotutako datuak adierazten dira ondoko
taulan:
Lizartzako Gizarte Segurtasuna 2011
Lizartza

Herritarren
segurtasuna

Tolosaldea Gipuzkoa EAE

Udalerrian
erregistratutako
ibilgailuek
harrapatutako
oinezkoak (10.000 biztanleko)

0,00

2,92

5,05

4,44

Udalerrian izan diren
istripuak (‰biztanle)

66,46

10,96

10,07

7,52

20,09

35,63

32,30

39,18

Delitu-indizea (‰biztanle)

trafiko

Iturria: UDALMAP

•

Datu horien arabera, Lizartzako delitu-indizea eskualdekoa,
Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino askoz baxuagoa da, eta
2011n, behintzat ez zen udalerrian oinezkorik harrapatu.

•

Udalerrian izan diren trafiko istripuen kopurua biztanleko
eskualde, Gipuzkoa eta EAEkoa baino askoz altuagoa da.
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GAI EREMUA: GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Datu hori Lizartzatik pasatzen den errepideagatik da, GI-2135
errepidea, hain zuzen ere, trafiko dentsitate nahiko handia
duena.

•

Udalmapen arabera, Lizartzako delitu-indizearen eboluzioa
urteka jarraian adierazten dena da. Bertan ikus daitekeenez,
delitu indize altuenak 2007 eta 2008 urteetan eman ziren,
hurrengo urteetan berriz ere beheranzko joera jarraitu duelarik.
Lizartzako delitu-indizea (0/00 biztanle)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Delitu indizea

11,69 32,95 14,80 16,50 33,93 25,85 16,90 19,91 20,09

Iturria: UDALMAP

Lizartzan udaltzain edo poliziarik egon ez arren, gizarte
segurtasunari lotutako datuen arabera trafiko istripuak ez ezik,
beste guztietan inguruetako baino datu hobeak daude eta
delitu indizeak, 2007tik aurrera beheranzko joera du.
Gizarte kohesioa

Lizartzatarren ustetan, herrian badago biztanleriaren zati
nabarmena Lizartzan bertan bizirik egiten ez duena. Hau da,
udalerrira lotara baino joaten ez direnak. Beraien ustetan, hori
kaltegarria da Lizartzarentzat eta integrazioa bultzatu beharko
litzatekeelakoan daude.

•
Gizalegea

Udalerri lasaia da eta ez da, orokorrean, gertaera bandalikorik
ematen, ezta altzari publiko eta pribatuek kontrako erasorik
ere.

Orokorrean ez da gertaera bandaliko eta jabego publiko zein
pribatuen kontrako erasorik ematen.
IKTetarako eta telekomunikazioetarako irisgarritasuna
IKTetarako
eta
telekomunikazioetarako
irisgarritasuna

•

Udalerrian KZ Gunea dago, Udaletxeko eraikinean kokatuta,
hain zuzen ere; beraz, lizartzatar guztiek dute interneterako
sarbidea. Eusko Jaurlaritzako datuen erabilera, 204 erabiltzaile
daude erregistratuta gune honetan.

Udalak badu KZ Gunea eta gero eta etxe gehiagoetan dago
interneterako sarbidea.
IKTen
erabileraren
sustapena

•

Esan bezala, Eusko Jaurlaritzak sustatutrik, badago KZ Gunea
Udaletxean, 2005ean irekia, eta bertan zerbitzu ezberdinak
eskaintzen dira: ikastaroak, IT Txartelen azterketak, etab.

Eusko Jaurlaritzak bultzatuta badago KZ Gunea Lizartzan, eta
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GAI EREMUA: GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
bertan, ikastaro ezberdinak ematen dira IKTen erabilera
lizartzatzarren artean sustatzeko.

•

Etxe bakoitzak bere gutunontzia du eskutitzak jasotzeko eta
Udaletxearen eraikinean badago postontzia eskutitzak bidali
ahal izateko.

•

Correosek gertuen duen bulegoa Tolosan dago.

Posta zerbitzuak

Lizartzan badago postontzia gutunak bidali ahal izateko eta
gertuen dagoen Correosen bulegoa Tolosan dago kokatua..
Kutxazainen
bankuen bulegoak

eta

•

Lizartzan badago kutxazain automatikoa, Kutxabankena da eta
bulegoak ere irekita daude astelehenetik ostiralera goizetan
eta, urritik apirilera ostegun arratsaldetan ere.

Lizartzan badago banku bulegoa eta kutxazain automatikoa.
Osasuna eta osasun zerbitzuak

Ekipamenduak
osasun langileak

eta

•

Lizartzan badago osasun zentru zerbitzua. Sendagilea
astelehen, astarte, asteazken eta ostiraletan 8etatik 15:00etara
dago eta ostegunetan, ordea, 11etatik 15:00etara.

•

Erizaina, berriz, astelehenetan 11etatik 15:00etara dago eta
asteartetik ostiralera 8etatik 15:00etara.

•

Lizartzatarren ustetan, zerbitzu hau ona da eta, gainera,
herriko bizia mantentzen eta lizartzatarren arteko kohesioan
ere asko laguntzen du.

Astelehenetik ostiralera dago sendagile eta erizaina Lizartzako
osasun zentruan.
ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Lizartzatarren arteko kohesioa bultzatu beharra nabaritzen da, biztanleriaren zati bat
Lizartzara lotara baino ez baita etortzen, gainerako herritarrekin ia inongo kontakturik izan
gabe.
Udalaz gaindiko eskumena

•
•

Pertsona nagusien zainketarekin lotutako politikaren bat aurrera eramatea ikusten da.
Jasotako datuen arabera, emakumezko eta gizonezkoen arteko errenta ezberdintasuna
gutxitzeko politikaren bat aurrera eraman behar izatea aurreikusten da.
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1.3.

HEZKUNTZA, EUSKARA KULTURA ETA KIROLA

GAI EREMUA: HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

5. HIRIAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

Hezkuntza

Hezkuntza
eskaintza

•

Lizartzan, Haurreskolak Partzuergoko Zentrua dago, Udaletxearen
eraikinean kokatuta. Bertan 10 umerentzako plaza dago eta bere
ordutegia goizeko 8etatik arratsaldeko 4rak arte da.

•

Juan XXIII eskola da Lizartzako eskola eta, bakarra denez, ia herriko ume
guztiak bertan gelditzen dira. Bertan haur-hezkuntza eta lehen hezkuntza
eskaintzen dira (2-3 urtetik 12 urtera arte).

•

Ikastetxe honek badu jangela eta garraio zerbitzua, umeak bertara
gerturatu daitezen.

•

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Tolosan eskaintzen da.

Lizartzan haurreskola eta haur- eta lehen-hezkuntza eskaintza dago.
Eskolak, gainera, badu jangela eta garraio zerbitzua.

Hezkuntza
eskaera
eta
eskaintzaeskaera
balantzea

•

Udalak emandako datuen arabera, gaur egun, Lizartzan, 0-13 urte
bitarteko 95 ume daude eta, aurreikuspenen arabera, horiek Lizartzako
eskolara joango dira eta, ostean, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
gautzatzera Tolosara.

•

Horiez gain, Orexan, adin bereko 31 ume daude (Orexako Udalaren
datuen arabera) eta hauek ere, printzipioz, Lizartzako eskolara joango
direnak.

•

Gaur egun dagoen ume kopururako Lizartzako eskola txiki geratu da.
Hori dela eta, Udaletik martxan daude Arau Subsidiarioen aldaketak
eskola berria eraiki ahal izateko, egungo beharrizanetara egokitzeko.
Ideia eskola leku berean eraikitzea da, herriko plaza patio gisa erabiliz.

13 urtera arteko 95 ume daude Lizartzan, orokorrean, bertako eskolara
doazenak, horiei, Orexako adin bereko 31 ume inguru gehitu behar
zaizkielarik. Hori dela eta, eskola txiki geratu da eta berria eraikitzeko
lanean dihardute gaur egun.

Herritarren
heziketa
emaitzak eta
heziketa maila

•

EUSTATen datuen arabera, 10 urtetik gorako lizartzatarren heziketa
maila ondoko taulan adierazten dena da:
Heziketa maila
Alfabetatugabeak

16

2001

2006
6

2

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

5. HIRIAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Ikasketarik gabeak
Eskolaurrea eta lehen mailakoak
Lanbide-heziketa
Bigarren hezkuntza
Erdi- edo goi-mailakoak
Goi-mailakoak

2
356
43
68
27
38

1
343
61
80
27
35

Iturria: EUSTAT

•

2001etik 2006ra bitartean behera egin du alfabetatugabeen eta ikasketa
gabekoen kopuruak eta gora lanbide heziketa, bigarren hezkuntzako
ikasketadunen kopuruak. Bestalde, erdi- edo goi-mailako ikasketadun
kopurua mantendu egin da.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1986

1991

Alfabetatugabeak
Eskolaurrea eta lehen mailakoak
Bigarren hezkuntza
Goi-mailakoak

1996

2001

2006

Ikasketarik gabeak
Lanbide-heziketa
Erdi- edo goi-mailakoak

Iturria: EUSTAT

Lizartzan ia ez dago 10 urtetik gorako alfabetatugaberik edo ikasketa
gabekorik eta bigarren hezkuntza eta lanbide heziketadunen kopurua
gorantz doa.
Euskara

•

Euskalduntze
maila

EUSTATen datuen arabera, Lizartzako euskaldun kopurua ondokoa da:
Euskara jakintza maila
Euskaldunak
Euskaldunak. Alfabetatuak
Euskaldunak. Erdizka alfabetatuak
Euskaldunak. Alfabetatugabeak
Ia euskaldunak
Ia alfabetatuak
Ia alfabetatugabeak
Ia pasiboak
Erdaldunak

17

2001
526
319
188
19
27
12
11
4
12

2006
508
321
175
12
56
41
13
2
26
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Azpieremua

Diagnostikoa
Iturria: EUSTAT

•

Lizartzatar gehinak euskaldunak dira eta, datuen arabera, 2006an 26
erdaldun bakarrik zeuden udalerrian.

•

Lizartzatarrek diotenez, herrian orokorrean erabiltzen den hizkuntza
euskara da, nahiz eta azken denboraldian, bai parkean eta bai herriko
tabernetan erdara ere entzuten hasi den. Asko kezkatzen dituen gaia da
et ahorren inguruan zerbait egin beharko litzatekeela uste dute.

Euskararen egoera oso ona da Lizartzan, bai jakintza-mailagatik eta
baita erabilera mailagatik ere. Lizartzako %95 baino gehiago da
euskalduna, baina lizartzatarrak kezkatuta dagude azken aldian
gaztelania gehiago entzuten baita herrian.
Ekipamendua
eta
baliabideak

•

Lizartzan, herriko eskolaz gain, ez dago Euskara irakasteko eta
bultzatzeko berariazko gunerik.

•

Herritarrek diotenez, lehen AEKk euskara ikasstaroa antolatzen zuen
urtero Udalaren laguntzarekin, baina momentu honetan ez da egiten.

Lizartzan ez dago euskara irakasteko ekipamendurik.

Udal politikak

•

Aipatu bezala, Lizartza udalerri euskalduna da (%95 euskaldunak) eta ez
da Udaletik aparteko politikarik jorratzen euskararen inguruan. Dena den,
azken aldian gaztelania entzuten denez, horren inguruan zerbait egin
beharko litzatekeela uste dute lizartzatarrek.

•

Lizartzako Udalak Euskara hutsean egiten du lan (ahal den neurrian) eta,
UEMAko kide denez, bertako irizpide eta estrategiak ditu jarraibide
euskarari dagokionean.

Lizartzako Udalak Euskara hutsean egiten du lan (ahal den neurrian) eta
ia bere osotasunean udalerri euskalduna izanik, ez du aparteko
politikarik gai honen inguruan, baina gaztelania entzuten hasi denez,
zerbait egin beharko litzatekeelakoan daude lizartzatarrak.
Euskara udal
jardueran

Euskara
kultura

eta

Udalaren zerbitzuen %100 eskaintzen da euskaraz,
bultzatutako jarduera guztiak euskaraz gauzatzen dira.

•

eta

udalak

Lizartzako hizkuntza euskara da eta baita udal jarduerarena ere. Kultur
jarduera guztiak euskaraz gauzatzen dira eta ez da beharrezkoa ikusten
euskara berreskurapenerako ekintzarik gauzatzea.
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Konpromisoa:
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Azpieremua

Diagnostikoa
Lizartzako kultur jarduera guztiak euskaraz eskaintzen dira.

Kultura

Kultura
ekipamendua
k eta horien
erabilera

•

Kultur gunea: Udalak kultur ekintzetarako prestatu du ekipamendu hau.
Balioanitzeko aretoa da.

•

Gizarte gunea: adinekoentzako prestaturiko aretoa da, bertan lasai
egoteko aukera ematen zaie. Jokoan egiteko biltzen dira batik bat han.

•

Liburutegia: udaletxean aurkitzen da. Egunero hiru orduz zabaltzen du
arratsaldeetan liburutegi arduradunak.

•
•

Gaztetxea: eraikina Udalarena da eta gazteek kudeatzen dute zuzenean.
Alondegia udalaraen beste eraikin bat da eta, Lizartzatarren ustez,
birgaitu eta udal kultur ekipamendu bezala erabili beharko litzateke.

Lizartzan kultur ekipamendu ezberdinak daude, adin guztietarako
egokitutakoak, eta horietan gauzatzen dira Lizartzako jarduera
kulturalak.

Kultura
jarduerak eta
partaidetza

•

Gaur egun ez dago kultur dinamizatzailerik eta kultur arloan Udaletik
bultzatuta egiten dena, gizarte zerbitzuetatik bideratzen da, liburutegiko
arduradunarekin batera. Eskulanak, aerobick-a eta gimnasia antolatzen
dira, besteak beste.

•

Lehen jubilatuen eguna ospatzen zen eta urtean zehar txangoak
antolatzen ziren.

•
•

Adineko gutxi batzuk gizarte gunean biltzen dira jokoan aritzeko.

•
•
•
•
•
•

San Isidro egunean, emakume baserritarrak elkartzen dira gizarte gunean
bazkaltzera.
Emakumearen Egunean afaria egin ohi da.
Haurrak parkearen, frontoiaren eta plazaren inguruan biltzen dira.
Gazteak gaztetxean biltzen dira.
Musikaren inguruan ere badituzte jarduerak herrian, txistulari taldea eta
txaranga antolatua dute. Herritar askok jasotzen dituzte musika klaseak.
Otsolar Dantza Taldean ere herritarrek parte hartzen dute.
Dena den, lizartzatarren ustez herriko partaidetza maila asko jaitsi da
azken urteetan eta antolatutako ekitaldi ezberdinek ez dute
horrenbesteko arrakastarik. Horrez gain, adinekoei zuzendutako aisialdi
jarduera gutxiegi dagoela uste dute.

Lizartzan dagoen kultur eskaintzaren barruan `partaidetza asko jaitsi
dela sumatzen dute Lizartzatarrek eta hori aldatzeko zerbait egin
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GAI EREMUA: HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

5. HIRIAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
beharko litzatekeela. Horrez gain, adinekoei zuzendutakoe eskaintza
zabalagoa izan behar dela uste dute.

•

Lizartzan herri-partaidetzako elkarte eta ekimen ugari daude:
o Otsabio Kirol Elkartea: afizionatu mailako txirrindulari
lasterketa antolatzen dute urtero, baita zaletuentzako
txirrindulari martxak eta mendi bizikletako ibilaldiak ere.
o Otsolar Dantza Taldea: dantzaren inguruan ere biltzen dira
herritarrak. Hainbat ekitalditan parte hartzen dute.
o Txirrita Elkartea: elkarte gastronomikoa da.
o Ehiza Elkartea: basurde batidak, ehiza postuen zozketak...
antolatzen dituzte

o
Herritarren
dinamika
kulturala
o
o
o

o

Jesus Mª Esnaolaren (Xoane) zuzendaritzapean, herritar
asko musika tresnak jotzen ikasten ari dira, adin guztietako
herritarrak. Txistulari taldea, txaranga... antolatu dituzte.
Aranzabene (zentroa, elizarena den etxea) erabiltzen dute
entseguetarako.
Lizartzako Herrira: presoen eskubideen alde lan egiten du
talde honek.
Gaztetxea: gazteen bilgunea da. Hainbat ekintza antolatzen
dituzte.
Festen aurretik, zenbait auzotako biztanleek auzolanean
garbitzen dituzte bideak: Udalak bide ondoko belarrak
mozten ditu eta auzotarrak kuneten garbiketaz arduratzen
dira.
Elizaren garbiketa ere auzolanean egiten du emakume talde
batek

Lizartzan elkartegintza eta dinamika kulturalak badu bere bizia, kultur
elkarte ezberdinekin eta auzolanean gauzatutako ekintza ezberdinekin.
Kirola

Kirol
ekipamendua
k eta horien
erabilera

•

Aztinondo Pilotalekua: Plaza Soron kokatua, estalia da eta frontoiaz gain,
gimnasioa, jarduera anitzetarako gela eta sauna ditu, 1985ean eraiki zen.
Udal biltegi bat ere badago bertan.

•

Eskualde mailan, Tolosako Usabal polikiroldegia da Tolosaldeko kirol
ekipamendu nagusiena. Nahiz eta Tolosan kokatuta egon, eskualdeko
herritar guztiek tasa berak ordaintzen dituzte bere erabilerarako.

Lizartzako kirol ekipamendu bakarra Aztinondo Pilotalekua da, estalia
da eta gimnasio eta sauna ere baditu. Tolosan eskualde mailako
polikiroldegia dago.
Kirol

•

Aerobick, gimnasia, pilates eta beste saio batzuk ematen dira Aztinondo
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GAI EREMUA: HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

5. HIRIAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua
jarduerak eta
partaidetza

Diagnostikoa
pilotalekuan.

•
•

Haurrentzako pilota antolatzen da ikasturtean zehar.
Otsabio Kirol Elkarteak afizionatu mailako txirrindulari lasterketa
antolatzen du urtero, baita zaletuentzako txirrindulari martxak eta mendi
bizikletako ibilaldiak ere.

Lizartzan badago kirol eskainzta eta herritarrek, orokorrean, hartzen
dute parte jarduera horietan.
Herritarren
kirol dinamika

•

Arestian aipatu bezala, kirol elkarte ezberdinak daude Lizartzan: Otsabio
kirol elkartea eta Otsolar Dantza Taldea, besteak beste.

Lizartzan badaude kirol elkarteak eta kirolerako herri dinamika.
ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•
•
•
•

Lizartzan gaztelaniaren erabilera ez zabaltzeko udal politikaren bat garatzea.

•

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren laguntzarekin eskola berria eraikitzea gaur egungo
beharrizanei (ume kopuruari) erantzuteko.

Herritarren arteko partaidetza sustatzearen beharra ikusten dute lizartzatarrek.
Adinekoei zuzendutako aisialdi eskaintza zabalagoa izan beharko litzatekeelakoan daude.

Kultur ekipamendu kopurua hobetu daiteke Alondegia birgaituz gero.
Udalaz gaindiko eskumena

1.4.

ETXEBIZITZA

GAI EREMUA: ETXEBIZITZA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua
Etxebizitza-

Diagnostikoa

•

Lizartzako etxebizitza dentsitatea egoitza-lurzoruan nabarmen jaitsi zen
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GAI EREMUA: ETXEBIZITZA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

parkearen
ezaugarriak

2008an. Horren arrazoia 2007 urtearen bukaeran behin betiko onarpena
jaso zuten Arau Subsidiarioetan dago, bertan, egoitzarako lurzorua
handitu egin baitzen.

Etxebizitza dentsitatea egoitza-lurozruan
(Etxebizitza/Ha)
70,00
60,00

Etxebizitza/Ha

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Iturria: UDALMAP

•

Lizartzako etxebizitzak mota ezberdinetakoak dira. Batetik, herrigunean
etxebizitza blokeak ageri dira eta, bestetik, herrigunetik aldenduago
bizitza bakarreko etxebizitzak ere badaude.

•

EUSTATen datuen arabera, Lizartzako etxebizitza gehienak etxebizitza
nagusiak dira eta ez dago bigarren etxebizitzarik. Dena den, aipatzekoa
da identifikatutako okupatu gabeko etxebizitza kopurua: 2001ean 110
etxebizitza zeuden okupatu gabe.
Etxebizitza nagusia
Bigarren etxebizitza
Okupatu gabeko etxebizitza

1991 1996 2001 2006
183 183 217 247
0
0
0
.
72
78 110
.

Iturria: EUSTAT

•

Lizartzatarrek ere, etxebizitza huts kopurua esanguratsua dela diote et
ahorren inguruan zerbait egin beharko litzatekeelakoan daude.

•

Ondorengo taulan, Udalmapen arabera, Lizartzan azken bost urteetan
amaitu diren etxebizitza babestuen kopurua jasotzen da.
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GAI EREMUA: ETXEBIZITZA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Azken
bost
urteetan amaitu
diren etxebizitza
43,84 43,55 43,26 42,98 42,55 0,00 0,00 0,00
babestuak
Lizartzan
(0/00
biztanle)
Iturria: UDALMAP

•

2007an behin betiko onarpena jaso zuten Arau Subsidiarioek ondoko
etxebizitza parke berria aurreikusten zuten:

Unitatea
Elizalde
Zerrategi
aldea
Plaza
Soro

Kale
Nagusia

A 1.1. unitatea
A 2.1. Partzela
A 2.2. Partzela
A 4.1. Unitatea (Alondegia)
A 4.2. Unitatea (Sutegi)
A 4.3. Exekuzio Unitatea
(Etxeaundia)
A 4.4. Exekuzio unitatea
(Zuloaga)
A 4.5. Exekuzio unitatea
(Barrenetxe)

Aurreikusitako
etxebizitza kopurua
Gehienez 6 etxebizitza
30 etxebizitza libre
26 babestutako etxebizitza
Gehienez 9 etxebizitza
Gehienez 3 etxebizitza
Gehienez 14 etxebizitza
6 etxebizitza
Gehienez 10 etxebizitza

Iturria: Lizartzako Arau Subsidiarioak

•

Diagnostiko hau gauzatzean A.4.5. Exekuzio unitatean aurreikusitakoa
dago bakarrik martxan. 2011ren bukaeran hasi zen eta, gaur egun,
oraindik 10 etxebizitza horiek eraikitzen dabiltza. Udal arkitektoaren
esanetan, epe motzean ez dago gainontzeko etxebizitzak eraikitzen
hasteko.

Azken urteetan etxebizitza dentsitatea jaitsi egin da, batez ere Arau
Subsidiarioek 2007an izandago eguneratzearekin, non etxebizitzarako
lurzoruak gehitu egin ziren.
Etxebizitza
hutsa

•

EUSTATen arabera, eta aurreko ataleko taulan ageri bezala, 2001ean
Lizartzan 110 etxebizitza huts zeuden. Udalmapen arabera, proportzioan,
urte horretan etxebizitzen %33,64 ziren hutsik zeudenak.

•

Etxebizitza hutsen arazoa lizartzatarrek ondo ezagutzen dute eta
kezkatzen dien gaia da. Etxe huts gehienak Kale Nagusian omen daude
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GAI EREMUA: ETXEBIZITZA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
eta etxe hutsen kopurua gero eta handiagoa omen da. Beraz, egoerari
buelta emateko zerbait egin beharko litzatekeela eta daude.
Nahiz eta datu eguneraturik ez izan, azken datuek (2001ekoak) Lizartzan
etxebizitzen %33,64 hutsik zeudela adierazten dute. Lizartzatarrak
ezagutzen dute egoera eta etxe huts kopurua gutxitu egin beharko
litzatekeela uste dute.

•

UDALMAPen datuen arabera, 2010ean Lizartzako etxebizitzen %13,65ek
50 urte baino gehiago zuen, eskualdean, Gipuzkoan eta EAEn baino
proportzio txikiagoa (%20 inguruan dabiltza).

•

EUSTATen 2010eko datuen arabera, Lizartzako etxebizitzen batez
besteko antzinatasuna 41,90 urtekoa da, eskualdekoa eta Gipuzkoakoa
baino zertxobait altuagoa. Aipatutakoena 41,4 eta 39,8 urtekoa da,
hurrenez hurren.

•

Lizartzako baserrien egoera, orokorrean, ona da udal arkitektoaren
esanetan. Beraietan jendea bizi da eta, gainera, ustiapenak ere badaude.

•

Ondorengo grafikoan Lizartzako etxebizitzen konfort adierazleak jasotzen
dira:

Lizartzako etxebizitzen Konfort Adierazleak

Etxebizitzen
antzinatasuna
eta
zaharberritzea

Erosotasun-indizea (%)
Tutu bidezko gasa (%)
Telefonoa (%)
Berokuntza (zentrala, banakakoa) (%)
Bainua (%)
Txorrotako ur beroa (%)
0

10
1981

20

30

1991

40
1996

50

60
2001

70

80

90 100

2006

Iturria: EUSTAT

•

Lizartzako etxebizitza gehienek dituzte bai ur beroa, bai bainua eta bai
telefonoa. Berokuntza sistema etxebizitzen %60 inguruk du eta, datuen
arabera, ia ez dago tutu bidezko gasik.
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GAI EREMUA: ETXEBIZITZA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

•

Lizartzako 2006 erosotasun indizea %60 ingurukoa zen, Tolosaldekoa
%65eko zenean. Gipuzkoakoa %72,7koa zen eta Euskal Autonomi
Erkidegokoa %72,2koa. Beraz, Lizartzako erosotasun indizea eskualde,
eta lurralde historokikoko indizeen balioen azpitik dago.

Lizartzako erosotasun indizea Tolosaldekoa eta Gipuzkoakoaren azpitik
dago eta etxebizitzen batez besteko antzinatasuna zertxobait gainetik.

•

Higiezinen
eskaintza:
etxebizitzen
eraikuntza

Lizartzan, Udalmapen arabera, etxebizitzak egiteko ondorengo baimenak
eman dira azken urteetan:
Lizartzan azken bost urteetan etxebizitza berriak egiteko
emandako baimenak (‰ biztanle)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
45,61 40,47

41,88 46,59 39,67

9,82

9,69

7,96

17,27

Iturria: UDALMAP

•

Argi ikusten da, 2003 eta 2007 urteen artean baimen ugari eman zirela,
Arau Subsidiarioak eguneratu aurretik. Ostean, ordea, gutxitu egin dira
eta, arestian aipatu bezala, Arau horietan aurreikusitako exekuzio úntate
bakarra dago martxan gaur egun (Barrenetxekoa).

2003-2007 urteen artean etxebizitza berriak egiteko lizentzia gehiago
eman ziren. 2008tik aurrera, ordea, proportzio hori asko jaitsi zen.

Etxebizitza
beharra
eta
eskaera

•

Lizartzan ez dago etxebizitza behar edo eskaeraren azterketa
espezifikorik. Dena den, 2011n eraikitzen hasi ziren 10 etxebizitzetatik
bakarra omen dago saldua (Barrenetxekoak).

•

Horrez gain, udal arkitektoaren esanetan, Tolosan bertan soberakinak
omen daude (etxebizitza hutsak) eta jendeak nahiago du Tolosara joan,
Lizartzara baino.

Lizartzan ez
espezifikorik.
Eskaintzaeskaera
balantzea
Etxebizitzaren
prezioa

dago

etxebizitza

behar

edo

eskaeraren

azterketa

Ez dago etxebizitzen eskaera eta eskaintzaren arteko balantzea egiteko
informaziorik.

•

Ez dago Lizartzako etxebizitzen prezioaren gaineko informazio zehatzik.
Lizartzan martxan den azken ekimeneko datuen arabera /Barrenetxeko
10 etxebizitzak) bertako batez besteko prezioa 2.700 €/m2koa da,
(trastero aeta garajea barne).
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GAI EREMUA: ETXEBIZITZA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

•

EUSTATen datuen arabera, Gipuzkoan, etxebizitza libre berrien m2ko
prezioa 3.682,3 € da, eta erabilitakoena 3.966,0 €. Lehenengoa EAEkoa
baino zertxobait baxuagoa (EAEn 3.742,1 €) da eta bigarrena, ordea,
pixka bat altuagoa (EAEn 3.564,7 €).

•

Datu horien arabera, Babes Ofizialeko etxebizitzen prezioa Gipuzkoan
1.574,9 €koa da, EAEkoaren parekoa (EAEn 1.585,4 €).

Nahiz eta ez dagoen Lizartzako etxebizitzen prezioen gaineko datu
zehatzik, gaur egun eraikitzen ari diren etxebizitzena Gipuzkoakoa eta
EAEkoena baino baxuagoa da.
Erakunde
arloa

Lizartzako Udalak ez dauka etxebizitza politika berezirik. Dena den, Kale
Nagusiko etxebizitza hutsei konponbidea ematea du helburuetako bat.

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•
•

Kale Nagusiko etxebizitza huts kopurua murriztu.

•

Ez da aurreikusten.

Etxebizitzen konfort adierazleen balioak ere ingurukoen azpitik daude, eta antzinatasuna
altuagoa da.
Udalaz gaindiko eskumena

1.5.

JARDUERA EKONOMIKOAREN EGITURA ETA MAILA

GAI EREMUA: JARDUERA EKONOMIKOAREN EGITURA ETA MAILA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua
Eredu
ekonomikoa

Diagnostikoa

•

Lizartzan azken urteetan ekonomi jarduera ezberdinen establezimendu
kopurua nahiko egonkorra izan da. 2010ean establezimendu kopuru
gehien dutenak, Industria, merkataritza eta nekazaritza dira, eraikuntza
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GAI EREMUA: JARDUERA EKONOMIKOAREN EGITURA ETA MAILA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
sektoreak gertutik jarraituz.

Lizartzako jarduera kopurua sektoreka

Nekazaritza, abeltzaintza eta
arrantza

20

Industria, energia eta
saneamendua

18

Eraikuntza

16
Merkataritza, garraioa eta
ostalaritza

14
12

Finantza eta aseguru
jarduerak

10

Higiezinen aktibitateak

8
6

Jarduera profesional eta
laguntzaileak

4

Administrazio publikoa,
hezkuntza eta osasuna

2

Arteetako eta bestelako
jarduerak

0
2008

2009

2010

2011

2012

Iturria: EUSTAT

•

Era berean, Lizartzako bertako enplegu kopurua ere haziz joan da azken
urteetan, gorakada nabarmenena 2005 eta 2008 urteetan eman zelarik.
2009tik aurrera, ordea, joera enplegu kopurua gutxitzearena da.

Lizartzako enplegu kopuruaren eboluzioa
350

Enplegu kopurua

300
250
200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Iturria: EUSTAT

•

Lizartzatarren ustez, nahiz eta udalerrian poligono industriala izan,
bertako langileen gehiengoa ez dira lizartzatarrak. Hau da, ez du
lizartzatarrentzat lanpostu gehiegirik sortu.
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GAI EREMUA: JARDUERA EKONOMIKOAREN EGITURA ETA MAILA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Nahiz eta azken urteetan establezimendu kopurua mantendu eta
enplegu kopuruak gora egin, azken 3 urteetan enplegu kopuruak
beheranzko joera du Lizartzan eta herriko industriguneak kanpokoei
ematen omen die lana.

•

Lizartzako errendimendu ekonomikoa biztanleko Barne Produktu
Gordinari dagokionez, Tolosaldekoa, Gipuzkoakoa edo Autonomi
Erkidegokoaren azpitik dago. Besteen batez bestekoak 31.000 €
inguruan dabiltzan bitartean, Lizartzakoa ez da 29.500€ra iristen.

Binztanleko BPG(€) 2008an
32.500,00
32.000,00
31.500,00

Jarduera
ekonomikoare
n
maila
orokorra

31.000,00
30.500,00
30.000,00
29.500,00
29.000,00
28.500,00
28.000,00
Lizartza

Tolosaldea

Gipuzkoa

EAE

Iturria: UDALMAP

•

2008ko Lizartzako Balio Erantsi Gordina kontutan hartuz, sektoreka,
jarraian adierazten den bezalako sailkapena egin daiteke, non argi
ikusten den industrian oinarritzen dela %60 baino gehiago. Horrez gain,
zerbitzuek ere garrantzia handia dute, %33 harturik eta gutxien, lehen
sektoreak du, %2 bakarrik izanez.
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GAI EREMUA: JARDUERA EKONOMIKOAREN EGITURA ETA MAILA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Balio Erantsi Gordina Sektoreka (2008)
2%

33%

62%
3%

Lehen sektorea

Industria

Eraikuntza

Zerbitzuak

Iturria: EUSTAT

Lizartzan balio erantsi gordin nagusiena industria sektoreak du eta
biztanleko BPG Tolosaldekloa eta Gipuzkoakoa baino zertxobait
baxuagoa da.

•

Lizartzatar bakoitzaren eta Lizartzako familien errenta mailak adierazten
dira ondoko taulan, Tolosaldea, Gipuzkoa eta EAEkoekin konparatuz.
Datu horiek 2009 urtekoak dira.

Lizartza
Familiaren
ongizate
ekonomiko
maila

Tolosaldea

Gipuzkoa

EAE

Errenta
pertsonala

17.687,00

19.870,00

20.270,00

19.631,00

Familiako
errenta maila

37.296,00

43.253,00

43.950,00

42.729,00

Iturria: EUSTAT

•

Lizartzatarren batez besteko errenta pertsonala Tolosaldea, Gipuzkoa eta
EAEkoa baino baxuagoa da.

•

Lizartzako familien batez besteko errenta maila ere eskualdekoa,
Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino baxuagoa da.
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GAI EREMUA: JARDUERA EKONOMIKOAREN EGITURA ETA MAILA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Lizartzako familien ongizate ekonomiko maila, 2009ko datuen arabera,
Tolosaldekoa, Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino eskasagoa da.

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Lizartzako jarduera ekonomikoek herritarrentzako lanpostu gehiago izan beharko lukete eta
horretarako udal politikaren bat bideratzea ongi legoke.
Udalaz gaindiko eskumena

•

Lizartzatarren famili ongizate maila ingurukoena baino baxuagoa da eta biztanleko BPG
ere baxuagoa da. Egoera aldatzeko politikaren bat garatu beharko litzateke.

•

Lizartzako lanpostu kopurua handitzeko politikaren bat bideratu beharko litzateke (eskuade
mailan, esaterako).

1.6.

LEHEN SEKTOREA

GAI EREMUA: LEHEN SEKTOREA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua
Sektorearen
egitura

Diagnostikoa

•

EUSTATen datuen arabera, lehen sektorearen garrantzia maila
Lizartzan oso baxua da. 2008ko datuen arabera %2ko balio erantsia
zuen, eta azken urteetako eboluzioa aztertuz, joera negatiboa dela
antzeman daiteke, ondoko grafikoan adierazten den bezala.
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GAI EREMUA: LEHEN SEKTOREA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Balio erantsia sektore ekonomikoaren arabera Lizartzan
100
90
80
70

%

60
50
40
30
20
10
0
1996

2000

Lehen sektorea (%)

Industria (%)

2005
Eraikuntza (%)

2008
Zerbitzuak (%)

Iturria: EUSTAT

•

Establezimendu kopuruari dagokionez, EUSTATen datuen arabera,
2012an 10 ziren lehen sektoreari lotutakoak.

•

Lizartzako 16 urte baino gehiagoko okupatutako biztanleriaren % 2
inguru baino ez dago sektore honetan lanean (2010eko datuak,
UDALMAP).

Lehenengo sektoreak Lizartzako Balio Erantsi Gordinari egiten dion
ekarpena %2 ingurukoa baino ez da, eta joera jaisten joatearena da
eta 16 urtetik gorako okupatutako lizartzatarren %2k baino ez
dihardu sektore honetan.

Bizitasuna
eta
errendimendu
ekonomikoa

•

EUSTATen datuen arabera, lehen sektoreak Lizartzako Balio Erantsi
Gordinaren %2 bakarrik suposatzen zuen 2008an.

•

Datu hori Tolosaldekoarekin, Gipuzkoakoarekin eta EAEkoarekin
alderatuz, landa-eremuetan orokorrean gertatu ohi den bezala,
altuagoa dela ikus daiteke. Dena den, ez da ahaztu behar proportzio
horren joera, datuen arabera, jaisten joatearena dela
Lehen Sektorearen Balio Erantsi Gordina (%)
Lizartzan 2008an
Lizartza

Tolosaldea

Gipuzkoa

%1,25

%0,60

%1,67
Iturria: UDALMAP
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GAI EREMUA: LEHEN SEKTOREA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Lehen sektorearen Balio erantsi Gordina Lizartzan Tolosaldekoa,
Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino altuagoa da, landa-eremuko
udalerrietan gertatu ohi den bezala. Dena den, ez da ahaztu behar
joera jaisten joatearena dela.

Belaunaldi
dinamismoa

•

Esan bezala, Lizartzako 16 urte baino gehiagoko okupatutako
biztanleriaren % 2 inguru baino ez dago sektore honetan lanean
(2010eko datuak, UDALMAP) eta azienda kopurua jaitsiz doa.

Lizartzako gero eta gazte gutxiagok aukeratzen dute lehen sektorea
beraien jarduera ekonomiko gisa.

Gizartea,
ekonomia
eta
ingurumen
funtzionaltasuna

•

Nahiz eta Lizartzako ekonomiaren zati txiki bat suposatu, lehen
sektoreak baso eta zelaiak egoera onean mantentzen laguntzen du,
paisaiaren egoera mantentzen, hain zuzen ere.

•

Lizartzatarrek diotenez, azken aldian nekazaritza eta abeltzantzari
lotutako jardueren beherakadak inguruen egoera okertzea eragin du:
basoen egoera eskasa, adibidez.

Lehen sektoreko jardueren beherakadak, Lizartzako inguruaren
egoera trakestea suposatu du.

•
Nekazaritza
azpisektorea

•

Horrez, gain, EUSTATen arabera, 1999an landuak ziren lurrak 24
Hako azalera hartzen zuten eta 2009an, berriz, 5 Hakoa soilik. Larre
iraunkorreko lurrek, 1999an 198Ha hartzen zituzten eta 2009an 146.
Azken urteetan nekazaritzara bideratutako lur azalera ia erdira
murriztu da.

•
Abeltzaintza
azpisektorea

EUSTATen datuen arabera, 2009an Lizartzako nekazaritza azalera
273 Ha-koa zen, 1999an 444 Ha-takoa izan zen bitartean. Beraz,
azalera horretan murrizketa nabarmena eman zen 10 urte horietan.

Abeltzantza unitateei dagokienez, ondokoa izan da eboluzioa
udalerrian. Zaldi aziendak izan ezik, beste animalien azienda kopurua
jaitsi egin da aztertutako 10 urte horietan, ahuntz aziendak ia
desagertuz, gainera. Beherakada nabarmenena ardi azienda
kopuruarena izan da, 1999an 200dik gora izatetik, 2009an 100 inguru
izatera pasa baitira. Hau da, erdira jaitsi da kopurua. Dena den, ardi
eta behi aziendak dira nagusi Lizartzan.
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GAI EREMUA: LEHEN SEKTOREA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

Abeltzantza unitateak Lizartzan
250

200

150

100

50

0
Behi-aziendak Ardi-aziendak

Ahuntzaziendak
1999

Txerriaziendak

Zaldi-aziendak

2009

Iturria: EUSTAT

Abeltzantza unitate kopuruak ere beherakada nabarmena izan du
Lizartzan azken urteetan.

•

Behin-behineko onespena duen EAEko Nekazaritza eta Basogintza
Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak (LAP), Lur Ez
Urbanizagarrietako nekazaritza eta basogintza erabilerak arautzen
ditu. Lizartzako lurren banaketa modu honetan burutzen da LAP
honetan:
Azalera (m2)

Lur mota
Basoa-Mendi urria
Baso azpisektorea

868.985

Basoa

8.771.563

Etxe-lurra; industriala; ekipamendua eta
aspiegiturak

182.609

Nekazaritza-abeltzaintza eremua: Balio
Estrategiko Altua

139.533

Nekazaritza-abeltzaintza
Transtiziozko Landa Paisaia

eremua:

2.299.275

Larre Menditarra-Harkaitzak

39.877

Ingurumen hobekuntzak

25.327
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GAI EREMUA: LEHEN SEKTOREA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Iturria: EAEko Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana

•

LAP horren arabera, Lizartzako lur azaleraren %74 basoek osatzen
dute eta larre zein sastrakek % 13 eta %10 hartzen dute hurrenik
hurren.

•

EAEko Baso Inbentarioaren arabera, Lizartzako baso azaleraren
portzentaia (%74 inguru) Tolosaldea (%62 inguru) eta
Gipuzkoakoena (%63 inguru) baino askoz altuagoa da.

•

Inbentarioaren arabera, baso azalera osotik %30 koniferoena da eta
gainontzeko %70a hostozabalei dagokie, Gipuzkoan gertatzen
denaren kontra. Hostozabalak nagusitzen dira, beraz, Lizartzako
basoetan.

•

Gipuzkoako Foru Aldundiaren datuen arabera, 1994-2005 urteetan
eginiko baso mozketen %80 inguru herri onurako mendietan egin
ziren, koniferoak izan zirelarik moztutakoak. Mendi pribatuetan,
moztutako baso azalera osotik %25 hostozabalak izan ziren.

•

1994 urteaz geroztik (2005era arte) egindako basoberritzeen ia
erdiak herri onurako mendietan egin ziren. Mendi pribatuan zein herri
onurako mendian egindako basoberritzeen gehiengoa, %74 eta %97
hurrenik hurren, koniferoekin egin zen.

Lizartzako lur azaleraren %74 basoek osatzen dute eta udalerriko
baso portzentaia eskualdekoa eta Gipuzkoakoa baino altuagoa da.
Hostozabalek hartzen dute Lizartzako baso azaleraren %70 eta %30
koniferoek. Basoberritze gehienak koniferoekin egiten dira.
ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Lehen sektorearen eboluzioa negatiboa da Lizartzan, bere adierazgarritasuna gero eta
txikiagoa izanik. Horrek gainera, paisaiaren eraldaketa ekarri du, gero eta “egoera
kaxkarragoa” bistaratuz.
Udalaz gaindiko eskumena

•

Lehen sektorea bultzatzeko udalaz gaindiko politika edo ekimenen bat garatzea
beharrezkoa litzateke lehen sektorea bultzatzeko eta gazteak sektore honetan
interesatzeko.
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1.7.

BIGARREN SEKTOREA, ZERBITZUAK ETA
TURISMOA

GAI EREMUA: BIGARREN SEKTOREA, ZERBITZUAK ETA TURISMOA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

Bigarren sektorea

•

EUSTATen arabera, Lizartzan, 2012an 14 industria establezimendu
zeuden. Industria establezimenduen eboluzioa aztertzeko ondoko
taulan jaso dira datuak.
Industria, energia eta saneamendu
establezimenduak Lizartzan
2008

2009

2010

2011

2012

12

11

12

14

14

Iturria: EUSTAT

Sektorearen
egitura

•

UDALMAPen arabera, 2011n, industria establezimendu horien batez
besteko tamaina 13,07 langilekoa zen, Tolosaldea, Gipuzkoa eta
EAEkoako batez bestekoaren parekoa.

•

Udalerrian kokatutako industria enpresa nagusienak, besteak beste,
ondokoak dira:
Enpresa nagusienak

Jarduera Mota

Aguas de Insalus S.A.

Uraren enboteilatze lanak.

Manipulados del Araxes S.L.

Paper eta kartoiaren sektorea

Casa Eceiza, S.L.

Gozogintza

Serrería Goikoetxeandia, S.L.

Zerrategia

Panificadora Goiz-Argi

Okindegia

Araxes Karrozeriak

Karrozeria

Onik Sistemas de Elevación S.L.

Eraikuntzako laguntza makinaria

Iturria: guk geuk egina.
EUSTATen datuen arabera, Lizartzan 2012an 14 establezimendu
industrial zeuden.

Bizitasuna

eta

•

EUSTATen datuen arabera, industri sektoreak Lizartzako Balio
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GAI EREMUA: BIGARREN SEKTOREA, ZERBITZUAK ETA TURISMOA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua
errendimendu
ekonomikoa

Diagnostikoa
Erantsi Gordinaren %62 suposatzen zuen 2008an.

•

Datu hori Tolosaldekoarekin, Gipuzkoakoarekin eta EAEkoarekin
alderatuz, nabarmen altuagoa dela ikus daiteke. Hau da, industriaren
garantzia, proportzioan, nagusiagoa dela.
Industria Sektorearen Balio Erantsi Gordina (%)
Lizartzan 2008an
Lizartza
Tolosaldea Gipuzkoa
EAE
%62,25
%43,07
%32,03
%27,86

Iturria: UDALMAP

Lizartzako jarduera ekonomikoen barruan, industriak Balio Erantsi
Gordinaren %62 suposatzen du, Tolosaldean, Gipuzkoan eta EAEn
baino nabarmen gehiago.
Zerbitzuen sektorea

•

EUSTATen arabera, Lizartzan, 2012an, 27 establezimendu zeuden
zerbitzuen sektorean, jarraian adierazten den moduan banatuta.

Zerbitzuen sektoreko establezimenduak Lizartzan (2012)
15%
Merkataritza, garraioa eta
ostalaritza
Finantza eta aseguru jarduerak

Sektorearen
egitura

47%

19%

Jarduera profesional eta
laguntzaileak
Administrazio publikoa,
hezkuntza eta osasuna
Arteetako eta bestelako
jarduerak

15%
4%

Iturria: EUSTAT

•

Argi ikus daiteke sektore honetan establezimendu gehien
merkataritza, garraio eta ostalaritzari lotutakoak direla eta, jarraian,
administrazio publiko, hezkuntza eta osasunarekin lotutakoak.
Presentzia gutxien dutenak, ordea, finantza eta aseguru jarduerak
dira.
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GAI EREMUA: BIGARREN SEKTOREA, ZERBITZUAK ETA TURISMOA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Sektorearen egiturari dagokionez, establezimendu aldetik garrantzi
gehien duena merkataritza, garraioa eta ostalaritza dira (%47) eta
gutxien, ordea, finantza eta aseguru jarduerak (%4).

•

EUSTATen datuen arabera, zerbitzuen sektoreak Lizartzako Balio
Erantsi Gordinaren %33 suposatzen zuen 2008an.

•

Datu hori Tolosaldekoarekin, Gipuzkoakoarekin eta EAEkoarekin
alderatuz, baxuagoa dela ikus daiteke. Hau da, zerbitzuen
sektorearen garantzia egitura ekonomikoan, proportzioan txikiagoa
da.

Bizitasuna
eta
errendimendu
ekonomikoa

Zerbitzuen Sektorearen Balio Erantsi Gordina
(%) Lizartzan 2008an
Lizartza
Tolosaldea Gipuzkoa
EAE
%32,78
%45,17
%59,77
%62,22
Iturria: UDALMAP

Lizartzako jarduera ekonomikoen barruan, zerbitzuek Balio Erantsi
Gordinaren %33 suposatzen du, Tolosaldean, Gipuzkoan eta EAEn
baino gutxiago.
Turismo eta ostalaritza sektorea

Azpiegitura
turistikoa

•

Lizartza ez da turismorako bereziki prestatuta dagoen udalerria.
Jatetxe eta ostatu plazez gain, ez dago aparteko turismo baliabiderik.

•

Bertako ostalaritza
Ostalaritza establezimenduak eta jatetxeak
(biztanleen 0/00)
2006
2007
2008
2009
2010
67,21
65,29
63,96
62,03
63,66

Iturria: UDALMAP

•

Bertako turismoa ostatuko plazen eboluzioa, UDALMAPen arabera,
ondokoa da:
Turismo ostatuko plazak (biztanleen 0/00)
2007
2008
2009
2010
2011
8,08
6,30
7,80
6,13
6,18

Iturria: UDALMAP
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GAI EREMUA: BIGARREN SEKTOREA, ZERBITZUAK ETA TURISMOA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Lizartzak, jatetxe eta ostatuko plazez gain ez du aparteko baliabide
turistikorik eta ez da turismorako prestatuta dagoen udalerria.

Turismo
baliabideak
eta
erakargarritasuna
k

•

Jatetxeez eta ostatuko plazez gain, ez dago aparteko turismo
baliabiderik Lizartzan.

•

Badaude turismorako potentziala duten alderdi ezberdinak udalerrian:
ingurune naturala, paisaia, mendi ibilbideak, Araxes ibaia, etab.

•

Dena den, nahiz eta baliabideak izan, lizartzatarrek ez dute argi
turismoa erakarri nahi duten udalerrira.

Baliabideak egon badaude, baina herritarrek ez dute argi turismoa
bultzatu nahiko luketen Lizartzan.
Turismoaren
profila
Ez da ia turistarik etortzen Lizartzara.

Produktuen
egituratzea,
sustapena
eta
merkaturatzea

Ez dago turismo produkturik Lizartzan.

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Lizartzan turismoa bultzatu nahi den zehaztu beharko luke herriak.
Udalaz gaindiko eskumena

•

Turismoa bultzatu nahi izanez gero, eskualde mailako ekimenen parte izan daiteke Lizartza.

1.8.
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GAI EREMUA: ENPLEGUA ETA LAN MERKATUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa
:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

•

Udalmapen 2010eko datuen arabera, Lizartzako biztanleen %49,09 da
biztanleria aktiboa, Tolosaldean, Gipuzkoan eta EAEn baino portzentaia
altuagoa.
Jarduera Tasa 2010 (Biztanleria aktiboa)

16
urte
edo
biztanleak (%)

Biztanleria
aktiboa

gehiagokoa

16
urte
edo
emakumezkoak (%)

gehiagoko

16
urte
edo
gizonezkoak (%)

gehiagoko

Lizartza

Tolosaldea

Gipuzkoa

EAE

49,09

48,34

47,94

47,74

41,80

42,97

42,62

42,23

55,65

53,59

53,46

53,52

Iturria: UDALMAP

•

Lizartzako emakumeen %41 baino gehiagok du 16 urte edo gehiago eta
baita gizonezkoen %55 baino gehiagok ere. Emakumezkoen kasuan,
Tolosaldean, Gipuzkoan eta EAEn baino baxuagoa da eta, gizonezkoetan,
ordea, altuagoa da.

16 urte edo gehiagoko biztanleen jarduera tasaren proportzioa Lizartzan
Tolosaldekoa, Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino altuagoa da. Dena den,
emakumezkoen kasuan, proportzioa baxuagoa da.

•

Udalmapen 2006ko datuen arabera, 16 eta 64 urte bitarteko lizartzatarren
%69,39 lanean zegoen. Ikus daitekeenez, portzentaia, eskualdean,
Gipuzkoan eta EAEn baino altuagoa da.
Okupazio Tasa 2006

Biztanleria
okupatua
16 eta 64
biztanleria (%)

urte

arteko

16 eta 64 urte
emakumezkoak (%)

arteko

16 eta 64 urte
gizonezkoak (%)

arteko

Generoen arteko aldea (pp)
Iturria: UDALMAP
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Lizartza

Tolosaldea

Gipuzkoa

EAE

69,39

66,49

65,90

64,99

59,35

56,76

57,10

56,00

77,63

75,48

74,43

73,82

18,27

18,71

17,33

17,81
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GAI EREMUA: ENPLEGUA ETA LAN MERKATUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa
:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

•

Emakumezkoan artean, okupazio tasa %59,35ekoa zen eta
gizonezkoetan %77,63koa. Kasu bietan aztertutako beste eremuena baino
altuagoa zen okupazio tasa eta generoen arteko alde baxuena du
Lizartzak. Dena den, mahai-gainean jarri beharko da, nahiz eta aldea
murritzagoa izan, Lizartzan ere, emakumezkoen okupazio tasa
gizonezkoena baino nabarmen txikiagoa dela.

•

Udalerrian bertan okupazio tasak izan duen eboluzioa
EUSTATen datuekin eratutako taula begiratu daiteke:

ikusteko

Landunak Lizartzan (19912006)
1991
Aktiboak
Landunak
Okupazio tasa

1996

2001

2006

296
289

268
240

298
266

306
289

97,64

89,55

89,26

94,44

Iturria: EUSTAT

•

1991n, Lizartzan, okupazio tasa %100etik gertu zegoen, baina hurrengo
urteetan %90 ingurura jaitsi zen, 2006an, berriz ere %94ra iritsiz.

•

Landunak jarduera eremuko aztertuz gero, argi ikusten da Lizartzako
biztanleria aktiboaren zati handi batek Manufaktura-industrian egiten duela
lan. Sektore horren eboluzioa, gainera, hazi egin da 1996 eta 2006 urteen
bitartean, 70 langile ingurutik 106 izatera pasatu baita.

•

Manufaktura-industriaren atzetik, gehien nabarmentzen diren sektoreak
(langile-kopuruari dagokionez), merkataritza eta konponketa eta
eraikuntza sektorea dira.

•

Nahiz eta landa-eremuko udalerritzat hartzen den Lizartza, nekazaritza,
abeltzantza, ehiza eta basogintza sektoreko langile kopurua, proportzioan
ez da batere esanguratsua. Dena den, 1996 eta 2006 urteen artean,
kopurua hazi egin da.
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GAI EREMUA: ENPLEGUA ETA LAN MERKATUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa
:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

Lizartzako biztanle landunak, jarduera sektoreka
(1996-2006)
Etxeko langileak
dituzten etxebizitzak
Bestelako gizarte-zerbitzuak eta
norbanakoentzako zerbitzuak
Osasun- eta albaitaritza-jarduerak,
gizarte-zerbitzua
Hezkuntza

Herri-administrazioa
Onibar-jarduerak eta alokairukoak;
enpresa-zerbitzuak
Finantza-bitartekaritza

Garraioa, bilketa eta komunikazioak

Ostalaritza

Merkataritza eta konponketa

Eraikuntza
Elektrizitatea, gasa eta ura
ekoiztu eta banatzea
Manufaktura-industria

Ateratze-industriak

Arrantza, akuikultura
Nekazaritza, abeltzaintza,
ehiza eta basogintza
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Iturria: EUSTAT

•

Lizartzatarren ustez, udalerrian bertan ez dago lan aukera gehiegi eta,
gainera, nahiz eta industria izan, beraien iritziz, ez ditu lizartzatar asko
okupatzen. Hau da, industria badago herrian, baina Lizartzako gutxik

41

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: ENPLEGUA ETA LAN MERKATUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa
:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
egiten dute lan udalerriko industrietan. Gehienak kanpoko langileak omen
dira.
Lizartzako okupazio-tasa, Tolosaldekoa, Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino
zertxobait altuagoa da, eta bere eboluzioa aztertuz, azken 20 urte
inguruan %89tik gora mantendu da. Langile kopuruari dagokionez,
garrantzi handiena duen sektorea manufaktura industriarena da. Dena
den, herritarren ustez, Lizartzako industriako langileak inguruetako
herrietakoak dira eta ez lizartzatarrak.

•

2011n Lizartzan erregistratutako langabezi tasa %9,40koa zen, EAEkoa
baino baxuagoa baina, eskualdekoa eta Gipuzkoakoa baino altuagoa.
Langabezia erregistratu tasa 2011
(Biztanleria aktiboa)

16 eta 64 urte arteko biztanleak
(%)
45
urte
edo
biztanleak (%)

gehiagoko

Epe luzekoa (16 eta 64 urte
arteko biztanleak)(%)

Langabezia

Lizartza

Tolosaldea

Gipuzkoa

EAE

9,40

8,93

8,90

10,09

10,05

8,28

8,06

8,75

4,12

3,83

3,51

4,07

Iturria: UDALMAP

•

%10 inguru 45 urtetik gorakoak ziren eta, horrez gain, %4,12 epe luzeko
langabetuak.

•

EUSTATen datuen arabera, Lizartzako langabetu kopuru altuena (1997tik
2011ra bitartean) 2011n bertan izan zen, 41 izanik.

•

1997tik 2002ra arte langabetuen artean, emakumezko gehiago bazegoen
ere, urte horretatik aurrera, gizonezko langabetu gahiago egon da
Lizartzan. Dena den, aldea oso txikia izan da emakumezko eta gizonezko
langabetuen artean.

•

Lanbiden 2013ko 1. hiruhilabeteko datuen arabera, Lizartzan
erregistratutako 48 pertsona daude (langabetuak), gehienak, industria
sektorekoak (%20 inguru).
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GAI EREMUA: ENPLEGUA ETA LAN MERKATUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa
:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa
Lizartzako langabeak jarduera eremuka
(2013ko 1. hiruhilabetea)
4,17%

14,58%

4,17%
31,25%

14,58%

10,42%

20,83%

Nekazaritza, Abeltzantza eta Arrantza

Industria

Eraikuntza

Merkataritza eta Ostalaritza

Tekniko eta Administratiboak

Zerbitzu Publikoak eta Osasuna

Aurretiko lanik gabe

Lizartzan erregistratutako langabezi tasa eskualdekoa eta Gipuzkoakoa
baino altuagoa da. Halaber, azken urteetan ez dago alde gehiegirik
emakumezko eta gizonezkoen artean. Langabetu gehien dituen sektorea
industriarena da.

•

Lizartzako kontratu errotazioaren indizea (kontratuak/pertsonak) ondoko
taulan jasotzen da. Bertan ikus daiteke, Lizartzakoa, Tolosaldekoa,
Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino altuagoa dela.
Kontratu errotazioaren indizea (2011)

Kontratazioa

Kontratu errotazioaren indizea

Lizartza

Tolosaldea

Gipuzkoa

EAE

3,07

3,03

2,80

2,91

Iturria: UDALMAP

•

Epe berean, EUSTATen Iraunkortasun Adierazleen arabera, Lizartzan,
emakumezkoen kontratu txandakaketako indizea 4,49koa zen,
gizonezkoena 2,06koa zen bitartean.

Kontratazioan ere, okupazio eta errenta mailan jaso bezala, emakumeen
egoera gizonezkoena baino kaxkarragoa da.
Enplegu
prestakuntza

•

Tolosaldea Garatzenetik bideratzen dira enplegu prestakuntza politikak.
Zehaztuta, erakunde honek Ekinztaileen Saila eta Enplegu Saila ditu,
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GAI EREMUA: ENPLEGUA ETA LAN MERKATUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa
:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Azpieremua

Diagnostikoa

politikak

bata, enpresa eximen berriei laguntza emateko diseinatutako zerbitzua
eta, bestea, lanbide zentro orientatzaile izateaz gain, formakuntzarako
beharreko programei buruzko informazio-zerbitzua.

•

Enplegu Sailetik, lan eskaintzak kudeatzeaz gain, prestakuntza aukera
ezberdinen gaineko orientazioa ere eskaintzen da. Gainera, Programa
ezberdinak ere badituzte, Lanbide Hastapenerako Programa eta Lanerako
arriskuan dauden kolektiboei zuzendutako programak.

Badago eskualde mailan enplegu prestakuntza politikak jorratzen dituen
erakundea (Tolosaldea Garatzen), orientazio eta zerbitzu ezberdinak
lantzen eta eskaintzen dituena.
Telelana
Ez dago Lizartzan telelanak duen ezarpena ezagutzeko informaziorik.

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

• Ez da aurreikusten.
Udalaz gaindiko eskumena
•

Langabetu kopurua murrizteko ekintzak Lizartzako industrietan lana sustatuz Tolosaldea
Garatzenen eskutik.

•

Gizonezko eta emakumezkoen artean, kontratazioan dagoen ezberdintasuna murrizteko
ekimenak garatu.
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4. LURRALDEARI DAGOZKION ALDERDIAK

1.9.

LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA

GAI EREMUA: LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

5. HIRIGINTZA PLANGINTZA ETA DISEINUA

Azpieremua

Lurralde
eremua

Diagnostikoa

•

Lizartza Gipuzkoako udalerria da, Tolosaldea eskualdearen barruan
dagoena, eta guztira 1.250 Ha inguruko azalera du.

•

Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko aldean dago kokatua eta
Nafarroarekin dago mugan.

•

Araxes ibaiak gurutzatzen du iparraldetik hegoaldera, 136 m-ko altueran
dago kokatua eta Araxes haranaren beheko aldean kokatzen da.

•

Udalerriaren ekialdea menditsuagoa da, Otsabio mendiraino iritsiz (800
m inguru).

•

EUSTATen arabera, egoitzarako lurzoruak 7 Ha hartzen ditu Lizartzan,
8 Ha jarduera ekonomikoetarako lurzoruak, Sistema Orokorretakoak 14
Ha eta gainerakoa lurzoru urbanizaezina. Ondoko grafikoan hobeto
aztertu daitezke proportzioak.

Lizartzako egitura orokorra eta organikoa
0,60%
0,64%
1,14%

Egoitzarako lurzorua
Jarduera ekonomikoetarako
lurzorua
Sistema orokorretako lurzorua
Lurzoru urbanizaezina

97,61%
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GAI EREMUA: LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

5. HIRIGINTZA PLANGINTZA ETA DISEINUA

Azpieremua

Diagnostikoa

•

Landa-eremuko udalerria da eta bertan baserri eta familia bakarreko
etxebizitzez gain, herrigunean etxebizitza blokeak ere badaude.

Bere azaleraren %97 inguru lurzoru urbanizaezina duen landa eremuko
udalerria da, baina herrigunean baditu etxebizitza blokeak.

Udal
lurzoruaren
egitura
organikoa eta
erabilerak

•

Lizartza 136 m-ko altueran dago kokatua, Araxes ibaiak gurutzatzen du
iparretik hegora eta ekialdean erliebe menditsuagoa du.

•

Araxes ibaia babestutako naturgune baten ardatz nagusia da eta
naturgune honek Lizartzako lurrak ere hartzen ditu.

•

Herrigunea, forma luzea duena, udalerriaren erdi-iparraldean kokatzen
da eta udalerriko azaleraren %97 lurzoru urbanizaezina da. Azalera
horretan, baserriak, eta lehen sektoreari lotutako lursailak daude. Arau
subsidiarioetan ondo zehazten da zeintzuk diren eremu horietan
gauzatu daitezkeen erabilerak.

•

Azken urteetan Lizartzako lurraldeak ez du eraldatze maila handiegirik
izan. Dena den, nekazaritzarako erabilitako lurren azalera 1999an 444
Ha bazen ere, 1999an 273 Ha izatera iritsi zen. Horrek, arestian aipatu
bezala, inguruko paisaiaren nolabaiteko eraldaketa ekarri du.

Herriguneak forma luzea du eta udalerriaren iparraldean kokatzen da.
Lizartzaren azalera gehiena lurzoru urbanizaezina da eta
ondo
zehaztuta daude bertan garatu daitezkeen jarduerak arau
subsidiarioetan.
Hiri egitura eta
ehundura

Hiriko eta hiri
inguruetako
berdeguneak

Lizartzako udalerriak, landa-eremukoa izan arren, herriguneak badu
herri izaera, altuera asko ez duten etxe blokeak baitaude. Horrez gain,
badaude herrigunetik zertxobait urrundutako baserri auzo batzuk,
baina, orokorrean, ondo komunitatuta daudenak herrigunearekin.

•

Lizartza landa-eremuko udalerria izanik eta biztanle aldetik horren
garrantzitsua ez denez, ia-ia, eraikita ez dagoen azalera gehiena,
berde-gunea da.

•

Lizartzako azaleraren %43,04 babes bereziko eremua da, Araxes Ibaiari
lotutako babestutako eremuarena, hain zuzen ere.

Lizartzan, landa eremuko udalerria izanik, ia-ia, eraikita ez dagoen
eremua berde-gunea da.
Paisaia
gune
hondatuak

eta

•

Arau Subsidiarioetan bada Paisaia Babesteko Lurzoru Hiritar Ezin
bezala mugatutako eremua: Goltzur Zelaia. Eremu hau udalerriaren ipar
mendebaldean kokatzen da, Orexa eta Gazteluko udalerrien mugan eta
bere paisaia paregabearen balioa dela eta babesten da. 1992an Goltzur
Zelaiko Plan Berezia idazteko agindua eman zen. Plan hau tramitatu ez
bazen ere eremuari buruzko informazio ugari jasotzen du.
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GAI EREMUA: LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

5. HIRIGINTZA PLANGINTZA ETA DISEINUA

Azpieremua

Diagnostikoa
Eremu honek 8,64 Ha inguruko azalera du eta 350 m-tara kokatzen den
gainalde lauko muino bat da. Bertan nekazaritza eta abeltzaintza dira
jarduera nagusiak. Bertan kokatzen dira herriko garoleku nagusiak.

•

Ez da hondatutako gunerik identifikatu udalerrian. Momentuz, dena den,
herri partaidetza oinarri hartuta, lehen harrobi bat zegoen gunea
berreskuratu nahi du Udalak eta prozesu horretan dabiltza. Eremu hori,
Arau Subsidiarioeta Ingurumen Hobekuntzarako Lurzoru Hiritar Ezina
bezala mugatuta dago.

Lizartzako Arau Subsidiarioek Paisaia Babesteko Lurzoru Hiritar Ezina
bezala mugututako eremua zehazten dute, Goltzur Zelai, hain zuzen
ere.

Ondare
arkitektonikoa
eta kulturala

•

Lizartzako Arau Subsidiarioek bi eremu zehazten dituzte beraien interes
kulturala dela eta babestu beharrekoak:
o Otsabio-Zarateko Estazio Megalitikoa.
o Urkitako Estazio Megalitikoa.

•

Eusko
Jaurlaritzako
datuen
arabera,
Lizartzako
Ondare
Arkitektonikoaren Ikurra da Etxeaundi baserria, XVI. Mendeko eraikina.

•

Horiez gain, EAEko monumentu, monumentu-multzo eta aztarnategien
katalogoan beste bi elementu ere aurkitzen dira:
o Lizartzako Balizko Arkeologi Guneak (EHAA 16 zk., 1998ko
urtarrilak 26): Zona, orube edo eraikin hauetan aurkitutako
zenbait haztarna garrantzitsu aztertuta, bertan arkeologiaaztarnategi bat dagoela esan daiteke; baieztapen horren
oinarriak dira, alde batetik hainbat arkeologia-material,
azaleran ikusten diren egiturak, lurrean egindako ekintza
antropikoen ohiko aldaketak, eta abar aurkitu direla, eta
bestetik, hainbat agiri eta/edo bibliografietan aipatzen diren
datuak, zeintzuk bertan historia aurrean jada jendea bizi
zela baieztatzen diguten. Hala ere, ez dakigu arkeologiaaztarnak zein egoeratan kontserbatu diren, ezta aztarnen
estratigrafia, kultur sekuentzia edo sekuentzia kronologiko
osoa ere; ez dugu ezagutzen ere zona honetako arkeologiaaztarnen benetako balioa, izan ere, orain artean ez da
indusketa sistematikorik egin, eta egin badira, indusketa
puntualak izan dira. Udalerri honetako Arkeologia
Presuntzioko Zonak honako hauek dira: 3. Irabarren
baserria 4. Bengoetxe baserria 5. Arostegi baserria 6.
Arrate baserria 7. Lizarzaburu baserria 8. Basaitzenea
dorretxea 9. Basaitzgoina baserria 10. Joangi baserria 11.
Aztina baserria 12. La Magdalena baseliza 13. Barrenetxea
baserria 14. Baratza baserria 15. Rementari baserria
(hondatuta) 16. Zuloaga baserria 17. Zelain baserria 18.
Lezine baserria (hondatuta) 19. Sastinzar baserria
(hondatuta) 20. Aitakonea baserria (hondatuta) 21. Leici
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GAI EREMUA: LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

5. HIRIGINTZA PLANGINTZA ETA DISEINUA

Azpieremua

Diagnostikoa

o

Goina baserria (hondatuta) 22. Etxeaundi baserria 24.
Goiko Errota (gaur egun etxebizitza) 25. Ubereta Barrena
baserria 26. Ubereta Bitarte baserria 27. Asura Goine
baserria 28. Asura baserria 29. Goikoetxea Txikia baserria
30. Agerre Goikoa baserria 32. Lardi baserria 33.
Juanmiguel Haundi baserria 34. Zumitza baserria 35.
Berasaenea baserria 36. Bekoerrota errota (hondatuta)
Axurdarioko Trikuharria (EHAA 45.zk(2001-03-05).

Lizartzan badaude ondare arkitektoniko eta kulturalaren erakusgarri
diren elementu ezberdinak, babeserako figura ezberdinak dituztenak.

Lurralde
eta
sektore
antolamendua

•

Tolosaldekoa da Lizartzari eragingo liokeen Lurraldearen Plan Partziala,
baina 2005az geroztik, aurrerapen fasean dago eta, oraindik, hasierako
onespenik ere jaso gabe. Beraz, plan horrek aurrera jarraitzen baldin
badu ere, gaur egungo egoeraren azterketa egin beharko litzateke eta,
beraz, planteamendua ere, agian, ezberdina izango litzateke.

•

Lurralde Antolamendurako Arteztarauez gain, ez dago plangintza mailan
Lizartzari eragiten dion bestelako lurralde antolamendu tresnarik.

Tolosaldeko Lurralde Plan Partziala aurrerapen fasean dago 2005az
geroztik, hasierako onespenik ere jaso gabe.

•

Hiri planteamenduaren helburuen artean, ondokoak daude:
o Alde batetik, herri egitura eta gaur egun bertan dauden
eraikin gehienak kontsolidatzea, bertako eraikinen
berrikuntza lanak erregulatuz.
o Lizartzako erdigunea osatzea, bertan kokatzen delarik
herriko zabalgunea.
o Bestetik, Kale Nagusian, helburu nagusia Gi-2135
errepideak herrian sortzen duen haustura nolabait
samurtzea da. Honela, herriaren zentroa, hau da, Txirrita
Gudariaren Plaza eta Ermitalde auzoaren artean Gi-2135
errepidearen alboetara kale berriak sortzea aurreikusten da,
alde batetik Gurutz Bidea luzatuz eta bestetik Kale Nagusia
eta Araxes artean bigarren kale bat eratuz.

•

Lizartzako Arau Subsidiarioak 2007an izan ziren onartuak eta beraietan
zehazten denez, nahiz eta indarraldi mugagabea izan, 8 urterako
aurreikuspenak jasotzen dituzte. Horrez gain, aurretik berrikusiko direla
adierazten dute ondorengo kasuren bat emanez gero:
o Biztanleria, errenta edo enpleguari buruzko aurreikuspenen
funtsezko aldaketak badaude
o Tolosaldeako Zatikako Lurralde Plana onartu eta honek
Arau hauetan aurreikusitako lurralde-egitura orokorra eta

Hiri
antolamendua
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GAI EREMUA: LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

5. HIRIGINTZA PLANGINTZA ETA DISEINUA

Azpieremua

Diagnostikoa
o

organikoa aldatzen duenean.
Oinarrizko faktoreak birplanteatzea exijitzen duten beste
faktoreak daudenean.

Lizartzako Arau Subsidiarioak 2007koak dira eta beraietan ondo
zehazten da zein hiri-antolamendu lortu nahi den: herri egitura
kontsolidatu, erdigunea osatu eta GI-2135 errepideak gaur egun
sortzen duen “haustura” samurtu.

•
Antolamendua
n
eta
eraikuntzan
iraunkortasun
irizpideak
sartzea

Lizartzako Arau Subsidiarioen 84. artikuluan, besteak beste, ondorengo
erreferentziak egiten zaizkio eraikuntza iraunkorrari:
o Eraikinen
eraikuntzan
material
iraunkorrak
eta
birziklagarriak erabiliko dira, ahal den neurrian.
o Eraikinak eguzki energia ahalik eta modu eraginkorrenean
aprobetxatzeko moduan egingo dira.
o Ur beroa ekoizteko eguzki energia erabiliko da ahal den
neurrian.

Lizartzako Arau Subsidiarioetan jasotzen dira eraikuntzan
antolamenduan erabilibi beharreko iraunkortasun irizpideak.

eta

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Lehengo harrobiaren berreskurapen lanak egin herriaren partaidetzaren eskutik.

Udalaz gaindiko eskumena

•
•

Goltzur Zelairi, bere paisaia balioa dela eta, udalaz gaindiko babes figuraren bat eman.
Tolosaldeko Plan Partziala garatu, Lizartzarentzat erabakigarriak izan daitezkeen eremu
eta ekintzak zehazteko.
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1.10.

NATURA ETA BIOANIZTASUNA

GAI EREMUA: NATURA ETA BIOANIZTASUNA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Azpieremua

Diagnostikoa
KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUA (Natura 2000 Sarea):
Araxes Ibaia

Natura
balioak

eta

•

Lizartzak, iparraldetik hegoaldera zeharkatzen duen Araxes
ibaiari lotuta, Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE, Natura
2000 Sarea) du, Araxes Ibaia deiturikoa, hain zuzen ere.

•

Lizartzako 36,16 Ha hartzen ditu, babestutako eremu horren
azaleraren %56,31 inguru. Hau da, Altzo, Gaztelu, Leaburu eta
Tolosaren artean banatzen da eremuaren gainerako azalera
(%44,69).

•

Ibai hau Nafarroan sortzen da, Beteluko hirigunearen inguruan.
Bailara, Gipuzkoako lurraldean jada, Aralar mendigunearen eta
ekialdeko Uli-Orexako mendien artean dago sarturik. Populazio
sakabanatuko eta landa giroko hirigune txikiak biltzen ditu.
Industriak eta hirigune handiak ibaiaren azken zatietan soilik
daudenez, azpiegitura handien gabeziaren ondorioz ekologia
balio handiko harana da, Araxes ibaia bera ardatz duelarik.

•

Haraneko egungo landarediari dagokionez basoa da nagusi
eta landaredia naturaleko orbain ugari aurki daitezke: pagadiak
gailentzen dira goialdeetan eta laiotzeko mendi-hegaletan;
hariztiak eta hostozabalen baso mistoak erdialdean eta
artadiak, berriz, behealde eta eguteretan. Konifera basoak ere
ugariak dira eta haran guztiak zehar daude sakabanaturik;
belardi eta larreak, aldiz, populatutako hiriguneen inguruetan
eta ibaiaren beheko zatian ikus daitezke. Araxes ibaiaren
beraren ibilguari dagokionez, ibaiertzetan haltzadiak eta
sahats-oihanpeak dira nagusi. Pagadi eta hostozabaleko baso
mistoek haltzadiekin egiten dute bat laiotzetan; artadiak eta
gailurretako baso mistoak, berriz, eguteretan eta ibaiak
zeharkatzen dituen kareharrizko hormatzarretan.

•

Ibai honen goialdeak ur kalitate ona du. Kontserbazio egoera
onean dauden haltzadi zatiak daude.

•

Eremu honen natur balio nagusia haragijale erdi urtarra den uripurtatsaren (Mustela lutreola) presentzia da, kontserbatzelehentasuna baitu. Araxeseko populazioak Gipuzkoako
nagusiena izan daitekeen Oriaren ibarrean bildutako
nukleoaren zati izan behar du. Urarekin loturiko beste hainbat
espezie interesgarri ur-zozoa (Cinclus cinclus) eta martin
arrantzalea (Alcedo atthis) dira.

paisaia

LAAetako NATURA INTERESEKO EREMUAK: Araxes Ibaiaren
harana – Jazkugañe eta Basabe

•

Eremu hau, era berean, Espazio Natural Garrantzitsuen
Katalogo Irekian ere sartuta dago (azalera bera).
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•

Eremu honek Alegia, Altzo, Berastegi, Gaztelu, Lizartza, Orexa
eta Tolosa hartzen ditu. Lizartzan 554,47 Ha hartzen ditu, bere
eremuaren azalera guztiaren %34,15.

•

Gipuzkoa ekialdean kokaturiko mendi eta ibar estuen multzoak
osatzen dute gune hau. Erliebe maldatsua eta gogorra du.
Kontraste handietako dituen paisaia basotsua du, azalera
handiko Arterrekako harrobiak duen eragin negatiboarekin.

•

•

Azaleraren gehiengoan bertako basoa mantentzen da. Hala ere, baso
landaketek eta ordezkapeneko sastrakek soilune ugari sorteen
dituzte. Soilune hauetako batzuk gune garaietan txilardiaz estaltzen
dira. Pagadia da basoaren azaleraren gehiengoa hartzen duena.
Basoetan bizi diren espezientzako babesleku bikaina da. Ur zozoa
(Cinclus cinclus) eta Martin Arrantzalea (Alcedo atthis), Araxes ibaiari
loturik agertzen diren bi hegazti espezie dira. Erbia, basurdea,
katajineta, azkonarra eta lepazuria ere gune agertzen dira.

KORRIDORE EKOLOGIKOAK

•

Lizartzan, Araxes Ibaia bera “Lotura garrantzitsuko ibai tarte”
bezala izendatuta dago Eusko Jaurlareitzaren arabera. Horrez
gain, udalerriaren gainontzeko azalera guztia, loturako eremu,
lotura korridore edo indargetze-eremu gisa identifikatu dute.

•

Badago gune txiki bata “Leheneratze ekologikorako eremu”
bezala identifikatua, harrobiaren eremua, hain zuzen ere.

PAISAIA BEREZIEN ETA APARTEKOEN KATALOGOA

•

Lizartzako udalerri osoa dago katalogatua eta inbentariatua,
Araxes ibaiaren harana – Jazkugañe eta Basabe deituriko
paisaiaren barruan, inguruko beste udalerriak ere hartzen
dituelarik.

Lizartzak, natur babes figura ezberdinak ditu: Kontserbazio
Bereziko Eremua (Araxes Ibaia), Natura Intereseko Eremua
(Araxes ibaiaren harana-Jazkugañe eta Basabe) eta bere
azaleraren zati handi korridore ekologikoetan garrantzia
handia du. Bukatzeko, Araxes ibaia Paisaia Berezien eta
Apartekoen Katalogo eta Inbentarioan ere badago.
Sistema naturalen eta
paisaien kontserbazio
egoera

Jardueren eragina eta
arriskuak nekazaritzan

Orokorrean, Lizartzako sistema
kontserbazio egoera onean daude.

•

natural

eta

paisaiak

Jarduera ekonomikoen atalean adierazi bezala, Lizartzako
jarduera ekonomiko nagusiena industria da. Insaluseko
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zein natur ingurunean

eraikinaz aparte, ia gainerako guztiak Irunzubi industrigunean
kokatzen dira, udalerriaren iparraldeko muturrean. Hau da,
Tolosatik gertu.

•

2012ko udan, industria jarduera batekin arazoak izan zituzten,
ibaira isurtzen zuten hondakin ura zela eta. Irunzubi
Industriguneak badu bere araztegia eta aipatutako enpresak
bazuen URA Ur Agentziaren ren isurketa baimena, baina
txipiroi saltsa isurtzen zen eta nahiz eta kutsakorra ez izan,
kolorea zela eta, kexa batzuk izan ziren. Dena den, epe
motzean eman zitzaion konponbidea, industria horrek bere
araztegi propioa ezarri baitzuen.

•

Nahiz eta landa-eremuko udalerria izan, lehen sektoreko
jarduerek ez dute horrenbesteko indarrik Lizartzan eta, beraz,
beraien eragina ingurunean ez da horren nabarmena. Dena
den, Lizartzatarrek aipatu dutenez, nabaritzen da nekazaritza,
abeltzantza eta basogintzaren beherakada, orain larre batzuk
eta, batez ere, baso asko egoera kaxkarreagoan daudelako.

Jarduera ekonomikoak industrigune batean batuta egoteak
eta, gainera, hau udalerrian natur eta paisaia balio gutxien
duen eremuan kokatuta egoteak (beste industriguneetatik
gertuago, gainera),
ez du ia inongo eragin negatiborik
Lizartzako natur ingurunean (paisaia inpaktuaz gain). Dena
den, paisaian nabaritu da lehen sektoreko jardueren
beherakada, larre eta basoak egoera kaxkarragoan baitaude
lizartzatarren ustez.
Babestutako
naturguneak

•

Arestian aipatu dira zeintzuk diren Lizartzan babestutako
naturguneak.

•

Lizartzako Arau Subsidiarioek, Lurzoru Hirtar Ezinean, natur
ingurumenaren antolamendurako tresna edo eremuak
definitzen dituzte:
o Babes Bereziko Lurzoru Hiritar Ezina:
Interes
Naturalistikoa
duten
Lurrak
Babesteko Lurzoru Hiritar Ezina.
Ubideak Babesteko Lurozu Hiritar Ezina.
Goltzur Zelaiko Paisaia Babesteko Lurzoru
Hiritar Ezina
o Ingurumen Hobekuntzarako Lurzoru Hiritar Ezina.

•

Aurretik aipatu bezala, Lizartzan babestutako naturguneak
daude eta beraietan kudeaketa planak daude. Horrez gain,
bada eremu bat lizartzatarren Paisaia Babesteko izendatu nahi

Natur
ingurunearen
antolamendua
eta
kudeaketa
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dutena: Goltzur Zelaia, hain zuzen ere. Momentuz, herriantolamenduan identifikatua izan da.

•

Bestalde, natur eta paisaia inguruneez gain, Arau
Subsidiarioek, Lurzoru Hiritar ezinean lehen sektorearentzako
lurrak ere definitzen dituzte:
o Nekazaritza, Abeltzaintza eta Basoa Babesteko
Lurzoru Hiritar Ezina:
Nekazaritza eta Abeltzaintzako zona eta
landazabala.
Basoa.
Lizartzako Arau Subsidiarioek bai natur ingurunea eta bai
lehen sektoreko jardueren kudeaketarako figurak definitzen
dituzte.
ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Ez da aurreikusten.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Ez da aurreikusten.

1.11.
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•
Ohiko mugikortasun
beharraren
ezaugarriak

Lizartzako 16 urte edo gehiago duten okupatuen ia %79k egiten
zuen lan Lizartzatik kanpo 2001ean. Datu hori, Tolosaldekoa,
Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino nabarmen altuagoa da.
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte
edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2001
Lizartza
Tolosaldea Gipuzkoa
EAE
%78,94
%67,37
%49,94
%51,37

Iturria: UDALMAP
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•

Ikasleei dagokienez, 16 urtetik gorako ikasle guztiek ikasten dute
herritik kanpo, aurreko atal batean ikusi bezala, Lizartzan ez
baitago lehen hezkuntza baino haratagoko ikasketa eskaintzarik.
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo
gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2001
Lizartza
Tolosaldea Gipuzkoa
EAE
%100,00
%78,88
%52,75
%54,00

Iturria: UDALMAP

•

Landa-eremuko udalerria izanik, Lizartzatarrek kotxearekiko
dependentzia nahiko altua dute, gauza askotarako, beraien herria
zerbitzu eskaintzan eskas gelditzen baita.

Lizartzan, 16 urtetik gehiagoko ikasleen %100 udalerritik kanpora
joaten da eta baita langileen ia %79 ere. Datu horiek
eskualdekoak, Gipuzkoakoak eta EAEkoak baino askoz altuagoak
dira.

Mugikortasunaren
kudeaketa
eta
antolaketa

•

Lizartzan ez dago mugikortasun iraunkorreko udal planik, baina
Tolosalde mailan, Tolosaldea Garatzenen eskutik, mugikortasun
iraunkorra sustatzeko asmoz, eskualdeko garraio publikoaren
proposamen berria landu da, non herritarren partaidetza oinarritzat
hartu den.

•

Tolosaldea Garatzenetik ere, automobila partekatzeko ekimena
dago martxan duela urte batzuetatik, Lizartzatarrek ere erabili
dezaketena.

•

UDALMAPen arabera, Lizartzan ez dago bidegorri sarerik. Dena
den, badago Tolosaldeko Bizikleta Mugikortasuneko Plana
(Tolosaldea Garatzenek bultzatua) eta bertan Tolosa eta Lizartza
lotuko dituen bidegorria proposatzen da. 5 km-ko luzeera izango
lukeena.

Nahiz eta Lizartzan ez dagoen mugikortasuna kudeatzeko plan
berezirik, eskualde mailan, Tolosaldea Garatzenen eskutik,
ekimen ezberdinak gauzatzen ari dira: garraio publikoaren
hobekuntzarako proposamena, auto konpartitzeko ekimena eta
Tolosaldeko Bizikleta Mugikortasuneko Plana, non Lizartza
Tolosarekin lotuko den bizikleta-bidea proposatzen den.

Lurraldeko loturak
eta
irisgarritasuna
eta garraio publikoa

•

Lizartzan dauden garraiobideak errepide bidezkoak dira eta,
garraio publikoan, Tolosaldea Bus eta La Roncalesa dira autobus
zerbitzua eskaintzen dutenak.

•

Tolosaldea Buseko 3. linea da Lizartzari zerbitzu ematen diona,
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Tolosa-Txarama-Lizartza-Orexa ibilbidea egiten duena. Hau da,
Lizartza eskualdeko herri nagusiarekin lotzen du, Tolosarekin.
Gaur egun, zerbitzu honek ondoko ordutegia du:
Astelehenetik ostiralera (lanegunetan) irailetik ekainera bitartean
Tolosa
07.00 08.00 11.20 12.40 14.30 16.30 18.40 19.40
Txarama 07.05 08.05 11.25 12.45 14.35 16.35 18.45 16.45
Lizartza
07.10 08.10 11.30
14.40 16.40
19.50
Orexa
07.20 08.20 11.40
15.00 17.00
Lizartza
07.30 08.30 11.45
15.10 17.10
19.50
Txarama 07.35 08.35 11.55 12.45 15.15 17.15 18.45 19.55
Tolosa
07.40 08.45 12.00 15.55 15.20 17.20 18.55 20.00

Astelehenetik ostiralera (uztaila eta abuztuan) eta larunbat
guztietan
Tolosa
08.40
10.00
12.20
14.05
16.15
18.45
Txarama
08.45
10.05
12.25
14.10
16.20
18.50
Lizartza
08.55
12.30
16.30
19.00
Orexa
09.00
14.40
Lizartza
09.05
12.45
16.30
19.00
Txarama
09.10
10.05
12.50
14.10
16.35
19.05
Tolosa

09.15

10.10

12.55

14.15

16.45

19.15

Igande eta jai egunak
Tolosa

09.55

17.30

Txarama

10.00

17.35

20.00

Lizartza

10.10

17.45

20.15

-

-

-

Orexa

19.55

Lizartza

-

-

-

Txarama

10.20

17.55

20.25

Tolosa

10.25

18.00

20.30

•

Esan bezala, momentu honetan, Tolosaldea Garatzenetik
proposamen berria martxan da eta, beraz, zerbitzuak aldaketak
izan ditzake epe laburrean.

•

La Roncalesa enpresak kudeatzen duen Iruña-Donostia linea da
Lizartzatik pasatzen dena, beraz, Lizartza Donosti aeta Iruñarekin
lotzen du. Landa-eremuko udalerri txikia izanik, eskualdeko herriburuaz gain, zuzenean bi hiriburu ezberdinetara dauka lotura
Lizartzak.
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La Roncalesa (Iruña-Donostia)
Iruña
Lizartza
Donostia

9.30
10.50
11.30

11.30
12.50
13.30

14.00
15.15
16.00

18.30
19.50
20.30

La Roncalesa (Donostia-Iruña)
Donostia
Lizartza
Iruña

8.30
09.10
10.30

09.30
10.10
11.30

12.00
12.40
14.00

18.15
18.55
20.15

18.30
19.10
20.30

•

Lizartzan ez dago taxi-zerbitzurik. Hurbilen daagoen taxi zerbitzua
Tolosakoa da.

•

Lizartzako herrigunetik auzo ezberdinetara doazen errepideak,
orokorrean,
egoera
onean
daude
eta
ibilgailuentzako
irisgarritasuna bermatuta dago.

Bi autobus zerbitzu daude Lizartzan, Lizartza Tolosarekin lotzen
duena eta, bestea, Lizartza Donostia eta Iruñarekin lotzen duena.

Oinezkoen
bizikleten
ezaugarriak

eta
sareen

•

Lizartzan ez dago bizikletentzako espreski ahalbidetutako ibilbide
edo biderik,

•

Oinezkoen kasuan, orokorrean, herrigunean oinezkoen bideak
egoera onean daude.

Lizartzan ez dago bizikleta bide-sare edo bidegorririk, nahiz eta
eskualde mailan proiektua egon eta Tolosa (eskualdeko herri
nagusiena) nahiko gertu egon.

•

Lizartzako udalerritik Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku dauden 2
errepide pasatzen dira: GI-3601 eta GI-2135.

Bide sarea
Sarea
Luzeera osoa
Lizartza barruan
2006
2007
Trafiko
intentsitatea 2008
2009
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GI-3601
Lokala
3,960 km
2.000 m
361
310
278
281

GI-2135
Eskualdekoa
11,040 km
450 m
2.744
2.247
2.758
2.615
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2010
2011

300
333

2.561
2.578

Iturria: Gipuzkoako Errepideen Katalogo Ofiziala

•

Aurreko taulan ikus daitekeenez, errepideen erabilera
intentsitateak goranzko joera erakutsi du azken urteetan.

•
•
•

Udalerri barruko errepide sarearen luzeera guztira: 9,15 km.
Lizartzako errepide sarearen dentsitatea: 0,74 km/km2.
Tolosako dentsitatea 0,8 km/km2 da, beraz, ikusten da, Lizartzako
errepide sarea herri handiagoen antzekoa dela, Nafarroako
zeharbide garrantzitsua baita bertatik igarotzen den GI-2135
errepidea.

Lizartzako errepide sarearen dentsitatea Tolosa bezalako herrien
antzekoa da (0,8 km2 ingurukoa) eta bertako trafiko intentsitatea
esanguratsua dela, Nafarroako zeharbide garrantzitsua baita
bertatik igarotzen den GI-2135 errepidea.

•
•

Orokorrean, Lizartzako landa bideen sarea egoera onean dago.

•

Bidegorriaz gain, Lizartzatarren ustetan badaude udalerrian hobetu
daitezkeen bideak ere, eta horiek egokitzeko lanak egin beharko
liratekeela uste dute, batez ere, herritarrek erabili ahal izateko.

Landa bide sarea

2013an, baso ustiapen bat dela eta, horietako bide batek kalteak
izan ditu (kaltzada erromatarra dena, hain zuzen ere) baina
ustiapenaren arduradunari adierazi eta bidea leheneratzeko
konpromezua dago.

Orokorrean, landa bideak egoera onean daude. Dena den,
lizartzatarren ustez, badaude hobetu beharko liratekeen bideak,
herritarrek erabili ahal izateko.

•

Lizartzatarren esanetan, herrian gero eta auto gehiago daudela
nabaritzen da eta azken urteetan herrigunean etxe berriak egin
direnetik, aparkalekuen inguruko arazoa sumatzen hasi da. Ez
dago gabeziarik, etxeetatik zertxobait aldenduta dauden
aparkalekuetan lekua izaten baita. Herriguneko etxeen inguruko
aparkalekuak ordea, beteta egoten dira.

•

Gainera, Lizartzako Arau Subsidiarioetan, etxebizitza berriei eta
industri eraikin berriei lotutako aparkaleku kopurua zehazten dira.

Aparkalekua

Ez da aparkatzeko arazo ugari dituen udalerria. Herrigune beteago
egoten da baina urruti joan gabe egoten da aparkatzeko tokia.
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•

UDALMAPen datuen arabera, Lizartzako ibilgailu ratioa 0,77koa
izan zen 2010 (ibilgailu/biztanleko), Gipuzkoan eta EAEn, urte
berean, 0,62 eta 0,60 zen bitartean.
Lizartzako ibilgailu-parkea
(ibilgailuak/biztanleko)
2006

2007

2008

2009

2010

0,74

0,76

0,77

0,77

0,77

Iturria: UDALMAP

Motorizazioa
eta
ibilgailuen atala

•

Turismoei dagokienez, Lizartzako ibilgailuak (turismoak)/biztanleko
ratioaren eboluzioa ondokoa izan da azken urteetan. Taulan ikus
daitekeenez, 2010ean 2007ko balioetara iritsi zen ratioa,
biztanleko ibilgailu gutxiago izanik. Dena den, Gipuzkoakoa eta
EAEkoa baino altuagoa izaten jarraitzen du, horietan 0,44 eta
0,43koa baita, hurrenez hurren.
Lizartzako turismo-ibilgailu-parkea
(ibilgailuak/biztanleko)
2006

2007

2008

2009

2010

0,49

0,48

0,50

0,49

0,48

Iturria: UDALMAP

Lizartzan, proportzioan, Gipuzkoan eta EAEn baino ibilgailu
gehiago dago biztanleko. Turismoen kasuan 0,48 ibilgailu
biztanleko.

•

Istripuak

Ondoko taulan Lizartzako errepideetako istripuak aztertu daitezke:
Lizartzatik igarotzen den GI-2135 errepideko
istripu kopurua 2011*
Istripuak Guztira
21
Biktimadun istripuak
8
Biktimarik gabeko istripuak
13
Hildakoak
0
Zauritu larriak
2
Zauritu arinak
6
Zauri gabeak
22

* Ertzaintzak erregistratutakoak
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6. MUGIKORTASUNA HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA MURRIZTEA
10. TOKIAN TOKIKO EREMUTIK ESPARRU GLOBALERA

Azpieremua

Diagnostikoa
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Bide Segurtasun eta Mugikortasunaren
Behatokia.

•

Taulako datuen arabera, 2011n egon ziren 21 istripuetatik erdiak
baino gehiago biktimarik gabekoak izan ziren eta, zauritu larriak 2
baino ez ziren egon.

•

Gehienetan, istripuak abiadura handiagatik izaten dira.

Lizartzan 2011n izandako istripuetatik erdiak baino gehiago
biktima gabekoak izan ziren. Eta 22 istripu horietan hildakorik ez
eta 2 zauritu larri egon ziren.
Salgaiak
Lizartzan ez dago salgaien garraiorako azpiegitura berezirik.

Bide hezkuntza

•

Lizartzako Udaletik ez da gauzatu bide hezkuntzako kanpainarik
edota mugikortasun arloko jardunbide egokiak sustatzeko
kanpainarik.

•

Mugikortasuna Tolosaldea garatzenetik bideratzen da eta, azken
urteetan ez da horren gaineko kanpaina berezirik gauzatu.

Azken urteetan
Lizartzan.

ez

da

bide-hezkuntzako

ekimenik gauzatu

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Lizartzako landa bideen egoera hobetu lizartzatarren erabilerarako.

Udalaz gaindiko eskumena

•
•

Lizartza Tolosarekin lotuko duen bidegorria eraiki, autoarekiko dependentzia gutxitzeko.
Istripuak murrizteko edo arintzeko neurriak hartu beste erakunde batzuekin batera: bidehezkuntza, etab.
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5. BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA
INGURUMEN KALITATEA

1.12.

URA

GAI EREMUA: URA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Azpieremua

Diagnostikoa

•

Ur baliabideak: Opote iturburu ondoan kokatutako ibar batetik hartzen
da Lizartzako sistemako ura. Sistema honetan ituruburu honetako ura
Tolosako sistemarekin elkarbanatzen da. Bi hartune horietatik hodi bat
udal depositu ondoan dagoen Edateko Uren Araztegira doa.

•

Ur hornidura: Lehen depositu bat baino gehiago erabiltzen ziren, orain
bakarra dago funtzionamenduan, Lartzalde auzoan dagoena. Horrez
gain, aipatzekoa da uraren hoditeriaren gehiengoa berritua izan zela,
herrian gasa pasatu zen momentua aprobetxatuz horretarako.
Bestalde, esan beharra dago zenbait baserrik hartune propioa dutela
eta bi baserrik (Basaitzaldea eta Ipintzaldea) depositu orokorreko ur ez
kloratua jasotzen dutela.

•

UDALMAPen arabera, 2005ean, Lizartzako ur hornidurarako sistemaren
errendimendu-indizea %52,75ekoa zen, Gipuzkoakoa eta EAEkoa
%40ra iristen ez zen bitartean. Beraz, nahiz eta oso ona ez izan,
Gipuzkoa eta EAEkoa baino hobea zen.

Ur horniketa

Gaur egun arte, Lizartzan ez da ur-horniketa arazo larririk izan eta urhornidurarako sistemaren errendimendu indizea Gipuzkoakoa eta
EAEkoa baino altuagoa da.
Edateko
banatzeko
sarea

ura

•

Lizartzako Udalak emandako datuetan oinarrituz, azken urteetan ur
kontsortzioak
fakturatutakoa
eta
udal
kontadoreen
arteko
ezberdintasuna antzematen dira.
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GAI EREMUA: URA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Azpieremua

Diagnostikoa
Ur kontsortzioak fakturatutakoa eta udaleko ur kontadoreek
neurtutakoa (2006-2012)
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Dif erentzia

Iturria: Lizartzako Udala

•

Ur
kontsortzioak
udalerriari
fakturatutako
datuak
udalerriko
kontadoreetan jasotzen den ur kontsumotik asko aldentzen dira.
Diferentzia baxuena 2010ean izan da (%33,22) eta altuena, berriz,
2009an, %48,76 izatera iritsiz. Kontadoreetatik igaro gabe erabiltzen
den ur kantitate hori hodi sisteman galdutakoa izan daiteke, edo kaleko
ureztatze iturrietatik obretan eta garbiketetan erabilitako ura.

Lizartzako edateko urak banatzeko sarean galerak identifikatzen dira,
2009an %48,76 izatera iritis ahal izan zirenak. Datu hori ur
kontsortzioak fakturatutakoa eta Lizartzako udal kontadoreek
neurtutakoaren diferentziarekin lortu da.

Eskaera
eta
kontsumoa

•

UDALMAPen arabera, 2001ean, Lizartzan ur-eskari osoa, 175,06
l/biztanleko.eguneko zen, Tolosaldean, Gipuzkoan eta EAEn 210 l
ingurukoa zen bitartean.

•

Udaleko datuetatik abiatuz, Ur kontsumoa sektoreka aztertuz gero,
diferentziaz, eskari gehien etxeetatik dagoela ikusten da argi eta garbi.
Etxeen ondoren, udalerriko jarduera ekonomikoak aztertu ondoren,
bigarren kontsumitzaile nagusiena industriaren sektorea da. Dena den,
2006-2012 urte bitartean uraren kontsumoak gorabehera esanguratsuak
izan ditu sektore honetan: 2006an kontsumoa 11.000 m3koa bazen ere,
2007an nabarmen jaitsi zen eta, 2008an izan ezik, hortik aurrera
goranzko joera erakutsi du.
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GAI EREMUA: URA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Azpieremua

Diagnostikoa

m3/urteko

Ur kontsumoa sektoreka (2006-2012)
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Iturria: Lizartzako udala.

Lizartzan ur gehien kontsumitzen duen sektorea etxeetakoa da (EAEn
eta Gipuzkoan baino gutxiago, proportzioan), 40.000 inguru m3/urteko.
Horren ostean Industriak hartzen du garrantzia handiena, lokal
komertzialak horien atzetik geratuz.

•

Saneamendu
eta arazketa

GI-2135 errepidearen eta Araxes ibaiaren artean, Goikoetxehandia
zerrategia baino beherago dagoen eremu batean eraiki da hondakin
uren araztegia Lizartzan Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimenez. Dena
den, badirudi arazo teknikoak daudela araztegiarekin, kalkulatutako
tratatu beharreko ur-emaria hasiera batean uste zena baino altuagoa
baita, euri-urak nahasten baitira hoditeriarekin batera. Gaur egun, arazo
honi irtenbidea aurkitze bidean ari dira Lizartzako udala eta Aldundiko
Teknikariak.

Duela gutxi eraikitako araztegiarekin arazoak daude, euri urak eta ur
beltzak elkarrekin baitoaz hoditerian zehar eta, araztegiak, ezin omen
ditu urak horrela tratatu.
Uraren
zikloaren
Araudia
kudeaketa

•

Gipuzkoako Ur Kontsortzioak kudeatzen ditu Lizartzako ur zerbitzuari
lotutako azpiegiturak eta altako sarea. Udalak bajako sarea kudeatzen
du; hau da, depositutik atera eta etxeetara ura banatzea. Herritarren
ordainketak ere Lizartzako Udalaren esku daude.

•

Gaur egun, Lizartzako Udala uraren kudeaketa guztia Gipuzkoako Ur
Kontsortzioaren esku uzbeko aukera dago baina, herritarren artean

eta
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GAI EREMUA: URA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Azpieremua

Diagnostikoa
eztabaida sendoak sorteen dituen gaia da.
Uraren bajako kudeaketa eztabaida sendoak sorteen ari den gaia da
Lizartzan gaur egun, Gipuzkoako Ur Kontsortzioari kudeaketa uzteko
aukera agertu denean sortu dira eztabaidak.

•
Sentsibilizazioa

Lizartzan ez da azken aldian uraren erabilerari buruzko sentsibilizazio
kanpainarik garatu. Dena den, aurretik ikusi bezala, Lizartzako ur
kontsumoa biztanleko eta eguneko eskualdekoa, Gipuzkoakoa eta
EAEkoa baino baxuagoa da. Beraz, beste batzuekin konparatuz,
ingurumen alderdi hau ez da horren garrantzitsua.

Lizartzan, azken aldian, ez da ur kontsumoaren gaineko sentsibilizazio
kanpainarik garatu. Dena den, bertako bates besteko ur kontsumoa
inguruetakoa baino baxuagoa da.

•

Araxes ibaia Nafarroan sortzen da eta, mendebaldetik, Aralar
mendizerraren eta, ekialdetik, Uli-Orexa mendien artean Gipuzkoara
sartzen da, Tolosan Oria ibaiarekin elkartzen den arte, Lizartza,
Gaztelu, Leaburu eta Altzoko udalerrietatik igaro ondoren.

•

Gipuzkoako Foru Aldundiaren datuen arabera,ondokoa izan da Araxes
ibaiaren ur-emaria azken urteetan.

Araxes ibaiaren batez besteko ur emaria
14
12

Ibaietako
baliabideen
kalitatea
eta
eskuragarritasu
na

m3/s

10
8
6
4
2
0
Urr

Aza

Abe

Urt

Ots

Mar
2011/12

Api

Mai

Eka

Uzt

Abu

Ira

2012/13

•

Araxes ibaiaren ur-emaria, ibai guztien antzera, urtaroen araberako da,
negu aldean handiagoa izanik. Dena den, 2012/2013 artean, aurreko
urtearekin konparatuz emaria handiagoa izan da, euri gehiago egin
baitu.

•

Industriak eta herrigune handiak azken ataletan bakarrik agertzen
direnez eta azpiegitura handiegirik ez egotearen ondorioz, ekologiabalio handiko bailara eratzen da, kontserbazio egoera onean dauden
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GAI EREMUA: URA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Azpieremua

Diagnostikoa
haltzadi zatiekin.

•

Nekazaritzan erabiltzen diren ongarri eta landareen osasunerako
erabilitako produktuek eragina izan dezakete Ibadan baina, arestian
aipatu bezala, jarduera hauek gero eta presentzia gutxiago dute
Lizartzan eta, beraz, beraiek izan dezaketen eragina ez da
esanguratsua.

Araxes ibaiak emari egokia du, eta bere uren kalitatea ona da.

•

Uraren kalitatea

Bailararen ardatza den Araxes ibaiak euri-ur ugaria eta iturburu
naturalena bideratzen ditu eta, gainera, pertsona eta ondasunen trafikoa
ahalbidetzen du, antzina orga-bideetatik eta ondoren asfaltatutako
errepideetatik. Orain dela gutxi eraiki den A-15 autobidea aringarria izan
da bailara honetarako, Donostiatik Iruñera bitarteko ibilgailuen trafiko
bizia, orain, autobide horretatik bideratzen delako eta ibarrean
lasaitasuna eta ingurumen-kalitatea handitu baitira. Bakarrik bertako
biztanleek eta bisitari gutxi batzuk erabiltzen dute eskualde-errepidea;
eta, ondorioz, ibaian kutsaduraren eragina (zarata, argia, isurkinak,
gizakien presentzia, e.a.) murriztu da.

Araxes ibaiaren uren kalitatea ona da.
ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Lizartzatarrentzako uraren kudeaketa sistema egokiena zein den erabaki eta erabakitakoa
aurrera eraman.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Araztegia Lizartzako errealitate eta beharrizanetara egokitu Gipuzkoako Aldundiarekin
batera.

1.13.
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GAI EREMUA: HONDAKINAK
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

Azpieremua

Diagnostikoa

•

UDALMAPen arabera, Lizartzan etxeetan azken urteetako hiri hondakin
kopurua asko jaitsi da biztanle eta urteko. 2009an 2004an baino
hondakin gutxiago sortu dira, 360 kg/bizt/urte inguru.

Lizartzako etxeetan guztira sortutako hondakinak, biztanle eta
urteko
440
420

Hiri
hondakinak
sortzea

kg/biz/urte

400
380
360
340
320
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2006

2007

2008

2009

Iturria: UDALMAP

•

Hiri hondakinen sorreran ez dago Lizartza mailako daturik eta, beraz,
Tolosaldeko eboluzioa da aztertuko dena. Ikusten denez Etxeko
Hondakinen (EH) sorkuntza, aztertutako urteetan, 2007an izan zen
altuena eta hortik aurrera, urtetik urtera murrizten joan da.
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GAI EREMUA: HONDAKINAK
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

Azpieremua

Diagnostikoa
Hiri Hondakinen sorrera Tolosaldean (2006-2012)
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Iturria: Tolosaldeko Mankomunitatea

•

Industria, Merkataritza eta Erakunde Hondakin Asimilagarriekin (IMEHA)
ere joera bera da: 2007an altuena eta hortik aurrera gutxituz. Joera hori
duela urte batzuk hasi eta egun dagoen egoera ekonomikoari lotuta
dago. Hau da, krisialdi ekonomikoa hastearekin batera hondakinen
sorrera gutxituz joan da.

•

Gai ezberdinen sorreraren inguruan, hiri hondakinekin gertatutakoaren ia
kontrakoa gertatu dela ikus daiteke. Beira, paper eta kartoia eta ontzi
arinen kasuan, 2007tik batutako kopurua aurreko urteetakoa izan da.
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GAI EREMUA: HONDAKINAK
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

Azpieremua

Diagnostikoa
GAI EZBERDINEN SORRERAREN EBOLUZIOA TOLOSALDEAN:
Beira, papera eta kartoia eta ontzi arinak (2006-2013)
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Iturria: Tolosaldeko Mankomunitatea
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GAI EREMUA: HONDAKINAK
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

Azpieremua

Diagnostikoa
GAI EZBERDINEN SORRERAREN EBOLUZIOA TOLOSALDEAN
(2006-2012)
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Gainerako gai ezberdinetan ere jasotako kopuruak gora egin du, besteen
antzera. Dena den, horien artean, aipatzekoa da tresna elektriko eta
elektronikoetan (TEEH) ikusitako igoera. Hori, 2008an hondakin mota
hauen inguruan indarrean sartu zen araudia dela eta gertatu zen, mota
honetako hondakinak era diferentziatuan bildu beharra zehazten zuena,
hain zuzen ere.

Azken urteetan biztanleko sortutako hondakin kourua murriztu egin da
eta gaika bildutako hondakin ezberdinen proportzioa handituz, joera
positiboa izanez.
Gaikako
bilketa

•

Tolosaldeko birziklatze tasa, Tolosaldeko Mankomunitatearen datuen
arabera, ondoko grafikoan adierazten dena da.
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Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
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Azpieremua

Diagnostikoa
Tolosaldeko Birziklatze Tasa (2009-2012)
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Iturria: Tolosaldeko Mankomunitatea

•

Ikusten denez, industria, merkataritza eta erakundeen hondakinek
(IMEHA) birziklatze tasa altuagoa dute etxeko hondakinek (EH) baino
eta, hori dela eta, hiri hondakinen birziklatze tasa orokorra %30 inguruan
kokatzen da. Dena den, aipatzekoa da birziklatze tasak gora egin duela
azken urteetan.

•

Papera eta kartoiaren birziklatze tasa zertxobait jaitsi da azken 4
urteetan eta beirarenak eta ontzi arinenak gora egin du. Dena den, hiru
kasuetan aldaketak ez dira horrenbestekoak eta ia-ia tasak mantendu
egin direla esan daiteke.

69

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: HONDAKINAK
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

Azpieremua

Diagnostikoa
EHen gai ezberdinen birziklatze tasa Tolosaldean
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Iturria: Tolosaldeko Mankomunitatea

Tolosaldeko hondakinen birziklatze tasak, orokorrean mantendu eta
hobetu egin dira azken urteetan. Dena den, etxeetako hondakinen
birziklatze tasa industria, merkataritza eta erakundeetako hondakinena
baino txikiagoa da.

Hiri
hondakinen
kudeaketa

•

Tolosaldeko Mankomunitateak hondakinen kudeaketa daraman udalerri
guztietan, duela urte gutxira arte, edukiontzien bidezko bilketa egin izan
du. Gaur egun, ordea, atez ateko bilketa sistema ezartzen dabiltza
apurnaka-apurnaka bertako udalerri ezberdinetan. Horren erakusle dira
2013ko ekainean atez atekoa ezarriko dutenak: Alegia, Anoeta, Irura eta
Zizurkil.

•

Lizartzako udalak adierazi duenez, beraien helburua ere, epe motzean
atez ateko sistema ezartzea da.

•

Tolosaldeko Mankomunitateak ondoko hondakinen inguruko zerbitzua
eskaintzen eta bultzatzen du:
o Etxeetako hondakinak.
o Traste zaharrak.
o Gaikako bilketa.
o Dendetako kartoiak.
o Industriguneetako bilketak.
o Garbiguneak.
o Etxeko konpostajea.
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Azpieremua

Diagnostikoa

•

Tolosaldean 2 Garbigune daude: bat Andoainen eta bestea Tolosan.
Lizartzakoek, hurbiltasunagatik, orokorrean Tolsoakoa erabiltzen dute.
Lizartzan, gaur egun, edukiontzi bidezko hondakinen jasotze-sistema
dago eta eskualdeko beste udalerri batzuen antzera, atez ateko bilketa
sistema ezartzeko aukerak aztertzen ari dira.

•

Tolosaldeko Mankomunitateak jasotako Hiri Hondakinen helmuga
ondokoa da:
o Etxeetako hondakinak (errefuxa): zabortegia.
o Gainerako gaiak dagokion baimendutako kudeatzaileari
bideratzen zaizkio:
Beira: Ecovidrio.
Papera-Kartoia: Despanorsa.
Ontzi arinak: GHK (Legazpi)
Bateriak eta pilak: Segi Hiru eta Ecopilas.
Etxeko Hondakin Arriskutsuak: Hondakin
Tresna elektriko eta elektronikoenak: Ecotic eta
Ambilamp.
Sukaldeko olioa: Ecogras.

•

Horiez gain, 2012an, Tolosaldeko Mankomunitatearen datuen arabera,
Lizartzan 25 autokonpostagailu ere banatu dira, lizartzatarrek etxeko
konposta egin dezaten.

•

Lizartzan ez dago identifikatua kontrolatu gabeko hondakinen isurketa
punturik.

Hiri
hondakinen
tratamendua

Tolosaldeko Mankomunitateak kudeatzen ditu Lizartzako hondakinak
eta bildutako gai bakoitzak dagokion tratamendu edo kudeaketa
jasotzen du. Etxeetako zaborrak zabortegira doaz.

Hiri hondakinei
buruzko
ordenantzak
eta zergak

Sentsibilizazio
a

Ez dago hiri-hondakinen inguruko ordenantzarik. Dena den, azken
aldiko “aldaketak” dorela eta, badago nolabait arautzeko ideia.

•

Tolosaldeko Mankomunitateak (Lizartzari zerbitzu ematen diona
hondakinen bilketan) sentsibilizazio kanpaina ezberdinak eraman izan
ditu aurrera, batetik, birziklapen tasak igotzeko eta, bestetik, ahalik eta
hondakin gutxien sortzeko. Epe klaburrean egin diren edota egiten ari
diren kanpainak hauek dira:
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Azpieremua

Diagnostikoa
o
o

Hondakin gutxiago, ongizate gehiago.
Birziklapen bira.

Tolosaldeko Mankomunitateak bai birziklapena hobetzeko eta
sortutaklo hondakin kopuruak gutxitzeko kanpaina ezberdinak jorratzen
ditu.

Hondakin
industrialak

•

Tolosaldeko Mankomunitateak enpresetan sortzen den kartoia, zura eta
gainerako hiri-hondakinak gaika biltzen ditu aterik ateko zerbitzuarekin,
eta horretarako behar diren edukiontziak jartzen ditu.

•

Zerbitzu honek ez ditu jasotzen hondakin arriskutsuak, industrihondakinak (ekoizpeneko hondakinak, gurpilak, bidoiak, etab.),
eskonbroak eta obretan eta konpontze-lanetan sortutako hondakinak.
Horiek, enpresa bakoitzak dagokion baimendutako kudeatzaile batekin
kudeatu behar baititu.

Tolosaldeko Mankomunitateak enpresetako kartoi, zur eta hirihondakinak
biltzen
ditu.
Gainerakoak,
enpresa
bakoitzak,
baimendutako kudeatzaileen bidez kudeatzeko beharra du.

•

Nekazaritza
hondakinak

Sortutako aparteko nekazaritza hondakinak Tolomendi Tolosaldeko
Landa Garapenerako Elkartearen bitartez kudeatzen dira. Hauek dira
eskaintzen eta erabiltzen diren zerbitzuak:
o Plastiko bilketa: Belarra ensilatzeko erabiltzen den plastikoa
biltzeko jarritako zerbitzua da, bolumen haundiko plastiko
zaborra biltzekoa. Kamioi berezi baten bidez egiten da eta
bilketa puntuak aurrez finkatuak daude udalen bidez.
Neguan hilero eta udaran bi hiletik batean egiten da bilketa
maiztasun gehieneko puntuetan.
o Zabor
arriskutsuen
bilketa:
Tolosaldeko
zabor
mankomunitatearen bidez egiten da bilketa. Baserritarren
kasuan animalientzako, baratzarako... erabiltzen diren botika
eta tratamentuetarako produktuen, garbikari (azido,
detergente..) ontziak alde batetik eta bestetik olio-zikin,
bateria eta antzeko zaborra ere jasotzeko da.
o Hildako animalien bilketa: Behi, ardi, abere, txerri, untxi,
oilo... animaliak biltzen dira. Foru Aldundiak koordinatzen du
zerbitzu hau, aurretikako eskaera egin behar da eta ondoren
kamioi berezi baten bidez egiten da bilketa.

Tolomendik eskaintzen du nekazaritza hondakin ezberdinak jasotzeko
zerbitzua.
Eraikuntzako
hondakinak

Obretarako lizentziak ematerakoan egoki kudeatuko direla ziurtatzen da
Udaletik.
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Diagnostikoa

Bide garbiketa

Urtean behin egiten dira bide garbiketak Lizartzan. Tolomendiren
barnean den Belarmendik eskaintzen duen Makinaria Zerbitzua
kontratatzen da horretarako. Horrez gain, makina pasatu ostean,
auzolanean, arekak txukuntzen dira.

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Lizartzako hiri-hondakinen (etxeetakoak, hain zuzen ere) gaikako bilketa edo birziklatze
tasa hobetu.

•

Hondakinen gaindeko ordenantza edo araudia zehaztu.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Ez da aurreikusten.

1.14.

ENERGIA

GAI EREMUA: ENERGIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

Azpieremua

Diagnostikoa

•

Lizartzako energia kontsumoaren azken urteetako bilakaera
ondoko taulan jasotzen da. Bertan argi ikus daiteke energia
gehien kontsumitzen duen sektorea industria dela. Dena den,
nabarmena da 2008tik 2012ra bitartean egon den kontsumo
jaitsiera sektore horretan.

•

Industriaren atzetik, bizitegiak dira gehien
dutenak eta, horien atzetik, zerbitzuen sektorea.

Egitura energetikoa

kontsumitzen

Fakturatutako energia (kWh)

Bizitegiak

2008

2009

2010

2011

2012

678.918

705.647

724.894

731.645

704.306
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Azpieremua

Diagnostikoa
Industria

3.275.193

2.953.395

2.621.158

2.954.381

2.550.746

412.399

504.091

417.284

509.085

450.487

2.116

2.339

2.072

7.496

(441)

678.918

705.647

724.894

731.645

704.306

Zerbitzuak
Zehaztu
gabe
GUZTIRA
Iturria: Iberdrola.

Industria da, Lizartzan, energia gehien kontsumitzen duen
sektorea.

•

Energiaren Euskal Erakundearen (EEE) datuen arabera,
Lizartzan biomasa instalazioak, fotoboltaikoak, hidarulikoak eta
eguzki energia termikokoak daude. Bakoitzaren almena ondoko
taulan adierazten da dagokien unitateetan.
Lizartzan ezarritako energia
berriztagarrien ahalmena
2008
Biomasa (kW)
Fotoboltaikoa (Wp)
Hidarulikoa (kW)
Eguzki energia
termikoa (m2)

Energia berriztagarrien
ekoizpena

2009

2010

2011

2012

-

29

29

59

68

75

75

75

75

75

360

360

360

360

360

4

4

4

4

4

Iturria: EEE, Energiaren Euskal Erakundea

•

Aurreko taulako datuen arabera, EEEk sortutako energia
kantitatearen aurreikuspena egiten du eta, Lizartzaren
kasurako, jarraian dagoen taulan adierazten dira datuak.
Bertan ikus daitekeenez, printzipioz, biomasatik sortuko
litzateke energia gehien.
Lizartzan ezarritako energia
berriztagarrien aurreikusitako ekoizpena
(kWh)
2008
Biomasa
Fotoboltaikoa
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2009

2010

2011

2012

-

34.800

34.800

70.800

81.600

75

75

75

75

75

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: ENERGIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

Azpieremua

Diagnostikoa
Hidarulikoa
Eguzki energia
termikoa

-

-

-

-

-

3.024

3.024

3.024

3.024

3.024

Iturria: EEE, Energiaren Euskal Erakundea
Lizartzan instalatuta dauden energia berriztagarriak biomasatik
datorrena, fotoboltaikoa, hidraulikoa eta eguzki energia
termikoarena dira. EEEren aurreikuspenen arabera, energia
gehien biomasarenak sortu du azken urteetan, 81.600 kWhra
iritsiz.
Tokiko administrazioko
energiaren kontsumoa
eta kudeaketa

Udal
ekipamenduen
kontsumoa

2012 eta 2013 urteetan Lizartzako Argiteria Publikoaren
energia auditoria gauzatu da. Momentu honetan, EEEren
laguntzaz, auditoriaren ondorioz har daitezkeen neurriak
ezartzeko prozesuan dago Udala.

•

Udal ekipamenduetatik gehien kontsumitzen duena, askotan
gertatu ohi den bezala, argiteria publikoa da, Lizartzako
Udalari, urtean, gutxi gorabehera 19.000 € inguru suposatzen
diona. Dena den, esan bezala auditoria bat egin berri da eta,
kontsumoa murrizteko neurriak hartzeko bidean da Lizartzako
Udala.

•

Argiteria publikoaz gain, eskolak (jangela ere baduena) eta
kulturgunea
dira
hurrengo
energia
kontsumitzaile
esanguratsuenak, gertutik Udaletxeak berak jarraituz.

•

Ondoren frontoia eta medikuaren kontsulta daude (1.000 €
inguruko gastuarekin urtean) eta, kontsumo baxuena, Plaza
Soroko eskailerena litzateke.

Udal ekipamenduetatik gehien kontsumitzen duena argiteria
publikoa da.

Herriko
kontsumoa

•

Argiteria publikoaren auditoria txostenean jaso bezala, gaur
egungo Lizartzako kontsumoa, 155.638,43 kWh ingurukoa da.
Ondorioen arabera, kontsumoa jaisteko badaude neurri
ezberdinak, non garrantzitsuenak, kontrol elektromagnetikoko
ekipoak erabiltzea eta erregulazio ekipoak gehiago erabiltzea
izan daitezkeen.

•

Auditoriaren arabera, gaur egun, Lizartzan, argiteria publikoan,
biztanleko, 239,4 kWh/bizt. kontsumitzen dira edota, 12.969
kWh/km2.

•

Bertan jasotako neurriak martxan jarriz gero, kontsumo globala

argien
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Azpieremua

Diagnostikoa
54.455,58 kWhra murriztuko litzateke, %65,01eko energia
aurrezpena suposatuz.
Herriko argien kontsumoa murrizteko neurriak hartzeko bidean
da Lizartzako Udala, %65,01eko energia aurrezpena
suposatuko duena, hain zuzen ere.

Udal
ibilgailuen
kontsumoa

Ez dago udal ibilgailuen kontsumoaren gaineko informaziorik.

•
Energia
Araudia

kudeatzeko

Lizartzan ez dago energia aurrezpena, eraginkortasuna eta
energia berriztagarrien ekoizpena sustatzeko araudi edo zerga
berezirik. Dena den, esan bezala, argiteria publiboaren
auditorian jasotako emaitzen arabera neurri zehatzak hartzeko
bidean dira.

Lizartzan ez dago energia aurrezpena, eraginkortasuna eta
energia berriztagarrien ekoizpena sustatzeko araudi edo zerga
berezirik.
Sentsibilizazioa
Ez dago energiaren inguruko sentsibilizazio kanpainarik
Lizartzan.

Udalerriko
azpiegiturak

energia

•

Gas hoditeria dago Lizartzan, herriguneko etxeetara heltzen
dena. Biltegia pilotalekuaren ondean dago, 20.000 litroko lau
deposituz osatua.Etxeetarainoko gas hornikuntza polietilenozko
hodietan egiten da eta REPSOL enpresak kudeatzen ditu
deposituak.

•

Argi indarrerako transformagailu garrantzitsu bat pilotalekuaren
ondoan dago eta bestea Jose Mari Ostalaren ondoan. A3 eta
A4 eremuetan argi indarraren kableak lurperatuta doaz, baita
Plaza neta Elbarren kalean ere. Gainerako eremuetan airetik
doaz.

•

Kale argiztapeneko kable guztiak lurperatuta daude.

Gas hornidura herriguneko etxebizitzetara heltzen da. Argiteria
publikoaren kable guztiak lurpetik joan arren, argi indarraren
kableak, eremu batzuetan airetik doaz.
Eraikuntza

•

Arau Subsidiarioetan zehazten da energiari dagokionez eraikin
berriek jarraitu beharreko irizpideak . Besteak beste, “Ur beroa
sortzeko eguzki energiaren erabilpena bultzatuko da”
adierazten da 57. artikuluan, eta 84. artikuluan, “Eraikinak
eguzki
energia
ahalik
eta
modu
eraginkorrenean
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aprobetxatzeko moduan egingo dira” jasotzen da.” Eta eraikin
publikoetan eguzki energiaren erabilera bultzatuko dela ere
jaso da (140. artikulua).
Lizartzako Arau Subsidiarioek eraikin berriek energia alorrean
kontutan izan beharreko irizpideak jasotzen dituzte.

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Ez da aurreikusten.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Lizartzako Argiteria Publikoaren Auditorian jasotako neurriak martxan jarri EEEren
laguntzarekin batera.

1.15.

INGURUMENAREN KALITATEA: ATMOSFERA,
AKUSTIKA ETA LURZORUAK

GAI EREMUA: INGURUMENAREN KALITATEA: ATMOSFERA, AKUSTIKA
ETA LURZORUAK
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Azpieremua

Atmosferara egindako
isuriak

Diagnostikoa

•

Lizartzako udalerrian atmosferara isurtzen duten iturri
nagusienak industria eta ibilgailuen zirkulazioa lirateke, GI2135 errepide nagusia dela eta.

•

Ez dago iturri horien isurketen inguruko informaziorik.

Lizartzan atmosfera kutsa dezaketen isurien iturri nagusiak
industria eta ibilgailuen zirkulazioa lirateke.
Airearen kalitatea

•

Lizartzatik gertuen dagoen Eusko Jaurlaritzaren Airearen
Kalitatea Zaintzeko Sarearen estazioa Tolosan dago kokatua,
Nafarroa Etorbidean, hain zuzen ere.

•

2002an garraioa izan zen atmosferara material partikulatu
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Diagnostikoa
gehien emititu zuen sektorea. Eta bertan adierazitakoaren
arabera, pentsatzekoa da Tolosaldean garraio-sektorea dela,
gaur egun ere, PM10 partikula gehien emititzen duen sektorea.

•

NO2, SO2, CO eta PM10 poluitzaileek 2007ra arte Tolosako
estazioan izandako emaitzak aztertuta, material partikulatua
(PM10) izan da 1073/2002 Errege Dekretuak ezarritako mugabalioak bete ez dituen bakarra.

•

Beraz, Tolosaldeko Airearen Kalitatearen Ekintza Planean,
batez ere, zirkulazioaren emisioen gaineko jarduerak biltzen
dira.

Tolosaldean airearen kalitatean garrantzi gehien duena
partikulak dira (PM10), batik bat, ibilgailuen zirkulaziotik
datozenak.

Kalitate akustikoa

•

EAEko Zarata Maparen arabera (Eusko Jaurlaritza, 2000),
Lizartza nolabaiteko inpaktu akustikoa duten industria-eremuak
dituzten udalerri gisa hartzen du.

•

Bestalde, errepide ondoan, trafikoak ere udalerriaren kalitate
akustikoan ere badu eragina.

Lizartzako zarata puntu nagusienak, industria eta errepidea
dira.
Kalitate akustikoaren
kudeaketa

Lurzoruaren kalitatea

Lizartzan ez dago zarata edo kalitate akustikoa bereziki
arautzen duen udal-ordenantzarik.

•

Lizartzako udalerrian badago IHOBEren 165/2008 Dekretua,
Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten
lurzoruen inbentarioan sartutako lur-eremua, Kaskardi Harrobia
kokatua egon zena, hain zuzen ere.

•

Bestalde, inbentario horrek eguneratzea izan zuen 2006an, eta
nahiz eta oraindik zirriborro egoeran dagoen, bertan Lizartzako
beste bi lur-eremu ere ageri dira inbentariatuta: Urbizu
Zerrategiarena eta Goikoetxeandia deiturikoa.

IHOBEren lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak
dituzten lurzoruen inbentarioan sartutako 3 eremu daude:
Kaskardi
harrobiarena,
Urbizu
Zerrategiarena
eta
Goikoetxeandia deiturikoa.
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Azpieremua

Diagnostikoa

Lurzoruaren
kalitatearen kudeaketa

Komunikazioa,
prestakuntza
sentsibilizazioa

eta

Lizartzako Udala Harrobia dagoen tokia berreskuratzeko
lanetan dabil gaur egun, lurzoruaren kalitateari dagozkion
betebeharrak kontutan izanik.

Momentuz, Lizartzan ez da airearen kalitatearekin kalitate
akustikoarekin eta kutsatutako lurzoruak berreskuratzearekin
lotutako komunikazio edo sentsibilizazio kanpainarik garatu.

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen jarraipen jarraitua egin.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Airearen kalitatea hobetzeko ekintzak jarri martxan.

1.16.

ARRISKUAREN ETA INGURUMENAREN KUDEAKETA

GAI EREMUA: ARRISKUAREN ETA INGURUMENAREN KUDEAKETA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

2.
IRAUNKORTASUNERA
BIDERATUTAKO
KUDEAKETA
3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Azpieremua

UDAL

Diagnostikoa

Arriskuaren kudeaketa

Arrisku naturalak eta
teknologikoak

•

Eusko Jaurlaritzaren kartografiaren arabera, Lizartzako
azaleraren zati handi bat akuiferoentzat zaurkotasun maila oso
altua, altua edo erdikoa duena da.

•

Horrez gain, Araxes ibaiaren inguruan ere, itzulera epe
ezberdineko uholde arriskuko eremuak identifikatzen dira,
herrigunean 10, 100 eta 500 urtekoak izanik.

•

Lizartzan, bertan kokatuta dauden jarduera ekonomikoekin
lotutako arrisku industrial edo teknologikorik ez da zehazten.
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Azpieremua

UDAL

Diagnostikoa

•

Herritar batzuen ustez, inguruko baso eta zelaien eraldaketak
sute arriskua areagotu dezake.

Lizartzan, batez ere, akuifero eta uholdeekin lotutako arrisku
naturalak daude identifikatuta.
Arrisku naturala
teknologikoa
kudeatzea

eta

•
•

Lizartzan ez dago Larrialdietarako Udal Planik.
Lizartzan ez dago autobabeserako planik, ezta arriskua
sahiesteko edota arintzera bideratutako baliabide berezirik edo
jarduera konkreturik martxan.

Lizartzan ez dago Larrialdietarako Udal Planik.
Jarduera ekonomikoan kudeaketa

Jarduera ekonomikoen
ingurumen eraginaren
arriskua

•

Lizartzako ia jarduera gehienek jarduera lizentzia tramitatuta
eta tramite bidean daukate. Udalak kontrola darama gai
horretan.

•

Ez da izan kexa edo salaketarik Lizartzako industriengatik.

Lizartzako ia jarduera guztiek jarduera lizentzia tramitatuta
daukate. Udalak kontrol zehatza darama herriko industria
nagusienen inguruan eta neurri zuzentzaileak betearazten ditu.
Jarduera ekonomikoen
kudeaketa

Udalak modu egokian kudeatzen ditu udalerriko jarduera
ekonomikoak, nahiz eta badauden tamaina txikiko jarduera
ezberdinak, non beraien legeztatze egoera berrikusi beharko
litzatekeen.

Udal Administrazioaren Erosketa Publikoa eta Ingurumen Kudeaketa
Erosketa
kontratazio
berdea (KPB)

eta
publiko

Heziketa,
sentsibilizazioa
eta
komunikazioa erosketa
eta kontratazio publiko
berdearen arloan

Orokorrean, Lizartzako Udalean ez da erosketa eta kontratazio
publiko berdearen irizpiderik erabiltzen.

Lizartzako udal teknikariek ez dute gai honen inguruko
heziketa edo sentsibilizazio informazio berezirik jaso.
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Azpieremua

Udal administrazioaren
ingurumen kudeaketa

UDAL

Diagnostikoa

Lizartzako Udalean
sistemarik ezarrita.

ez

dago

ingurumen

kudeaketarako

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Erosketa Publiko Berdearen irizpideak ezarri udal erosketa eta kontratazioan.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Larrialdietarako Udal Plana definitu kasu horietan parte hartu dezaketen beste
erakundeekin batera.

1.17.

KLIMA ALDAKETA ETA INPAKTU GLOBALA

GAI EREMUA: KLIMA ALDAKETA ETA INPAKTU GLOBALA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

4. KONTSUMOA ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

Azpieremua
Klima aldaketari egiten
zaion ekarpena

Diagnostikoa

•

Lizartzan ez dago berotegi efektuko gasak(BEG) zenbatzeko
sistemarik, ezta udal administrazioan ere.

•

Ezta udalerriko, udal administrazioko edota enpresetako
karbono arrastoa zenbatzeko sistemarik.

Ez dago Lizartzako BEGen kopuru eta eboluzioaren gaineko
informaziorik.
Klima
aldaketaren
aurkako
borroka
planifikatzeko
berariazko tresnak

Lizartzan ez dago klima aldaketaren aurkako
planifikatzeko eta kudeatzeko berariazko tresnarik.
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GAI EREMUA: KLIMA ALDAKETA ETA INPAKTU GLOBALA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

4. KONTSUMOA ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

Azpieremua

Diagnostikoa

Hustubideen
kudeaketari
eta
isurpen konpentsazioei
lotutako
berariazko
ekimenak

•

BEGen gaineko informaziorik ez dagoenez, Lizartzan ez dago
udalerriaren kontsumoaren eta ekitaldi berezien BEG isurketak
konpentsatzeko ekimenik martxan.

•

Lizartzan, nahiz eta nekazaritza jarduerak ez duten
horrenbesteko garrantziarik sare ekonomikoan, ez dago
BEGak ahalik eta gehien murriztera zuzendutako nekazaritza
praktika berezirik eta ezta CO2 xurgaketa ahalik eta gehien
baliatzera zuzendutako baso kudeaketa iraunkorreko
praktikarik martxan.

Lizartzan ez dago hustubideen kudeaketari eta isurpen
konpentsazioei lotutako berariazko ekimenik.
Klima
egokitzea

aldaketari

Sentsibilizazioa
parte-hartzea

Lizartzan ez dago klima aldaketari egokitzera bideratutako
ekimenik.

eta
Lizartzan ez dago klima
sentsibilizazio kanpainarik.

aldaketaren

gaineko

aparteko

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Klima aldaketari eragiten dioten Berotegi Efektuko Gasen inbentario edo zenbaketa
sistemaren bat ezarri.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Ez da aurreikusten.
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6. SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN PARTEHARTZEA ETA BARNE KOORDINAZIOA

1.18.

KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ERA
HERRITARREN PARTE-HARTZEA

GAI EREMUA: KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN
PARTE-HARTZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

1. GOBERNATZEKO MODUAK
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK

Azpieremua

Komunikazioa

Diagnostikoa

•
•
•
•

Udalak ondoko komunikazio tresnak erabiltzen ditu:
Bandoa: udalerrian dauden paneletan.
Web-ataria.
Egoerak horrela esaktuz gero, etxe guztietara buzoneoa egiten
da.

Udalerri txikia izanik, udalak herritarrei zuzendu beharreko
mezuak bide horien bitartez ondo iristen dira.

Sentsibilizazioa

•

Lizartzako Juan XXIII Lehen Hezkuntzako Ikastetxea Eskolako
Agenda 21 Programaren barruan egon da duela gutxira arte
eta, urtetik urtera, ekintza ezberdinak gauzatu izan dira bertako
ikasleekin.

•

Bestalde, Udaletik zuzenean ez da sentsibilizazio kanpaina
konkreturik gauzatu. Dena den udalaz gaindiko erakunde
batzuek, ingurumen sentsibilizazioarekin lotutako kanpaina
ezberdinak gauzatu dituzte azken urte edo hilabeteetan:
garraio publikoarenak (Tolosaldea Garatzen), hondakinenak
(Tolosaldeko Mankomunitatea)…

Udalaz gaindiko erakundeek gauzatu dituzte azken urteetan
sentsibilizazio kanpaina ezberdinak (hondakinak, garraioa,
etab) eta, horrez gain, Lizartzako Juan XXIII Ikastetxea
Eskolako Agenda 21 Programan parte hartu izan du.
Parte-hartze kultura

Lizartzako udalerrian, azken urteetako egoera politiko ezohikoan izan ezik, parte-hartzea guztiz barneratuta duen
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GAI EREMUA: KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN
PARTE-HARTZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

1. GOBERNATZEKO MODUAK
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK

Azpieremua

Diagnostikoa
udalerri eta Udala dira; herriko alderdi ezberdinak herri
partaidetzara zabaltzen dituelarik.

Parte hartzeko tresnak
eta bideak

•

Udalean Batzorde ezberdinak daude, udalerrian garrantzia
duten alderdiak lantzeko: Nekazaritza, Gizarte Zerbitzuak,
Hirigintza, Gazteria, Kirola eta Kultura.

•

Bestalde, herri batzarrak ere egiten dira lizartzatarrek alderdi
ezberdinetako erabakietan parte har dezaten.

Parte-hartzeko tresnak badaude: gaikako batzordeak eta
aldizkako herri batzarrak.

•

Lizartzan badaude gai ezberdinetako elkarte ezberdinak:
o Txirrita Elkartea: elkarte gastronomikoa da.
o

o
o
o

Elkarteen sarea
o
o
o

o

Otsabio Kirol Elkartea: afizionatu mailako txirrindulari
lasterketa antolatzen dute urtero, baita zaletuentzako
txirrindulari martxak eta mendi bizikletako ibilaldiak ere.
Ehiza Elkartea: basurde batidak, ehiza postren
zozketak... antolatzen dituzte.
Otsolar Dantza Taldea: dantzaren inguruan ere biltzen
dira herritarrak. Hainbat ekitalditan parte hartzen dute.
Jesus Mª Esnaolaren (Xoane) zuzendaritzapean, herritar
asko musika tresnak jotzen ikasten ari dira, adin
guztietako herritarrak. Txistulari taldea, txaranga...
antolatu dituzte. Aranzabene (zentroa, elizarena den
etxea) erabiltzen dute entseguetarako.
Lizartzako Herrira: presoen eskubideen alde lan egiten
du talde honek.
Gaztetxea: gazteen bilgunea da. Hainbat ekintza
antolatzen dituzte.
Festen aurretik, zenbait auzotako biztanleek auzolanean
garbitzen dituzte bideak: Udalak bide ondoko belarrak
mozten ditu eta auzotarrak kuneten garbiketaz
arduratzen dira.
Elizaren garbiketa ere auzolanean egiten du emakume
talde batek.

Lizartzan gai ezberdinetako elkarteak daude: kirol elkarteak, ehiza
elkarteak, kultura elkarteak, etab.

ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Lizartzatarren partaidetza maila sustatzeko ekintzak.
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GAI EREMUA: KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN
PARTE-HARTZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

1. GOBERNATZEKO MODUAK
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK

Azpieremua

•

Diagnostikoa

Lizartzako eskola Eskolako Agenda 21en parte hartzen jarrai dezan sustatu.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Ez da aurreikusten.

1.19.

BARNE KOORDINAZIOA ETA
TRANSBERTSALITATEA

GAI EREMUA: BARNE KOORDINAZIOA ETA TRANSBERTSALITATEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

1. GOBERNATZEKO MODUAK

Azpieremua

Barneko koordinazioa
eta komunikazioa

Diagnostikoa

•

Lizartzako Udalerrian udalbatzaz gain, herri taldea dago osatua
Tokiko Agenda 21a bultzatu, garatu eta martxan jartzeko.
Horrez gain, Prozesuko alderdi batzuk herri mailara zabalduko
dira.

•

Aipatutako herri taldean arlo ezberdinetako batzordeetako
ordezkariak daude. Beraz, gai ezberdinetan diharduten
pertsona edota teknikariak daude.

•

Talde hau udalerriari lotutako gai ezberdinak jorratzeko biltzen
da aldiro eta, beraz, Tokiko Agenda 21aren jarraipen eta
ezarpena gauzatzeko
beharrezko
dinamika badauka
dagoeneko taldeak.

•

Lizartza, azken urteetan herrian bizi izandako egoera politiko
berezia dela eta partaidetza erabat barneratuta duen Udala da.

Lizartzako Udalean badago herritar eta udalbatzaren arteko
lan-talde egonkorra zeinek Lizartzako gai ezberdinak jorratzen
dituen. Tokiko Agenda 21 prozesua ere bere gain hartuko du
lan-talde honek.
Tokiko
Agenda
21
kudeatzeko
eredua
ezartzea

•

Aurreko Tokiko Agenda 21a Diagnostiko Fasean geratu zen
eta, ez zen Ekintza Planaren zirriborrorik ere garatu. Beraz,
Lizartzan Tokiko agenda 21 prozesua lehenengoz gauzatuko
da hasieratik bukaerara arte.

•

Udaleko teknikari ezberdinei Tokiko Agenda 21ean erabat
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GAI EREMUA: BARNE KOORDINAZIOA ETA TRANSBERTSALITATEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

1. GOBERNATZEKO MODUAK

Azpieremua

Diagnostikoa
inplikatu daitezen eskatuko die Udalbatzak, Ekintza Planaren
diseinutik hasi eta bere garapen eta ezarpenean ere.
Lehenengoz gauzatuko da Tokiko Agenda 21 prozesua bere
osotasunean.

•

Lizartzako Udalak bere esku dauden baliabide tekniko guztiak
jarri eta mantenduko ditu Tokiko Agenda 21en kudeaketarako.

•

Lizartzako Udalak prozesuaren ondorioz sortuko den Ekintza
Plana Udalerriko Plan estrategikotzat hartu nahi du eta, beraz,
bermatuta geratzen da Udalaren konpromezua eta bera
garatzeko honek bere esku dauden baliabide tekniko guztiak
jarriko dituela.

Baliabide teknikoak

Prozesurako beharrezko baliabide teniko guztiak jarriko ditu
Lizartzako Udalak.

Buruzagitza politikoa

•

Tokiko Agenda 21 Lizartzako Udalarentzat apostu estrategikoa
da eta, beraz, erabateko babes politikoa du prozesuak.

•

Lehen aipatutako lan-taldeak (udalbatza + herritarrak) egitura
egonkorra osatzen du prozesua era egokian garatu dadin.

Tokiko Agenda 21 prozesuak erabateko babes politikoa du
Lizartzan.

Udal
kudeaketa
planifikazea
eta
programatzea

•

Tokiko Agenda 21 prozesuaren barruan definituko den Ekintza
Planak Lizartzarako Plan Estrategikoa izatea du helburu eta,
Udalak, konpromezu hori dauka. Hau da, udal kudeaketarako
oinarrizko plana izatea nahi du.

•

Ekintza Planean kontutan izango dira legealdirako plana eta,
horrez gain, urtero aurrekontuak zehazterakoan, mahai
gainean jarriko dira Ekintza Planean jaso eta urte horretan
garatzea aurreikusitako ekintzetarako beharrezko diruhornidura.

Tokiko Ekintza Plana Lizartzako Plan Estrategikoa izango da
eta, beraz, kontutan izango da urteroko aurrekontuak
zehazterakoan.
ESKU HARTZEKO LEHENTASUNEZKO EREMUAK
Udalaren eskumenekoak

•

Tokiko Agenda 21en ondorioz sortuko den Ekintza Plana diseinatu, ezarri eta bere
jarraipena egiteko baliabideak ezarri.

Udalaz gaindiko eskumena
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GAI EREMUA: BARNE KOORDINAZIOA ETA TRANSBERTSALITATEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

1. GOBERNATZEKO MODUAK

Azpieremua

•

Diagnostikoa

Ez da aurreikusten.

87

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

7. BALIOESPEN OROKORRA ETA ESKU-HARTZE
NAGUSIAK
Atal honetan, orain arte aztertutako alderdi ezberdinen ondorio nagusienak eta,
horiei lotuta, esku hartzeko identifikatutako lehentasunezko eremual adierazten
dira.
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GAI EREMUA: BIZTANLERIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

AZPIEREMUA
Lurraldea testuinguruan
kokatzea

Biztanleriaren bilakaera

Egitura demografikoa

Mugimendu naturala eta
migratzailea

Populazioaren banaketa
lurraldeka

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA
ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Udalaren eskumenekoak
Azken urteetan (2001-2011) bai biztanleriak eta baita biztanle dentsitateak ere gora egin du Lizartzan.
Beraz, positibotzat jotzen da biztanle aldetik txikia den udalerrian joera horiek ikustea, nahiz eta
eskualdeko eta Gipuzkoako datuekin alderatuz emaitzak nabarmen baxuagoak izan.
Nahiz eta momentu honetan Lizartzan ez dagoen biztanleria mantendu edota erakartzeko mekanismorik
martxan, azken urteetan biztanleriaren bilakaera positiboa izan da. Alabaina, azken 3-4 urteetako
migrazio balantzeak negatiboak dira eta, egoerak horrela jarraituz gero, neurririk hartu ezean, udalerriko
biztanle kopuruak behera egin dezakeela pentsa daiteke.
Generoa kontutan izanik, Lizartzan emakumezko baino gizonezko gehiago dago. Adin taldeei
erreparatuz, biztanleria guztiz zaharkitua egon ez arren, beherakada handia nabarmentzen da 14-39 urte
bitarteko biztanleetan. Dena den, 3-13 urte inguruko ume kopurua esanguratsua da eta, horrek, herritik
alde egiten ez badute, udalerriko biztanleria mantentzen lagundu dezake.
Berezko hazkundea orokorrean positiboa izan den arren, negatiboa ere izan da urte batzuetan (2010ean,
esaterako) eta, horrez gain, azken urteetan migrazio balantze globala ere negatiboa izan da; hau da,
gehiago dira joandakoak etorritakoak baino. Beraz, alderdi hau kontutan izan beharko da Lizartzaren
Ekintza Plana zehazterakoan.
Badaude biztanle jaitsiera izan duten auzo edo kaleak, baina orokorrean, biztanle kopurua mantendu
egin da auzoka azken urteetan. Dena den, lizartzatarren iritziz Kale Nagusian etxebizitza huts ugari dago
eta zerbait egin beharko litzateke horri buelta emateko.
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•

Azken urteetako migrazio
balantzea negatiboa izan
da eta, gainera, berezko
hazkundea ere, positiboa
izan arren, arreta jarri
beharko
zaio.
Beraz,
biztanleria
mantendu
edota hazteko ekimenak
indartu beharko dira.

•

Kale Nagusian etxe huts
larregi daude lizartzatarren
ustez eta etxe berriak egin
ordez, lehentasuna etxe
huts
horiek
berriz
okupatzean jarri beharko
litzateke.
Udalaz gaindiko eskumena

•

Ez da aurreikusten.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

AZPIEREMUA
Ekitatea eta gizarte zerbitzuak

Udalaren eskumenekoak

•

Gizarte arazoak

Gizarte zerbitzuak eta
ekipamenduak
Udalak
gizarte
zerbitzuetan
eta
elkartasun
ekintzetan
egiten
duen
gastu
ekonomikoa
Berariazko
politikak

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Lizartzan gizarte arazo nagusiena adinekoen zainketarekin lotutakoa da eta, beste udalerri batzuetan ez
bezala, pobrezia maila dela eta diru-laguntza eskaera ez da ia nabaritu.
Gizarte Laguntzailea dago Lizartzan eta dauden baliabideak nahikoa omen dira Lizartzako zerbitzueskaerei erantzuna emateko. Dena den, ez dago eguneko zentrurik, egoitzarik edota aparteko
ekipamendurik.
Udalak gizarte zerbitzuetan egindako gastuek gorabeherak izan dituzte, azken urteetan gorakada izanik,
beste erakunde batzuetako sarrerak gutxitu egin baitira.
Lizartzako Gizarte Zerbitzuen eskaintza nahiko zabala da. Dena den, gehien eskatzen dena etxez
etxekoa eta pertsona nagusiekin lotutakoa da.

Lizartzatarren
arteko
kohesioa bultzatu beharra
nabaritzen
da,
biztanleriaren
zati
bat
Lizartzara lotara baino ez
baita etortzen, gainerako
herritarrekin ia inongo
kontakturik izan gabe.
Udalaz gaindiko eskumena

•

gizarte

•

Genero berdintasuna
Gizonezko
eta
emakumezkoen arteko
egoera
berdintasuna,
lanaren esparruan

Nahiz eta erregistratutako langabetuen artean gizonak gehiago izan, Lizartzan, azken urteetan,
gizonezkoan errenta pertsonala emakumezkoenaren bikoitza da.
Lizartzako udal esparruan ez dago gizonezkoen eta emakumezkoen arteko ezberdintasun nabarmenik.
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Pertsona
nagusien
zainketarekin
lotutako
politikaren bat aurrera
eramatea ikusten da.
Jasotako datuen arabera,
emakumezko
eta
gizonezkoen
arteko
errenta
ezberdintasuna
gutxitzeko politikaren bat
aurrera eraman behar
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GAI EREMUA: GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

AZPIEREMUA
Gizonezkoen
eta
emakumezkoen arteko
egoera
berdintasuna,
udal esparruan

ONDORIOAK
Are gehiago, gehiago dira emakumezkoak gizonezkoak baino.
Lizartzan ez dago genero berdintasuneko politikarik martxan.

Genero berdintasuneko
politikak

Bizikidetza
Herritarren segurtasuna

Gizarte kohesioa

Gizalegea

Lizartzan udaltzain edo poliziarik egon ez arren, gizarte segurtasunari lotutako datuen arabera trafiko
istripuak ez ezik, beste guztietan inguruetako baino datu hobeak daude eta delitu indizeak, 2007tik
aurrera beheranzko joera du.
Lizartzatarren ustetan, herrian badago biztanleriaren zati nabarmena Lizartzan bertan bizirik egiten ez
duena. Hau da, udalerrira lotara baino joaten ez direnak. Beraien ustetan, hori kaltegarria da
Lizartzarentzat eta integrazioa bultzatu beharko litzatekeelakoan daude.
Orokorrean ez da gertaera bandaliko eta jabego publiko zein pribatuen kontrako erasorik ematen.

IKTetarako eta telekomunikazioetarako irisgarritasuna
IKTetarako
eta
telekomunikazioetarako
irisgarritasuna

Udalak badu KZ Gunea eta gero eta etxe gehiagoetan dago interneterako sarbidea.
Eusko Jaurlaritzak bultzatuta badago KZ Gunea Lizartzan, eta bertan, ikastaro ezberdinak ematen dira
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK
izatea aurreikusten da.
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GAI EREMUA: GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

7. OSASUNERAKO TOKIKO EKINTZA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

AZPIEREMUA
IKTen
sustapena

erabileraren

Posta zerbitzuak

Kutxazainen
bankuen bulegoak

ONDORIOAK
IKTen erabilera lizartzatzarren artean sustatzeko.
Lizartzan badago postontzia gutunak bidali ahal izateko eta gertuen dagoen Correosen bulegoa Tolosan
dago kokatua.
Lizartzan badago banku bulegoa eta kutxazain automatikoa.

eta

Osasuna eta osasun zerbitzuak
Ekipamenduak
osasun langileak

eta

Astelehenetik ostiralera dago sendagile eta erizaina Lizartzako osasun zentruan.
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK
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GAI EREMUA: HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

5. HIRIAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA
ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Hezkuntza

Udalaren eskumenekoak

•

Hezkuntza eskaintza
Hezkuntza
eskaera
eta eskaintza-eskaera
balantzea
Herritarren heziketa
emaitzak eta heziketa
maila

Lizartzan haurreskola eta haur- eta lehen-hezkuntza eskaintza dago. Eskolak, gainera, badu jangela eta
garraio zerbitzua.
13 urtera arteko 95 ume daude Lizartzan, orokorrean, bertako eskolara doazenak, horiei, Orexako adin
bereko 31 ume inguru gehitu behar zaizkielarik. Hori dela eta, eskola txiki geratu da eta berria eraikitzeko
lanean dihardute gaur egun.
Lizartzan ia ez dago 10 urtetik gorako alfabetatugaberik edo ikasketa gabekorik eta bigarren hezkuntza
eta lanbide heziketadunen kopurua gorantz doa.

•

•

Euskara
Euskalduntze maila
Ekipamendua
baliabideak
Udal politikak

eta

Euskararen egoera oso ona da Lizartzan, bai jakintza-mailagatik eta baita erabilera mailagatik ere.
Lizartzako %95 baino gehiago da euskalduna, baina lizartzatarrak kezkatuta dagude azken aldian
gaztelania gehiago entzuten baita herrian.
Lizartzan ez dago euskara irakasteko ekipamendurik.
Lizartzako Udalak Euskara hutsean egiten du lan (ahal den neurrian) eta ia bere osotasunean udalerri
euskalduna izanik, ez du aparteko politikarik gai honen inguruan, baina gaztelania entzuten hasi denez,
zerbait egin beharko litzatekeelakoan daude lizartzatarrak.
Udalaren zerbitzuen %100 eskaintzen da euskaraz, eta udalak bultzatutako jarduera guztiak euskaraz
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Lizartzan
gaztelaniaren
erabilera ez zabaltzeko
udal
politikaren
bat
garatzea.
Herritarren
arteko
partaidetza
sustatzearen
beharra
ikusten
dute
lizartzatarrek.
Adinekoei
zuzendutako
aisialdi
eskaintza
zabalagoa izan beharko
litzatekeelakoan daude.

•

Kultur
ekipamendu
kopurua hobetu daiteke
Alondegia birgaituz gero.
Udalaz gaindiko eskumena

•

Eusko
Jaurlaritzako
Hezkuntza
Sailaren
laguntzarekin eskola berria
eraikitzea gaur egungo

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA
Euskara
jardueran

udal

5. HIRIAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA
ONDORIOAK
gauzatzen dira.
Lizartzako kultur jarduera guztiak euskaraz eskaintzen dira.

Euskara eta kultura

Kultura
Kultura
ekipamenduak
horien erabilera

eta

Kultura jarduerak eta
partaidetza
Herritarren dinamika
kulturala

Lizartzan kultur ekipamendu ezberdinak daude, adin guztietarako egokitutakoak, eta horietan gauzatzen
dira Lizartzako jarduera kulturalak.
Lizartzan dagoen kultur eskaintzaren barruan partaidetza asko jaitsi dela sumatzen dute lizartzatarrek eta
hori aldatzeko zerbait egin beharko litzatekeela uste dute. Horrez gain, adinekoei zuzendutako eskaintza
zabalagoa izan behar dela uste dute.
Lizartzan elkartegintza eta dinamika kulturalak badu bere bizia, kultur elkarte ezberdinekin eta
auzolanean gauzatutako ekintza ezberdinekin.

Kirola
Kirol ekipamenduak
eta horien erabilera
Kirol jarduerak
partaidetza

eta

Lizartzako kirol ekipamendu bakarra Aztinondo Pilotalekua da, estalia da eta gimnasio eta sauna ere
baditu. Tolosan eskualde mailako polikiroldegia dago.
Lizartzan badago kirol eskaintza eta herritarrek, orokorrean, hartzen dute parte jarduera horietan.
Lizartzan badaude kirol elkarteak eta kirolerako herri dinamika.
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK
beharrizanei
(ume
kopuruari) erantzuteko.
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GAI EREMUA: HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

Herritarren
dinamika

5. HIRIAREN PLANGINTZA ETA DISEINUA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA
ONDORIOAK

kirol
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: ETXEBIZITZA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Udalaren eskumenekoak

Etxebizitza-parkearen
ezaugarriak

•

Etxebizitza hutsa
Etxebizitzen
antzinatasuna
zaharberritzea

eta

Higiezinen eskaintza:
etxebizitzen
eraikuntza
Etxebizitza
eta eskaera

beharra

Eskaintza-eskaera
balantzea

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

-

Azken urteetan etxebizitza dentsitatea jaitsi egin da, batez ere Arau Subsidiarioek 2007an izandago
eguneratzearekin, non etxebizitzarako lurzoruak gehitu egin ziren.
Nahiz eta datu eguneraturik ez izan, azken datuek (2001ekoak) Lizartzan etxebizitzen %33,64 hutsik
zeudela adierazten dute. Lizartzatarrak ezagutzen dute egoera eta etxe huts kopurua gutxitu egin
beharko litzatekeela uste dute.
Lizartzako erosotasun indizea Tolosaldekoa eta Gipuzkoakoaren azpitik dago eta etxebizitzen batez
besteko antzinatasuna zertxobait gainetik.
2003-2007 urteen artean etxebizitza berriak egiteko lizentzia gehiago eman ziren. 2008tik aurrera, ordea,
proportzio hori asko jaitsi zen.
Lizartzan ez dago etxebizitza behar edo eskaeraren azterketa espezifikorik eta, beraz, ez dago
etxebizitzen eskaera eta eskaintzaren arteko balantzea egiteko informaziorik.
Nahiz eta ez dagoen Lizartzako etxebizitzen prezioen gaineko datu zehatzik, gaur egun eraikitzen ari
diren etxebizitzena Gipuzkoakoa eta EAEkoena baino baxuagoa da.
Lizartzako Udalak ez dauka etxebizitza politika berezirik. Dena den, Kale Nagusiko etxebizitza hutsei
konponbidea ematea du helburuetako bat.

Etxebizitzaren
prezioa
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Kale Nagusiko etxebizitza
huts kopurua murriztu.

•

Etxebizitzen konfort
adierazleen balioak ere
ingurukoen azpitik daude,
eta antzinatasuna altuagoa
da.
Udalaz gaindiko eskumena

•

Ez da aurreikusten.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: ETXEBIZITZA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA
Erakunde arloa

9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA
ONDORIOAK

-
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: JARDUERA EKONOMIKOAREN EGITURA ETA MAILA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

AZPIEREMUA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA
ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Udalaren eskumenekoak
Eredu ekonomikoa

•

Jarduera
ekonomikoaren maila
orokorra

Familiaren ongizate
ekonomiko maila

Nahiz eta azken urteetan establezimendu kopurua mantendu eta enplegu kopuruak gora egin,
azken 3 urteetan enplegu kopuruak beheranzko joera du Lizartzan eta herriko industriguneak
kanpokoei ematen omen die lana.
Lizartzan balio erantsi gordin nagusiena industria sektoreak du eta biztanleko BPG
Tolosaldekloa eta Gipuzkoakoa baino zertxobait baxuagoa da.
Lizartzako familien ongizate ekonomiko maila, 2009ko datuen arabera, Tolosaldekoa,
Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino eskasagoa da.

Lizartzako
jarduera
ekonomikoek
herritarrentzako lanpostu
gehiago
izan
beharko
lukete eta horretarako udal
politikaren bat bideratzea
ongi legoke.
Udalaz gaindiko eskumena

•

•
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Lizartzatarren
famili
ongizate
maila
ingurukoena
baino
baxuagoa
da
eta
biztanleko
BPG
ere
baxuagoa.
Egoera
aldatzeko politikaren bat
garatu beharko litzateke.
Lizartzako
lanpostu
kopurua
handitzeko
politikaren bat bideratu
beharko litzateke (eskuade

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: JARDUERA EKONOMIKOAREN EGITURA ETA MAILA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

AZPIEREMUA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA
ONDORIOAK

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK
mailan, esaterako).
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Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: LEHEN SEKTOREA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA
ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Udalaren eskumenekoak
Sektorearen egitura
Bizitasuna
errendimendu
ekonomikoa

eta

Belaunaldi
dinamismoa
Gizartea, ekonomia
eta
ingurumen
funtzionaltasuna
Nekazaritza
azpisektorea

•
Lehenengo sektoreak Lizartzako Balio Erantsi Gordinari egiten dion ekarpena %2 ingurukoa baino ez da,
eta joera jaisten joatearena da eta 16 urtetik gorako okupatutako lizartzatarren %2k baino ez dihardu
sektore honetan.
Lehen sektorearen Balio erantsi Gordina Lizartzan Tolosaldekoa, Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino
altuagoa da, landa-eremuko udalerrietan gertatu ohi den bezala. Dena den, ez da ahaztu behar joera
jaisten joatearena dela.
Lizartzako gero eta gazte gutxiagok aukeratzen dute lehen sektorea beraien jarduera ekonomiko gisa.
Lehen sektoreko jardueren beherakadak, Lizartzako inguruaren egoera trakestea suposatu du.
Azken urteetan nekazaritzara bideratutako lur azalera ia erdira murriztu da.
Abeltzantza unitate kopuruak ere beherakada nabarmena izan du Lizartzan azken urteetan.
Lizartzako lur azaleraren %74 basoek osatzen dute eta udalerriko baso portzentaia eskualdekoa eta
Gipuzkoakoa baino altuagoa da. Hostozabalek hartzen dute Lizartzako baso azaleraren %70 eta %30
koniferoek. Basoberritze gehienak koniferoekin egiten dira.

Abeltzaintza
azpisektorea
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Lehen
sektorearen
eboluzioa negatiboa da
Lizartzan,
bere
adierazgarritasuna
gero
eta txikiagoa izanik. Horrek
gainera,
paisaiaren
eraldaketa ekarri du, gero
eta “egoera kaxkarragoa”
bistaratuz.
Udalaz gaindiko eskumena

•

Lehen
sektorea
bultzatzeko
udalaz
gaindiko
politika
edo
ekimenen bat garatzea
beharrezkoa
litzateke
lehen sektorea bultzatzeko
eta
gazteak
sektore
honetan interesatzeko.
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GAI EREMUA: LEHEN SEKTOREA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA
ONDORIOAK

Baso azpisektorea
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: BIGARREN SEKTOREA, ZERBITZUAK ETA TURISMOA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

AZPIEREMUA

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Bigarren sektorea
Sektorearen egitura
Bizitasuna
errendimendu
ekonomikoa

eta

EUSTATen datuen arabera, Lizartzan 2012an 14 establezimendu industrial zeuden.
Lizartzako jarduera ekonomikoen barruan, industriak Balio Erantsi Gordinaren %62 suposatzen du,
Tolosaldean, Gipuzkoan eta EAEn baino nabarmen gehiago.

•

Lizartzan turismoa bultzatu
nahi den zehaztu beharko
luke herriak.
Udalaz gaindiko eskumena

Zerbitzuen sektorea
Sektorearen egitura
Bizitasuna
errendimendu
ekonomikoa

Udalaren eskumenekoak

eta

Sektorearen egiturari dagokionez, establezimendu aldetik garrantzi gehien duena merkataritza, garraioa
eta ostalaritza dira (%47) eta gutxien, ordea, finantza eta aseguru jarduerak (%4).
Lizartzako jarduera ekonomikoen barruan, zerbitzuek Balio Erantsi Gordinaren %33 suposatzen du,
Tolosaldean, Gipuzkoan eta EAEn baino gutxiago.

Turismo eta ostalaritza sektorea
Azpiegitura turistikoa

Lizartzak, jatetxe eta ostatuko plazez gain ez du aparteko baliabide turistikorik eta ez da turismorako
prestatuta dagoen udalerria.
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•

Turismoa bultzatu nahi
izanez gero, eskualde
mailako ekimenen parte
izan daiteke Lizartza.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: BIGARREN SEKTOREA, ZERBITZUAK ETA TURISMOA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA
ONDORIOAK
Baliabideak egon badaude, baina herritarrek ez dute argi turismoa bultzatu nahiko luketen Lizartzan.
Ez da ia turistarik etortzen Lizartzara.
Ez dago turismo produkturik Lizartzan.

Turismo baliabideak
eta
erakargarritasunak

Turismoaren profila
Produktuen
egituratzea,
sustapena
merkaturatzea

eta
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: ENPLEGUA ETA LAN MERKATUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA ETA IRAUNKORRA
9. GIZARTEKO BERDINTASUNA ETA JUSTIZIA

Udalaren eskumenekoak

Biztanleria aktiboa

Biztanleria okupatua

Langabezia

Kontratazioa
Enplegu
prestakuntza
politikak

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

16 urte edo gehiagoko biztanleen jarduera tasaren proportzioa Lizartzan Tolosaldekoa, Gipuzkoakoa eta
EAEkoa baino altuagoa da. Dena den, emakumezkoen kasuan, proportzioa baxuagoa da.
Lizartzako okupazio-tasa, Tolosaldekoa, Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino zertxobait altuagoa da, eta bere
eboluzioa aztertuz, azken 20 urte inguruan %89tik gora mantendu da. Langile kopuruari dagokionez,
garrantzi handiena duen sektorea manufaktura industriarena da. Dena den, herritarren ustez, Lizartzako
industriako langileak inguruetako herrietakoak dira eta ez lizartzatarrak.
Lizartzan erregistratutako langabezi tasa eskualdekoa eta Gipuzkoakoa baino altuagoa da. Halaber,
azken urteetan ez dago alde gehiegirik emakumezko eta gizonezkoen artean. Langabetu gehien dituen
sektorea industriarena da.
Kontratazioan ere, okupazio eta errenta mailan jaso bezala, emakumeen egoera gizonezkoena baino
kaxkarragoa da.
Badago eskualde mailan enplegu prestakuntza politikak jorratzen dituen erakundea (Tolosaldea
Garatzen), orientazio eta zerbitzu ezberdinak lantzen eta eskaintzen dituena.
Ez dago Lizartzan telelanak duen ezarpena ezagutzeko informaziorik.

Telelana
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•

Ez da aurreikusten.
Udalaz
gaindiko
eskumena

•

Langabetu
kopurua
murrizteko
ekintzak
Lizartzako industrietan
lana
sustatuz
Tolosaldea Garatzenen
eskutik.

•

Gizonezko
eta
emakumezkoen artean,
kontratazioan
dagoen
ezberdintasuna
murrizteko
ekimenak
garatu.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

Lurralde eremua

5. HIRIGINTZA PLANGINTZA ETA DISEINUA

Bere azaleraren %97 inguru lurzoru urbanizaezina duen landa eremuko udalerria da, baina herrigunean
baditu etxebizitza blokeak.

Udal
lurzoruaren
egitura organikoa eta
erabilerak

Herriguneak forma luzea du eta udalerriaren iparraldean kokatzen da. Lizartzaren azalera gehiena
lurzoru urbanizaezina da eta ondo zehaztuta daude bertan garatu daitezkeen jarduerak arau
subsidiarioetan.

Hiri
egitura
ehundura

eta

Lizartzako udalerriak, landa-eremukoa izan arren, herriguneak badu herri izaera, altuera asko ez duten
etxe blokeak baitaude. Horrez gain, badaude herrigunetik zertxobait urrundutako baserri auzo batzuk,
baina, orokorrean, ondo komunitatuta daudenak herrigunearekin.

Hiriko
eta
inguruetako
berdeguneak

hiri

Paisaia eta
hondatuak

gune

Ondare
arkitektonikoa
kulturala

Lizartzan badaude ondare arkitektoniko eta kulturalaren erakusgarri diren elementu ezberdinak,
babeserako figura ezberdinak dituztenak.
Tolosaldeko Lurralde Plan Partziala aurrerapen fasean dago 2005az geroztik, hasierako onespenik ere
jaso gabe.

Lurralde eta sektore
antolamendua

Udalaren eskumenekoak

•

Lizartzako Arau Subsidiarioak 2007koak dira eta beraietan ondo zehazten da zein hiri-antolamendu lortu
nahi den: herri egitura kontsolidatu, erdigunea osatu eta GI-2135 errepideak gaur egun sortzen duen
“haustura” samurtu.
Lizartzako Arau Subsidiarioetan jasotzen dira eraikuntzan eta antolamenduan erabilibi beharreko
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Lehengo
harrobiaren
berreskurapen lanak egin
herriaren
partaidetzaren
eskutik.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Lizartzan, landa eremuko udalerria izanik, ia-ia, eraikita ez dagoen eremua berde-gunea da.
Lizartzako Arau Subsidiarioek Paisaia Babesteko Lurzoru Hiritar Ezina bezala mugututako eremua
zehazten dute, Goltzur Zelai, hain zuzen ere.

eta

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

•

Goltzur
Zelairi,
bere
paisaia balioa dela eta,
udalaz gaindiko babes
figuraren bat eman.
Tolosaldeko Plan Partziala
garatu,
Lizartzarentzat
erabakigarriak
izan
daitezkeen
eremu
eta
ekintzak zehazteko.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

5. HIRIGINTZA PLANGINTZA ETA DISEINUA

AZPIEREMUA

ONDORIOAK
iraunkortasun irizpideak.

Hiri antolamendua
Antolamenduan eta
eraikuntzan
iraunkortasun
irizpideak sartzea
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: NATURA ETA BIOANIZTASUNA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Natura eta paisaia
balioak
Sistema
naturalen
eta
paisaien
kontserbazio egoera
Jardueren
eragina
eta
arriskuak
nekazaritzan
zein
natur ingurunean
Babestutako
naturguneak
Natur ingurunearen
antolamendua
eta
kudeaketa

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Udalaren eskumenekoak
Lizartzak, natur babes figura ezberdinak ditu: Kontserbazio Bereziko Eremua (Araxes Ibaia),
Natura Intereseko Eremua (Araxes ibaiaren harana-Jazkugañe eta Basabe) eta bere
azaleraren zati handi korridore ekologikoetan garrantzia handia du. Bukatzeko, Araxes ibaia
Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogo eta Inbentarioan ere badago.
Orokorrean, Lizartzako sistema natural eta paisaiak kontserbazio egoera onean daude.
Jarduera ekonomikoak industrigune batean batuta egoteak eta, gainera, hau udalerrian natur
eta paisaia balio gutxien duen eremuan kokatuta egoteak (beste industriguneetatik gertuago,
gainera), ez du ia inongo eragin negatiborik Lizartzako natur ingurunean (paisaia inpaktuaz
gain). Dena den, paisaian nabaritu da lehen sektoreko jardueren beherakada, larre eta basoak
egoera kaxkarragoan baitaude lizartzatarren ustez.
Lizartzako Arau Subsidiarioek bai natur ingurunea eta bai lehen sektoreko jardueren
kudeaketarako figurak definitzen dituzte.
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•

Ez da aurreikusten.

Udalaz gaindiko
eskumena

•

Ez da aurreikusten.
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GAI EREMUA: MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA
Ohiko
mugikortasun
beharraren
ezaugarriak
Mugikortasunaren
kudeaketa
eta
antolaketa
Lurraldeko loturak
eta irisgarritasuna
eta garraio publikoa
Oinezkoen
eta
bizikleten
sareen
ezaugarriak
Bide sarea

6. MUGIKORTASUNA HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA MURRIZTEA
10. TOKIAN TOKIKO EREMUTIK ESPARRU GLOBALERA
ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK
Lizartzan, 16 urtetik gehiagoko ikasleen %100 udalerritik kanpora joaten da eta baita langileen ia %79
ere. Datu horiek eskualdekoak, Gipuzkoakoak eta EAEkoak baino askoz altuagoak dira.
Nahiz eta Lizartzan ez dagoen mugikortasuna kudeatzeko plan berezirik, eskualde mailan, Tolosaldea
Garatzenen eskutik, ekimen ezberdinak gauzatzen ari dira: garraio publikoaren hobekuntzarako
proposamena, auto konpartitzeko ekimena eta Tolosaldeko Bizikleta Mugikortasuneko Plana, non
Lizartza Tolosarekin lotuko den bizikleta-bidea proposatzen den.
Bi autobus zerbitzu daude Lizartzan, Lizartza Tolosarekin lotzen duena eta, bestea, Lizartza Donostia eta
Iruñarekin lotzen duena.
Lizartzan ez dago bizikleta bide-sare edo bidegorririk, nahiz eta eskualde mailan proiektua egon eta
Tolosa (eskualdeko herri nagusiena) nahiko gertu egon.
Lizartzako errepide sarearen dentsitatea Tolosa bezalako herrien antzekoa da (0,8 km2 ingurukoa) eta
bertako trafiko intentsitatea esanguratsua dela, Nafarroako zeharbide garrantzitsua baita bertatik
igarotzen den GI-2135 errepidea.
Orokorrean, landa bideak egoera onean daude. Dena den, lizartzatarren ustez, badaude hobetu beharko
liratekeen bideak, herritarrek erabili ahal izateko.
Ez da aparkatzeko arazo ugari dituen udalerria. Herrigune beteago egoten da baina urruti joan gabe
egoten da aparkatzeko tokia.
Lizartzan, proportzioan, Gipuzkoan eta EAEn baino ibilgailu gehiago dago biztanleko. Turismoen kasuan
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Udalaren eskumenekoak

•

Lizartzako landa bideen
egoera
hobetu
lizartzatarren erabilerarako.

Udalaz gaindiko eskumena

•

•

Lizartza Tolosarekin lotuko
duen bidegorria eraiki,
autoarekiko dependentzia
gutxitzeko.
Istripuak murrizteko edo
arintzeko neurriak hartu
beste erakunde batzuekin
batera:
bide-hezkuntza,
etab.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

Landa bide sarea

Aparkalekua

6. MUGIKORTASUNA HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA MURRIZTEA
10. TOKIAN TOKIKO EREMUTIK ESPARRU GLOBALERA
ONDORIOAK
0,48 ibilgailu biztanleko.
Lizartzan 2011n izandako istripuetatik erdiak baino gehiago biktima gabekoak izan ziren. Eta 22 istripu
horietan hildakorik ez eta 2 zauritu larri egon ziren.
Lizartzan ez dago salgaien garraiorako azpiegitura berezirik.
Azken urteetan ez da bide-hezkuntzako ekimenik gauzatu Lizartzan.

Motorizazioa
eta
ibilgailuen atala
Istripuak

Salgaiak

Bide hezkuntza
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: URA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK
ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Udalaren eskumenekoak

Ur horniketa

•
Edateko
ura
banatzeko sarea
Eskaera
kontsumoa

eta

Saneamendu
arazketa

eta

Uraren
zikloaren
Araudia
eta
kudeaketa
Sentsibilizazioa
Ibaietako
baliabideen
kalitatea
eta
eskuragarritasuna

Gaur egun arte, Lizartzan ez da ur-horniketa arazo larririk izan eta ur-hornidurarako sistemaren
errendimendu indizea Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino altuagoa da.
Lizartzako edateko urak banatzeko sarean galerak identifikatzen dira, 2009an %48,76 izatera iritis ahal
izan zirenak. Datu hori ur kontsortzioak fakturatutakoa eta Lizartzako udal kontadoreek neurtutakoaren
diferentziarekin lortu da.
Lizartzan ur gehien kontsumitzen duen sektorea etxeetakoa da (EAEn eta Gipuzkoan baino gutxiago,
proportzioan), 40.000 inguru m3/urteko. Horren ostean Industriak hartzen du garrantzia handiena, lokal
komertzialak horien atzetik geratuz.
Duela gutxi eraikitako araztegiarekin arazoak daude, euri urak eta ur beltzak elkarrekin baitoaz hoditerian
zehar eta, araztegiak, ezin omen ditu urak horrela tratatu.
Uraren bajako kudeaketa eztabaida sendoak sorteen ari den gaia da Lizartzan gaur egun, Gipuzkoako Ur
Kontsortzioari kudeaketa uzteko aukera agertu denean sortu dira eztabaidak.
Lizartzan, azken aldian, ez da ur kontsumoaren gaineko sentsibilizazio kanpainarik garatu. Dena den,
bertako bates besteko ur kontsumoa inguruetakoa baino baxuagoa da.
Araxes ibaiak emari egokia du, eta bere uren kalitatea ona da.
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Lizartzatarrentzako
uraren
kudeaketa
sistema egokiena zein
den
erabaki
eta
erabakitakoa
aurrera
eraman.

Udalaz
eskumena

•

gaindiko

Araztegia
Lizartzako
errealitate
eta
beharrizanetara egokitu
Gipuzkoako
Aldundiarekin batera.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: URA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

ONDORIOAK

Uraren kalitatea
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: HONDAKINAK
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA
Hiri
hondakinak
sortzea
Gaikako bilketa
Hiri
hondakinen
kudeaketa
Hiri
hondakinen
tratamendua
Hiri
hondakinei
buruzko
ordenantzak
eta
zergak
Sentsibilizazioa

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA
ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK
Azken urteetan biztanleko sortutako hondakin kourua murriztu egin da eta gaika bildutako hondakin
ezberdinen proportzioa handituz, joera positiboa izanez.
Tolosaldeko hondakinen birziklatze tasak, orokorrean mantendu eta hobetu egin dira azken urteetan.
Dena den, etxeetako hondakinen birziklatze tasa industria, merkataritza eta erakundeetako hondakinena
baino txikiagoa da.
Lizartzan, gaur egun, edukiontzi bidezko hondakinen jasotze-sistema dago eta eskualdeko beste udalerri
batzuen antzera, atez ateko bilketa sistema ezartzeko aukerak aztertzen ari dira.
Tolosaldeko Mankomunitateak kudeatzen ditu Lizartzako hondakinak eta bildutako gai bakoitzak
dagokion tratamendu edo kudeaketa jasotzen du. Etxeetako zaborrak zabortegira doaz.
Ez dago hiri-hondakinen inguruko ordenantzarik. Dena den, azken aldiko “aldaketak” dorela eta, badago
nolabait arautzeko ideia.
Tolosaldeko Mankomunitateak bai birziklapena hobetzeko eta sortutaklo hondakin kopuruak gutxitzeko
kanpaina ezberdinak jorratzen ditu.
Tolosaldeko Mankomunitateak enpresetako kartoi, zur eta hiri-hondakinak biltzen ditu. Gainerakoak,
enpresa bakoitzak, baimendutako kudeatzaileen bidez kudeatzeko beharra du.
Tolomendik eskaintzen du nekazaritza hondakin ezberdinak jasotzeko zerbitzua.
Obretarako lizentziak ematerakoan egoki kudeatuko direla ziurtatzen da Udaletik.
Urtean behin egiten dira bide garbiketak Lizartzan. Tolomendiren barnean den Belarmendik eskaintzen
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Udalaren eskumenekoak

•

•

Lizartzako hiri-hondakinen
(etxeetakoak, hain zuzen
ere) gaikako bilketa edo
birziklatze tasa hobetu.
Hondakinen
gaindeko
ordenantza edo araudia
zehaztu.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Ez da aurreikusten.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: HONDAKINAK
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA
Hondakin
industrialak

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA
ONDORIOAK
duen Makinaria Zerbitzua kontratatzen da horretarako. Horrez gain, makina pasatu ostean, auzolanean,
arekak txukuntzen dira.

Nekazaritza
hondakinak
Eraikuntzako
hondakinak
Bide garbiketa
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: ENERGIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

AZPIEREMUA

Udalaren eskumenekoak

Energia
berriztagarrien
ekoizpena
Tokiko
administrazioko
energiaren
kontsumoa
eta
kudeaketa
Udal ekipamenduen
kontsumoa
argien

Udal
ibilgailuen
kontsumoa

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Egitura energetikoa

Herriko
kontsumoa

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

-

Industria da, Lizartzan, energia gehien kontsumitzen duen sektorea.
Lizartzan instalatuta dauden energia berriztagarriak biomasatik datorrena, fotoboltaikoa, hidraulikoa eta
eguzki energia termikoarena dira. EEEren aurreikuspenen arabera, energia gehien biomasarenak sortu
du azken urteetan, 81.600 kWhra iritsiz.
2012 eta 2013 urteetan Lizartzako Argiteria Publikoaren energia auditoria gauzatu da. Momentu honetan,
EEEren laguntzaz, auditoriaren ondorioz har daitezkeen neurriak ezartzeko prozesuan dago Udala.
Udal ekipamenduetatik gehien kontsumitzen duena argiteria publikoa da.
Herriko argien kontsumoa murrizteko neurriak hartzeko bidean da Lizartzako Udala, %65,01eko energia
aurrezpena suposatuko duena, hain zuzen ere.
Ez dago udal ibilgailuen kontsumoaren gaineko informaziorik.
Lizartzan ez dago energia aurrezpena, eraginkortasuna eta energia berriztagarrien ekoizpena sustatzeko
araudi edo zerga berezirik.
Ez dago energiaren inguruko sentsibilizazio kanpainarik Lizartzan.
Gas hornidura herriguneko etxebizitzetara heltzen da. Argiteria publikoaren kable guztiak lurpetik joan
arren, argi indarraren kableak, eremu batzuetan airetik doaz.
Lizartzako Arau Subsidiarioek eraikin berriek energia alorrean kontutan izan beharreko irizpideak
jasotzen dituzte.
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•

Ez da aurreikusten.

Udalaz gaindiko
eskumena

•

Lizartzako Argiteria
Publikoaren Auditorian
jasotako neurriak
martxan jarri EEEren
laguntzarekin batera.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: ENERGIA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

AZPIEREMUA

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA
ONDORIOAK

Energia kudeatzeko
Araudia
Sentsibilizazioa
Udalerriko energia
azpiegiturak
Eraikuntza

115

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: INGURUMENAREN KALITATEA: ATMOSFERA, AKUSTIKA ETA LURZORUAK
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

Atmosferara
egindako isuriak
Airearen kalitatea

Udalaren eskumenekoak

•
Lizartzan atmosfera kutsa dezaketen isurien iturri nagusiak industria eta ibilgailuen zirkulazioa lirateke.
Tolosaldean airearen kalitatean garrantzi gehien duena partikulak dira (PM10), batik bat, ibilgailuen
zirkulaziotik datozenak.

Kalitate akustikoa
Kalitate
akustikoaren
kudeaketa
Lurzoruaren
kalitatea

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Lizartzako zarata puntu nagusienak, industria eta errepidea dira.
Lizartzan ez dago zarata edo kalitate akustikoa bereziki arautzen duen udal-ordenantzarik.
IHOBEren lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioan sartutako
3 eremu daude: Kaskardi harrobiarena, Urbizu Zerrategiarena eta Goikoetxeandia deiturikoa.
Lizartzako Udala Harrobia dagoen tokia berreskuratzeko lanetan dabil gaur egun, lurzoruaren kalitateari
dagozkion betebeharrak kontutan izanik.
Momentuz, Lizartzan ez da airearen kalitatearekin kalitate akustikoarekin eta kutsatutako lurzoruak
berreskuratzearekin lotutako komunikazio edo sentsibilizazio kanpainarik garatu.

Lurzoruaren
kalitatearen
kudeaketa
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Kutsatuta
egon
daitezkeen lurzoruen
jarraipen jarraitua egin.

Udalaz
eskumena

•

gaindiko

Airearen
kalitatea
hobetzeko
ekintzak
jarri martxan.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: INGURUMENAREN KALITATEA: ATMOSFERA, AKUSTIKA ETA LURZORUAK
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA
Komunikazioa,
prestakuntza
sentsibilizazioa

3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

ONDORIOAK

eta
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: ARRISKUAREN ETA INGURUMENAREN KUDEAKETA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:

2. IRAUNKORTASUNERA BIDERATUTAKO UDAL KUDEAKETA
3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK

AZPIEREMUA

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Arriskuaren kudeaketa

Udalaren eskumenekoak

Arrisku
naturalak
eta teknologikoak

•

Arrisku naturala eta
teknologikoa
kudeatzea

Lizartzan, batez ere, akuifero eta uholdeekin lotutako arrisku naturalak daude identifikatuta.
Lizartzan ez dago Larrialdietarako Udal Planik.

Udalaz gaindiko
eskumena

Jarduera ekonomikoan kudeaketa
Jarduera
ekonomikoen
ingurumen
eraginaren arriskua
Jarduera
ekonomikoen
kudeaketa

Erosketa Publiko
Berdearen irizpideak
ezarri udal erosketa eta
kontratazioan.

•

Lizartzako ia jarduera guztiek jarduera lizentzia tramitatuta daukate. Udalak kontrol zehatza darama
herriko industria nagusienen inguruan eta neurri zuzentzaileak betearazten ditu.
Udalak modu egokian kudeatzen ditu udalerriko jarduera ekonomikoak, nahiz eta badauden tamaina
txikiko jarduera ezberdinak, non beraien legeztatze egoera berrikusi beharko litzatekeen.
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Larrialdietarako Udal
Plana definitu kasu
horietan parte hartu
dezaketen beste
erakundeekin batera.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: ARRISKUAREN ETA INGURUMENAREN KUDEAKETA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

2. IRAUNKORTASUNERA BIDERATUTAKO UDAL KUDEAKETA
3. ONDASUN NATURAL KOMUNAK
ONDORIOAK

Udal Administrazioaren Erosketa Publikoa eta Ingurumen Kudeaketa
Erosketa
eta
kontratazio publiko
berdea (KPB)
Heziketa,
sentsibilizazioa eta
komunikazioa
erosketa
eta
kontratazio publiko
berdearen arloan

Orokorrean, Lizartzako Udalean ez da erosketa eta kontratazio publiko berdearen irizpiderik erabiltzen.
Lizartzako udal teknikariek ez dute gai honen inguruko heziketa edo sentsibilizazio informazio berezirik
jaso.
Lizartzako Udalean ez dago ingurumen kudeaketarako sistemarik ezarrita.

Udal
administrazioaren
ingurumen
kudeaketa
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ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: KLIMA ALDAKETA ETA INPAKTU GLOBALA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

4. KONTSUMOA ETA BIZIMODU ARDURATSUAK
10. TOKIAN TOKITIK ESPARRU GLOBALERA

Klima
aldaketari
egiten
zaion
ekarpena
Klima aldaketaren
aurkako
borroka
planifikatzeko
berariazko tresnak
Hustubideen
kudeaketari
eta
isurpen
konpentsazioei
lotutako berariazko
ekimenak

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Udalaren eskumenekoak

•

Ez dago Lizartzako BEGen kopuru eta eboluzioaren gaineko informaziorik.

Klima aldaketari
eragiten dioten Berotegi
Efektuko Gasen
inbentario edo
zenbaketa sistemaren
bat ezarri.

Lizartzan ez dago klima aldaketaren aurkako borroka planifikatzeko eta kudeatzeko berariazko tresnarik.

Udalaz gaindiko
eskumena

Lizartzan ez dago hustubideen kudeaketari eta isurpen konpentsazioei lotutako berariazko ekimenik.

•

Lizartzan ez dago klima aldaketari egokitzera bideratutako ekimenik.
Lizartzan ez dago klima aldaketaren gaineko aparteko sentsibilizazio kanpainarik.

Klima
aldaketari
egokitzea
Sentsibilizazioa eta
parte-hartzea
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Ez da aurreikusten.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA

1. GOBERNATZEKO MODUAK
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU ARDURATSUAK

Komunikazioa

Sentsibilizazioa

Parte-hartze kultura
Parte
hartzeko
tresnak eta bideak

ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Udalaren eskumenekoak
Udalerri txikia izanik, udalak herritarrei zuzendu beharreko mezuak bide horien bitartez ondo iristen dira.
Udalaz gaindiko erakundeek gauzatu dituzte azken urteetan sentsibilizazio kanpaina ezberdinak
(hondakinak, garraioa, etab) eta, horrez gain, Lizartzako Juan XXIII Ikastetxea Eskolako Agenda 21
Programan parte hartu izan du.
Lizartzako udalerrian, azken urteetako egoera politiko ez-ohikoan izan ezik, parte-hartzea guztiz
barneratuta duen udalerri eta Udala dira; herriko alderdi ezberdinak herri partaidetzara zabaltzen
dituelarik.
Parte-hartzeko tresnak badaude: gaikako batzordeak eta aldizkako herri batzarrak.
Lizartzan gai ezberdinetako elkarteak daude: kirol elkarteak, ehiza elkarteak, kultura elkarteak, etab.

•
•
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Lizartzako
eskola
Eskolako Agenda 21en
parte hartzen jarrai dezan
sustatu.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Elkarteen sarea

Lizartzatarren partaidetza
maila
sustatzeko
ekintzak.

Ez da aurreikusten.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

GAI EREMUA: BARNE KOORDINAZIOA ETA TRANSBERTSALITATEA
Loturiko
Aalborgeko
Konpromisoa:
AZPIEREMUA
Barneko
koordinazioa
komunikazioa

1. GOBERNATZEKO MODUAK
ESKU HARTZEKO
LEHENTASUNEZKO
EREMUAK

ONDORIOAK

Udalaren eskumenekoak
eta

Tokiko Agenda 21
kudeatzeko eredua
ezartzea
Baliabide teknikoak
Buruzagitza
politikoa

•
Lizartzako Udalean badago herritar eta udalbatzaren arteko lan-talde egonkorra zeinek Lizartzako gai
ezberdinak jorratzen dituen. Tokiko Agenda 21 prozesua ere bere gain hartuko du lan-talde honek.
Lehenengoz gauzatuko da Tokiko Agenda 21 prozesua bere osotasunean.
Prozesurako beharrezko baliabide teniko guztiak jarriko ditu Lizartzako Udalak.
Tokiko Agenda 21 prozesuak erabateko babes politikoa du Lizartzan.
Tokiko Ekintza Plana Lizartzako Plan Estrategikoa izango da eta, beraz, kontutan izango da urteroko
aurrekontuak zehazterakoan.

Udal
kudeaketa
planifikazea
eta
programatzea
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Tokiko
Agenda
21en
ondorioz sortuko den
Ekintza Plana diseinatu,
ezarri eta bere jarraipena
egiteko baliabideak ezarri.

Udalaz gaindiko eskumena

•

Ez da aurreikusten.

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

8. KONTSULTATUTAKO INFORMAZIO ITURRIAK
Ondorengo lerroetan Diagnostikoa gauzatzeko kontsultatu diren informazio iturri
nagusienak jasotzen dira:
•

Lizartzako Udala: teknikari eta ordezkari politikoak

•

EUSTAT, Euskal estatustuka Erakundea

•

UDALMAP, Udal Informazio Zerbitzua

•

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Plangintza Saila

•

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila

•

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

•

IHOBE

•

URA, Ur Agentzia

•

Tolomendi, Tolosaldeko Landa Garapen Elkartea

•

Tolosaldea Garatzen, Tolosaldeko Garapen Agentzia

•

Tolosaldeko Mankomunitatea

•

Gipuzkoako Foru Aldundia

•

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa

•

Iberdrola, S.A.

•

Energiaren Euskal Erakundea (EEE)

•

Lurralde Antolamenduaren Artezpideak

•

Tolosaldeko Plan Partziala

•

Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Plana

•

Kutsakorrak izan daitezkeen jarduerak edo instalazioak dituzten lursailen
inbentarioa (IHOBE)

•

EAEko Baso Inbentarioa (2005)
123

Lizartzako Tokiko Agenda 21en Diagnostikoa

•

INE, Espainiako Estatistika Institutua

•

Herritarrak
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