
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ORIO 
Documento de aprobación inicial. 2022.  

 
 

Documento “1. MEMORIA”. 
 

“1.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO” 
 





P.G.O.U. ORIO. Aprobación inicial 2022 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 
 
 
 

Documento  “1. MEMORIA” 

 

1.1. Memoria justificativa de la ordenación urbanística y de su ejecución.  

1.2. Memoria justificativa del cumplimiento de los estándares reguladores de la edificabilidad 

urbanística mínima y máxima, y de la adecuación del Plan General al planeamiento territorial 

vigente. 

1.3. Estudio ambiental estratégico. 

1.4. Evaluación del impacto de género.  

1.5. Evaluación del impacto lingüístico.  

 

Documento “2. NORMAS URBANÍSTICAS” 

 

2.1. Normas Urbanísticas Generales.  

2.2. Normas Urbanísticas Particulares de los Ámbitos Urbanísticos.  

2.3. Catálogo.  

 

Documento “3. ESTUDIO ECONÓMICO”. 

 

3.1. Estudio de Viabilidad Económica. 

3.2. Memoria de Sostenibilidad Económica.  

3.3. Programa de Actuación.  

 

Documento “4. PLANOS GENERALES” 

 

Documento “5. RESUMEN EJECUTIVO” 
 
 
 
 

 
 





P.G.O.U. ORIO.  Aprobación inicial. 2022. DOC.”1.4. IMPACTO GÉNERO” 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE Pag. 
 
 

 

 

 

I.- Objeto del documento. . ........................................................................................................ 1 

 

II.- Marco general de realización de la evaluación. .................................................................... 1 

 

III.- El proceso de inserción de la perspectiva de género en el Plan  

 General de Ordenación Urbana. ........................................................................................... 1 

 

IV.- Diagnóstico de la situación actual desde la perspectiva de género. ..................................... 2 

 

V.- Objetivos y criterios vinculados a la inserción de la perspectiva de género  

 en el Plan General de Ordenación Urbana.  ....................................................................... 10 

 

VI.- Evaluación de las propuestas del Plan General desde la perspectiva de género. ............. 16 

 
 

 
ANEXOS: 

Documentos elaborados en el proceso de inserción de la perspectiva de género en el Plan 

General de Ordenación Urbana. 
1.- Diagnóstico de las necesidades de las mujeres de Orio, elaborado en junio de 2019. 
2.- La memoria del proceso. 
3.- Propuestas para el Plan General. 

 
 





P.G.O.U. ORIO. Aprobación inicial. 2022. DOC.”1.4 IMPACTO GÉNERO - 1 - 

 
 
 

 
 
 

 

I.-  OBJETO DEL DOCUMENTO.  
 
En atención a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia, el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana de Orio ha de ser objeto de evaluación desde la perspectiva de 
sus posibles impactos en materia de género. 
 
Dicha evaluación se realiza en el marco general mencionado en el epígrafe II.  
 
El contenido de la evaluación es el expuesto tanto en este mismo documento como en los 
mencionados en el siguiente epígrafe III, considerados en los términos y con el alcance indicados 
en ese mismo epígrafe. 
 
 
II.-  MARCO GENERAL DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN.   
 
La evaluación se realiza en el marco general conformado por las previsiones contenidas, entre 
otras, en las disposiciones legales siguientes:  
 
* Promovidas por la Administración del Estado: 

- Ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, de 22 de marzo de 2007 (Ley 
3/2007). 

- Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, de 30 de octubre de 2015 
(RDL 7/2015) (artículos “20.1.c”, etc.) 

 
* Promovidas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco:  

- Ley para la igualdad de hombres y mujeres, de 18 de febrero de 2005 (Ley 4/2005), 
modificada posteriormente mediante las leyes 3/2012 y 1/2022. 

- Directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco mediante 
resolución 40/2012. 

 
 
III.-  EL PROCESO DE INSERCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
 
Ese proceso ha sido promovido por el Ayuntamiento de Orio, bajo la dirección del servicio de 
urbanismo. Las actuaciones promovidas en ese contexto, incluidas las relacionadas con la 
participación ciudadana, y las sugerencias y propuestas planteadas son las contenidas en los 
siguientes documentos: 
 
* Diagnóstico de las necesidades de las mujeres de Orio, elaborado en junio de 2019. 
* La memoria del proceso. 
* Propuestas para el Plan General. 

 
Todos esos documentos se incluyen en el Anexo I adjunto a este documento. Contienen tanto 
sugerencias y propuestas relacionadas con el Plan General como otras ajenas al cometido y al 
campo de intervención y decisión del Plan.  
 
En ese contexto, en los siguientes epígrafes se da cuenta de los criterios y/o de la manera de 
inserción en este Plan de las propuestas que, formando parte de su campo de intervención, se 
incluyen en él.  
 
A su vez, las restantes propuestas de esos documentos (no mencionadas en los siguientes 
epígrafes) no tienen relación con el campo de intervención y decisión de este Plan y, debido a 
ello, son ajenas a él y a la evaluación objeto de este documento. 
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IV.-  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
 
1.- Introducción. 
 
Dicho diagnóstico es el expuesto en el documento Diagnóstico de las necesidades de las mujeres 
de Orio, incluido en el Anexo I.1 adjunto a este documento. Debido a ello, nos remitimos a lo 
expuesto en él a los efectos de la exposición y el conocimiento del diagnóstico de la situación 
actual. 
 
En todo caso, a lo anterior cabe añadir que el diagnóstico de ese documento está centrado, 
fundamentalmente en las mujeres que han participado en el proceso de mencionado en el 
epígrafe III (incluida la encuesta realizada en ese contexto, respondida por 285 mujeres), sin 
extenderse al conjunto del colectivo de las mujeres de Orio.  
 
Debido a ello, a la información incluida en ese otro documento cabe añadir la expuesta en los 
siguientes cuadros.   
 

CUADRO 1. 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. SITUACIÓN ACTUAL. EDAD Y SEXO.  

SEXO EDAD AÑO 

2010 2015 2021 
Nº % Nº % Nº % 

Mujeres 

0 – 19 510 20,13 629 21,75 657 21,58 
20 – 64 1.601 63,21 1.763 60,96 1.839 60,41 
>= 65 422 16,66 500 17,29 548 18,00 
Total 2.533 100,00 2.892 100,00 3.044 100,00 

Hombres 

0 – 19 547 20,96 684 23,10 707 23,08 
20 – 64 1.704 65,29 1.842 62,21 1.853 60,50 
>= 65 359 13,75 435 14,69 503 16,42 
Total 2.610 100,00 2.961 100,00 3.063 100,00 

Total 

0 – 19 1.057 20,55 1.313 22,43 1.364 22,34 
20 – 64 3.305 64,26 3.605 61,59 3.692 60,46 
>= 65 781 15,19 935 15,97 1.051 17,21 
Total 5.143 100,00 5.853 100,00 6.107 100,00 

Mujeres. Total --- 2.533 49,25 2.892 49,41 3.044 49,84 
Hombres. Total --- 2.610 50,75 2.961 50,59 3.063 50,16 
TOTAL --- 5.143 100,00 5.853 100,00 6.107 100,00 

Fuente de obtención de los datos del cuadro: EUSTAT.  

 
 

CUADRO 2. 
LA POBLACIÓN SEGÚN MIGRACIÓN Y SEXO (2021). 

TIPOLOGÍA POBLACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 

Sedentaria 1.343 1.480 2.823 
Migrantes internos 450 403 853 
Inmigrantes 1.251 1.180 2.431 

TOTAL 3.044 3.063 6.107 

Fuente: EUSTAT.  
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CUADRO 3. 

POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y PERÍODO (%). 
LUGAR DE NACIMIENTO 2010  2015 2021  

Araba 0,35 % 0,46 % 0,54 % 
Bizkaia 1,11 % 1,66 % 1,82 % 
Gipuzkoa 82,44 % 80,03 % 78,50 % 

Total CAPV 83,90 % 82,15 % 80,86 % 

Otras provincias 9,02 % 8,73 % 8,09 % 

Extranjero 7,08 % 9,12 % 11,05 % 

TOTAL 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Fuente: EUSTAT.  

 
 
 

CUADRO 4. 
TASAS DE ACTIVIDAD, INACTIVIDAD Y PARO POR SEXO Y PERÍODOS (%).  
SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN. SEXO 2010 2015 2020 

Población activa 
Mujeres 45,60% 49,60 % 50,00 % 
Hombres  53,50 % 54,60 % 53,10 % 
Total 49,60 % 52,10 % 51,60 % 

Población inactiva 
Mujeres 29,00 % 18,00%  18,00 % 
Hombres  23,00 % 11,00 % 18,00 % 
Total 52,00 % 29,00 % 36,00 % 

Población ocupada 
Mujeres 51,20 % 52,30 % 54,40 % 
Hombres 59,00 % 56,00 % 59,70 % 
Total 55,10 % 54,10% 57,00 % 

Población parada 
Mujeres 6,60 % 14,40 % 11,00 % 
Hombres 9,20 % 17,20 % 9,20 % 
Total 8,00 % 15,90 % 10,10 % 

Fuente: EUSTAT.  
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CUADRO 5. 
LA POBLACIÓN DE MÁS DE 10 AÑOS DE UROLA-COSTA SEGÚN NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN, SEXO Y PERÍODO. 

SITUACIÓN  SEXO 
2010 2015 2020 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Analfabetos/as 
Mujeres 181 0,28% 151 0,23% 107 0,16% 
Hombres  107 0,17% 85 0,13% 67 0,10% 
Total 288 0,45% 236 0,35% 174 0,25% 

Sin estudios 
Mujeres 869 1,36% 753 1,13% 645 0,94% 
Hombres  710 1,11% 586 0,88% 551 0,80% 
Total 1.579 2,46% 1.339 2,01% 1.196 1,74% 

Estudios primarios 
Mujeres 12.843 20,04% 12.240 18,39% 11.228 16,31% 
Hombres 12.378 19,31% 11.700 17,58% 10.513 15,27% 
Total 25.221 39,35% 23.940 35,97% 21.741 31,58% 

Estudios 
profesionales 

Mujeres 3.914 6,11% 4.675 7,02% 5.503 7,99% 
Hombres 6.046 9,43% 7.364 11,06% 8.675 12,60% 
Total 9.960 15,54% 12.039 18,09% 14.178 20,59% 

Estudios 
secundarios 

Mujeres 6.546 10,21% 6.667 10,02% 6.811 9,89% 
Hombres 7.160 11,17% 7.150 10,74% 7.220 10,49% 
Total 13.706 21,38% 13.817 20,76% 14.031 20,38% 

Estudios medio-
superiores 

Mujeres 3.138 4,90% 2.920 4,39% 2.756 4,00% 
Hombres 2.087 3,26% 1.810 2,72% 1.657 2,41% 
Total 5.225 8,15% 4.730 7,11% 4.413 6,41% 

 Mujeres 4.476 6,98% 5.867 8,82% 7.502 10,90% 
Estudios superiores Hombres 3.644 5,68% 4.589 6,89% 5.612 8,15% 
 Total 8.120 12,67% 10.456 15,71% 13.114 19,05% 
 Mujeres 31.967 49,87% 33.273 49,99% 34.552 50,19% 
TOTAL Hombres 32.132 50,13% 33.284 50,01% 34.295 49,81% 
 Total 64.099 100,00% 66.557 100,00% 68.847 100,00% 

Fuente: EUSTAT.  
Los porcentajes de las columnas están relacionados, en todos los casos, con el 100% de la población del año de 
referencia. 
 
 
 

CUADRO 6. 
RENTA PERSONAL MEDIA POR SEXO Y PERÍODO.  

TIPO DE RENTA SEXO 2009 2015 2019 

Renta total 
Mujeres 13.675 15.414 18.246 
Hombres  25.060 26.584 29.529 
Total 19.420 21.048 23.878 

Renta de trabajo 
Mujeres 8.775 9.776 12.177 
Hombres  16.052 16.636 19.040 
Total 12.447 13.236 15.603 

Fuente: EUSTAT.  
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CUADRO 7. 
PRESTACIONES POR MATERNIDAD Y EXCEDENCIAS POR SEXO. GIPUZKOA. 

TIPO DE 
PRESTACIÓN O 

ACTUACIÓN 

AÑO 
2008 2014 2018 

Nº prestaciones 
/ actuaciones 

% disfrutado / 
realizado por 

mujeres 

% disfrutado / 
realizado por 

hombres 

Nº prestaciones / 
actuaciones 

% disfrutado / 
realizado por 

mujeres 

% disfrutado / 
realizado por 

hombres 

Nº prestaciones / 
actuaciones 

% disfrutado / 
realizado por 

mujeres 

% disfrutado / 
realizado por 

hombres 

Prestaciones por 
maternidad 

18.058 96,26% 3,74% 15.345 95,5% 4,5% 12.713 95,2% 4,8% 

Excedencia cuidado 
hijos / hijas 

2.554 95% 5% 3.435 95,3% 4,7% 4.815 90,7% 9,3% 

Excedencia cuidado 
familiares 

167 85% 15% 354 82,2% 17,8% 535 82,1% 17,9% 

Fuente: Informes de CIFRAS sobre la situación de las mujeres y hombres, elaborados por EMAKUNDE en, respectivamente, los años 2010 (2008), 2015 (2014) y 2019 (2018) 

 

 
CUADRO 8. 

USO DEL TIEMPO. HORAS DIARÍAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DOMÉSTICAS, POR SEXO. CAPV. 

TIPO DE ACTIVIDAD HORAS DIARIAS 

Mujeres Hombres  

2013 2018 2013 2018 

Tareas de hogar 2,2 2,1 1,4 1,4 

Cuidado de hijos / hijas 4,9 4,7 3,1 3,3 

Cuidado de personas dependientes 2,3 2,4 1,5 1,4 

TOTAL 9,4 9,2 6,0 6,1 
Fuente: Informes de CIFRAS sobre la situación de las mujeres y hombres, elaborados por EMAKUNDE en, respectivamente, los años 2010 (2008), 2015 (2013) y 
2019 (2018) 
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CUADRO 9. 

MODO DE TRANSPORTE POR SEXO. CAPV (2016). 

MODO TRANSPORTE MUJERES HOMBRES TOTAL CAPV 

Nº Viajes % Nº Viajes % Nº Viajes % 

No motorizado (andando, bicicleta) 1.790.628 53,42 1.511.883 45,08 3.302.511 49,25 

Automóvil 945.679 28,21 1.415.395 42,20 2.361.075 35,21 

Autobús discrecional 47.939 1,43 51.771 1,54 99.710 1,49 

Transporte público carretera (autobús 

urbano e interurbano) 

276.579 8,25 128.231 3,82 404.811 6,04 

Ferrocarril (Topo y otros) 239.103 7,13 147.550 4,40 386.654 5,77 

Moto 10.121 0,30 69.370 2,07 79.491 1,19 

Multimodal 34.658 1,03 24.759 0,74 59.417 0,89 

Otros 7.355 0,22 4.841 0,14 12.196 0,18 

TOTAL 3.352.062 100,00 3.353.800 100,00 6.705.865 100,00 
Nota: los modos de transporte multimodal y otros incorporan ascensores de pago, funiculares, Puente Colgante… 
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CUADRO 10. 
DESPLAZAMIENTOS MEDIANTE MODOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. CAPV (2016). 

 

Nº DESPLAZAMIENTOS. 

MODO TRANSPORTE 

7 – 19 AÑOS 20 – 44 AÑOS 45 – 64 AÑOS 65 Y MÁS AÑOS 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Nº total de desplazamientos 415.975 445.957 1.157.904 1.179.376 1.121.886 1.120.178 656.298 608.290 

Desplazamientos andando (%) 57,1 % 58,1 % 40,7 % 27,2 % 50,2 % 36,4 % 71,7 % 69,7 % 

Desplazamientos en bicicleta (%) 2,2 % 4,3 % 1,8 % 4,5 % 1,5 % 2,3 % 0,2 % 0,3 % 

Desplazamientos en autobús 

urbano e interurbano 

7,1 % 5,7 % 9,0 % 4,0 % 8,2 % 2,7 % 7,7 % 4,1 % 

Desplazamientos en Metro 3,3 % 0,9 % 7,0 % 4,0 % 5,0 % 3,0 % 2,7 % 2,1 % 

Desplazamientos en otros modos 

ferroviarios 

2,1 % 2,0 % 2,2 % 1,9 % 2,5 % 1,4 % 1,1 % 0,6 % 

 
CUADRO 11 

MOTIVOS DE DESPLAZAMIENTO POR SEXO. CAPV (2016) 

MOTIVOS DE DESPLAZAMIENTO MUJERES (%) HOMBRES (%) 

Trabajo 26,0 34,6 

Estudios 13,3 13,7 

Gestiones personales 7,8 7,2 

Gestiones domesticas 1,0 0,8 

Gestiones médicas 3,3 2,7 

Acompañamiento – Ayuda 11,1 6,4 

Compras personales 1,1 0,8 

Compras domesticas 11,6 5,5 

Ocio  24,6 28,1 

Otros 0,1 0,3 

TOTAL 100,00 100,00 
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CUADRO 12. 

ÁMBITO TERRITORIAL DE DESPLAZAMIENTO POR SEXO. CAPV (2016) 

ÁMBITO TERRITORIAL DEL DESPLAZAMIENTO MUJERES (%) HOMBRES (%) 

Intramunicipal 71,8 63,5 

Intracomarcal 18,1 22,8 

Intraterritorial 6,9 8,8 

Interterritorial 2,2 3,3 

Exterior 1,0 1,5 

TOTAL 100,00 100,00 

 
CUADRO 13. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DESPLAZAMIENTOS Y DE  
LOS MODOS DE MOVILIDAD.  CAPV (2016) 

MODO TRANSPORTE NÚMERO DESPLAZAMIENTOS VARIACIÓN 

DESPLAZAMIENTOS (%) 2011 2016 

Andando  2.777.979 3.155.054 13,6 

Bicicleta 116.938 147.456 26,1 

No motorizados 2.894.917 3.302.511 14,1 

Coche conductor/a 1.861.002 1.914.742 2,9 

Coche pasajero/a 350.379 438.627 25,2 

Taxi 8.285 7.705 - 7,0 

Automóvil 2.219.667 2.361.075 6,4 

Moto 58.255 79.491 36,5 

Autobús urbano 235.431 240.871 2,3 

Autobús interurbano 139.407 163.940 17,6 

Autobús discrecional 147.804 99.710 - 32,5 

Autobús 522.642 504.521 - 3,5 

Topo 273.898 266.247 - 2,8 

Euskotren 40.558 43.325 6,8 

Renfe 56.938 41.970 - 26,3 

Renfe métrica (FEVE) 2.900 2.796 - 3,6 

Tranvía 29.972 32.315 7,8 

Ferrocarril 404.266 386.654 - 4,4 

Avión 3.316 1.187 - 64,2 

Multimodal 75.507 59.417 - 21,3 

Otros 22.003 11.009 - 50,0 

TOTAL 6.200.572 6.705.864 8,1  

 

2.- Algunas conclusiones.  

 

La información analizada da pie a destacar las cuestiones siguientes: 

 

A.- La realización de la evaluación del Plan General de Ordenación Urbana de Orio desde la 

perspectiva de género requiere disponer de información, datos y estadísticas que estén 

debidamente segregados, coordinados y actualizados. Frente a ello, la información obtenida 

y analizada:  



P.G.O.U. ORIO. Aprobación inicial. 2022. DOC.”1.4 IMPACTO GÉNERO”.  - 2 - 

 
 

 
 
 

 

* Tiene su origen en distintas fuentes que, en ocasiones, utilizan distintos tipos de 

parámetros y premisas que dificultan su lectura y consideración conjunta. 

* En ocasiones no está segregada por materias, sexo, etc. con el grado de detalle y 

diferenciación adecuados. 

* En ocasiones incide en distintos ámbitos territoriales y períodos temporales que, 

asimismo, dificultan la realización de un análisis global. 

* Como simples ejemplos de cuestiones necesitadas de una mayor atención, 

complementada con las correspondientes mejoras, cabría mencionar las siguientes:  

- La movilidad y, dentro de ella: los distintos tipos de movilidad utilizados por las 

personas; los motivos de los desplazamientos; etc. 

- La corresponsabilidad, el trabajo reproductivo, el número de horas dedicadas a las 

tareas domésticas, etc. 

Y todo eso, con la debida segregación de los datos por sexo y su adecuación a la 

realidad de Orio.  

 

Esa realidad justifica poner el acento en la necesidad de contar con información rigurosa, 

permanentemente actualizada y debidamente segregada y coordinada.  

 

B.- Las mujeres son, aproximadamente, el 50% de la población de Orio. 

 

C.- Las mujeres siguen realizando, mayoritariamente, las tareas domésticas y de cuidado. 

 

En concreto, (tomando como referencia los datos de la CAPV), el número de horas diarias 

dedicadas a actividades domésticas por los hombres en el año 2018 fue equivalente al 

66,30% de las dedicadas por las mujeres. 

 

Eso hace que las mujeres sean las principales usuarias de los servicios, equipamientos y 

demás dotaciones urbanas vinculadas a las citadas actividades domésticas y, más en 

concreto, a las siguientes: las compras domésticas (comercio); cuidado de hijos / hijas 

(actividades escolares, deportivas, culturales, recreativas, de ocio, sanitarias…); cuidado de 

personas dependientes (residencias de mayores; actividades recreativas y de ocio, 

sanitarias…). 

 

Y también que sean las principales usuarias de las edificaciones residenciales y las 

viviendas en cuanto que espacios de singular relevancia y protagonismo en la realización 

de las citadas tareas domésticas y de cuidado. 

 

D.- Las mujeres se desplazan, preferentemente, mediante modos de transporte no motorizado 

y transporte público. Así, tomando como referencia los datos de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco (CAPV), cabe indicar:  

 

* La mayor parte de los desplazamientos de las mujeres (68,8 % en la CAPV) se realizan 

mediante modos de transporte no motorizados y transporte público. En el caso de los 

hombres, ese porcentaje asciende al 53,22 %, 

* El 28,5 % de los desplazamientos de las mujeres y el 44,30 % de los de los hombres 

se realizan mediante transporte motorizado privado (automóvil individual o moto). 
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E.- Tomando como referencia, asimismo, los datos de la CAPV, un porcentaje importante de 

los desplazamientos de las mujeres está vinculado a la realización de tareas domésticas o 

trabajos reproductivos (27 %) y trabajos productivos (26%). 

 

A su vez, en el caso de los hombres, ese tipo de desplazamientos ascienden, 

respectivamente, al 15,4 % y 34,6 %. 

F.- La renta económica personal de las mujeres es inferior a la de los hombres. 

 

En concreto, en el año 2.019, la renta media de trabajo de las mujeres era equivalente al 64 

% de la renta de los hombres.  

 

A su vez, la renta media total de las mujeres en ese mismo año era equivalente al 76 % de 

la renta de los hombres. 
 

G.- La inseguridad o la percepción de inseguridad y los efectos derivados de ella afectan a las 

mujeres en mucha mayor medida que a los hombres. 

 
 
V.-  OBJETIVOS Y CRITERIOS VINCULADOS A LA INSERCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
 

1.- Introducción. Orio, su situación actual y los desarrollos urbanísticos planteados. 

Características y condicionantes. 

 

Situado en la costa gipuzkoana, entre Zarautz y Usurbil, Orio cuenta con una superficie total 

aproximada de 993 ha y un medio urbano (suelo urbano) muy asentado de unas 71 ha que se 

corresponde con la trama urbana actual. 

 

Es una trama materialmente continua (con salvedades como las de Mutiozabal, Añibarko Portua, 

Ortzaika y Botaleku) y llana (con salvedades como las del Casco Histórico y su entorno).   

 

En lo referente a su conexión tanto interna como externa, Orio responde a dos tipos de 

parámetros distintos.  

 

Por un lado, en términos generales, cuenta con condiciones adecuadas para que la conexión y 

la movilidad interna pueda realizarse, de manera cómoda y accesible, mediante la utilización de 

modos de movilidad sostenibles (a pie y en bicicleta, fundamentalmente). Eso, sin perjuicio de 

salvedades como las referentes al Casco Histórico y su entorno, merecedores de medios de 

movilidad mecánicos (ascensores, etc.), en proceso de ejecución desde hace ya un tiempo. 

 

Por otro, su conexión externa se sustenta en el transporte público y el vehículo privado. En lo 

referente al primero, Orio está integrado en la red de autobuses interurbanos de Lurraldebus. Y 

también en la red ferroviaria de Euskotren. El hecho de que la estación de esa red esté ubicada 

en el municipio vecino de Aia no le resta protagonismo a ese modo de transporte público, dada 

su colindancia con Orio. 
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En ese contexto, el Plan General prevé el reforzamiento de la calidad de la trama urbana de Orio, 

situándo los nuevos desarrollos urbanos de manera que, además de dar respuesta a las 

demandas residenciales, de equipamientos, de espacios libres, de actividades económicas, etc., 

impliquen la regeneración de las partes de dicha trama que lo requieren, así como el incremento 

de su seguridad y su inclusividad mediante su adecuación a los objetivos y criterios de 

intervención que se exponen en los siguientes apartados. 

 

Todos esos condicionantes generales han de ser objeto de la debida consideración en esta 

evaluación, al igual que lo son en el propio Plan General. 

 

Además, a lo anterior cabe añadir que la ordenación urbanística del municipio de Orio y de su 

medio urbano es y será el resultado de un complejo conjunto de planes y proyectos mediante los 

que, de manera concatenada y en cascada, se iran determinando y adoptando propuestas y 

decisiones de características, escalas y afecciones diferenciados.  

 

Así, este Plan General deberá ser objeto de desarrollo mediante la formulación del planeamiento 

urbanístico pormenorizado (planes especiales…), ordenanzas de urbanización y edificación, 

proyectos de urbanización y reparcelación, etc. necesarios para la ejecución de sus propuestas. 

 

Esa diversidad y complejidad de planes, proyectos y escalas de ordenación también ha de ser 

objeto de consideración en esta evaluación. De ahí que, en este momento, la atención deba 

centrarse en el cometido y el campo de intervención del Plan General, remitiendo la evaluación 

de cuestiones ajenas a ese cometido y propias de otros planes y proyectos a la concreta 

evaluación de estos. 

 

2.- Objetivos generales de intervención desde la perspectiva de género. 

 

Las conclusiones expuestas en el apartado 2 del epígrafe IV justifican la determinación, desde 

la perspectiva de género, de los objetivos de intervención que se exponen a continuación, 

considerados a partir de las particularidades y los condicionantes de Orio: 

 

A.- Mezcla de usos. 

La realización, en condiciones razonables y equilibradas, de la cadena de tareas 

relacionadas con los trabajos productivos y reproductivos o de cuidado justifica la 

ordenación y organización de un medio urbano que, en la mayor cercanía posible, cuente 

con viviendas, centros de trabajo productivo y equipamientos y servicios necesarios para la 

realización de los trabajos reproductivos. 

Cuanta más distancia haya entre ese tipo de elementos, más compleja y difícil será su 

realización, y peor será la calidad de vida de las personas que las realizan.  

Cualesquiera que sean las personas que asuman mayoritariamente la realización de los 

trabajos reproductivos, la ordenación de un medio urbano acorde con los citados criterios 

redundará en la mejora de su calidad de vida. Y dado que en este momento esos trabajos 

son realizados mayoritariamente por las mujeres, ese tipo de ordenación urbana contribuirá 

a la mejora de su calidad. 
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B.- Conexión y movilidad mediante medios no motorizados (fundamentalmene a pie) y 

transporte público. 

En la medida en que las personas que mayoritariamente realizan la cadena de tareas 

productivas y reproductivas (las mujeres) utilizan para sus desplazamientos, modos de 

transporte no motorizado y transporte público, el medio urbano y los desarrollos previstos 

en él han de estar correcta y razonablemente insertados en las redes de esos modos de 

transporte.  

En todo caso, en línea con lo comentado, es necesario tener en cuenta a ese respecto la 

diversidad de condicionantes que afectan a Orio en lo referente, por un lado, a la conexión 

y movilidad interna y, por otro, a la conexión externa. 

Consideradas desde esa perspectiva, las propuestas del Plan General tienen o pueden 

tener un relevante protagonismo en la ordenación de un medio urbano que facilite la 

utilización de modos de desplazamiento / transporte no motorizados (fundamentalmente a 

pie y en bicicleta).  

A su vez, sus propios condicionantes hacen que la mejora de la conexión de Orio con el 

exterior mediante, por ejemplo, el incremento de los servicios de transporte público exceda 

del cometido del Plan General. Eso, sin perjuicio de las mejoras que a ese respecto pudieran 

derivarse del incremento de densidad-población de Orio.  

 

C.- Ordenación de un medio urbano calmado, distendido y seguro, al tiempo que dotado de los 

servicios adecuados. 

La realización de las mencionadas tareas y, en particular, de las reproductivas o de cuidado 

en las citadas condiciones (incluidas las relacionadas con la utilización, para ello, de medios 

de transporte no motorizado), sumadas a sus afecciones en las personas dependientes 

(niños, personas mayores, personas de movilidad reducida…) justifica la ordenación de un 

entorno urbano calmado, distendido y seguro, disociando de él los elementos más agresivos 

o distorsionantes (redes viarias de paso…). 

 

D.- La seguridad y la inclusividad. 

La ordenación de un medio urbano seguro e inclusivo, considerado incluso desde la 

perspectiva de su percepción, es otro de los objetivos a tener en consideración. Considerado 

en toda su complejidad, es un objetivo estrechamente vinculado a las premisas siguientes: 

* La visibilidad, considerada como referente que permita ver y ser vista. 

* La concurrencia de personas, considerada como parámetro que permita oír y ser oída.  

* La vigilancia formal y el acceso a la ayuda, considerada como premisa que facilite bien 

la obteción de auxilio, bien el poder escapar. 

* La señalización, considerada como parámetro que permita saber donde se está y hacia 

donde se quiere ir. 

* La planificación y el mantenimiento de los lugares como premisa necesaria tanto para 

vivir en un ambiente limpio y acogedor, como para la consecución de los objetivos 

anteriores. 

* La participación de la comunidad en cuanto que referente necesario para la 

consecución de los objetivos anteriores desde la implicaciópn y la corresponsabilidad 

colectiva. 
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E.- Un medio urbano denso y compacto, al tiempo que físicamente continuo.  

 

La credibilidad y viabilidad de los objetivos anteriores está vinculada, entre otros extremos, 

a la ordenación de un medio urbano que cuente con la adecuada densidad o 

dimensionamiento urbano (cuantía de viviendas, actividades económicas…) y a la debida 

inserción de los nuevos desarrollos urbanos en ese medio, generando una trama urbana 

continua y conectada. 

 

Cuanto más baja sea la densidad urbana, más difícil será la respuesta a los restantes 

objetivos y ejes de intervención, Incluidos los relacionados con la mezcla de usos y la 

disposición de las dotaciones y servicios adecuados. 

 

Eso sí, las medidas reguladoras de dichas densidad y compacidad han de ser determinadas 

de manera acorde con las características y los condicionantes urbanos de Orio. 

 

F.- La vivienda y su adecuación a la perspectiva de género. 

 La realización de las tareas domésticas y de cuidado en las debidas condiciones justifica la 

adecuación de la vivienda y de su programa a los requerimientos necesarios para ello. Y 

eso, con independencia de que esas tareas sean ejecutadas por mujeres u hombres.  

 

3.- Criterios de intervención vinculados a los objetivos anteriores. 

 

La consecución de los citados objetivos generales justifica la determinación, también desde la 

perspectiva de género y en lo que se refiere al Plan General, de los criterios generales de 

intervención que se exponen a continuación, relacionados con las cuestiones que igualmente se 

indican:  

 

A.- La determinación de un modelo de desarrollo urbanístico general y, dentro de él, del medio 

urbano, acorde con los indicados objetivos, que justifican, entre otros extremos: 

 

* La calidad, seguridad e inclusividad del medio urbano, incentivando, para ello, las 

actuaciones de regeneración urbana y rehabilitación edificatoria de los entornos 

urbanos degradados que se estimen necesarias. 

 

* La presencia cualitativa y cuantitativa de distintos tipos de usos (viviendas, actividades 

económicas, equipamientos, espacios libres…) compatibles entre sí que diversifiquen 

y enriquezcan, en particular, el medio urbano residencial.  

 

* La limitación o prohibición, en el medio urbano residencial de usos incompatibles con 

sus características y condicionantes por generar efectos perjudiciales en él (asociados 

al tráfico que generan; a la implantación y al desarrollo de actividades insalubres y 

peligrosas; a cualesquiera otras razones debidamente justificadas). 

 

* La densidad y compacidad cualitativa y cuantitativa, adaptada a los condicionantes de 

Orio, complementada, en lo posible, con la continuidad física de la trama urbana y la 
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continuidad de los procesos de regeneración urbanística, extendiéndolos a las partes 

de esa trama que lo requieran. 

 

B.- La utilización de las herramientas urbanísticas (zonificación global y pormenorizada; 

clasificación; etc.) de manera que incentiven la consecución de los objetivos y criterios 

acordes con la perspectiva de género, incluidos los mencionados en el apartado A. 

 

Esas herramientas urbanísticas no son, en modo alguno, neutras. Su utilización de una 

manera u otra puede incentivar o perjudicar la consecución de los citados objetivos. 

 

En ese contexto, la zonificación urbanística global es la herramienta de la que se sirve el 

Plan General para determinar las medidas de intervención en las siguientes cuestiones: la 

división del territorio municipal en distintos tipos de zonas globales en atención al 

protagonismo del correspondiente uso en cada uno de ellos (vivienda, industrial…); la 

autorización o prohibición de otros usos distintos de los anteriores; la intensidad 

(edificabilidad…) de los desarrollos urbanísticos previstos; etc. 

 

Considerada desde la perspectiva de género, la zonificación global tiene o puede tener 

importantes afecciones en la determinación de los criterios cuantitativos y cualitativos de 

ordenación de los distintos tipos de desarrollos urbanísticos (residenciales, actividades 

económicas…), incluidos los relacionados con los objetivos de mezcla de usos, densidad 

urbana, etc.  

 

Según como se utilice, puede ser una herramienta que favorezca, entre otros extremos, la 

segregación o la mezcla de distintos tipos de usos, así como la creación de entornos 

urbanos bien densos y compactos, bien dispersos.  

 

En el supuesto que nos ocupa, la consecución de los objetivos de género justifica su 

utilización de manera consecuente con ellos. 

 

B.- La ordenación e implantación de las dotaciones y servicios adecuados. 

 

El medio urbano de Orio (en particular su parte residencial) ha de contar con la presencia 

de los correspondientes equipamientos, espacios libres y servicios de proximidad (incluido 

comercio).  

 

Todo ello, de manera acorde y compatible con los restantes objetivos y criterios de 

intervención. 

 

C.- La ordenación de las redes de movilidad adecuadas (en particular las peatonales y ciclistas) 

y la inserción de los desarrollos urbanísticos en ellas. 

 

Esos desarrollos urbanos deben estar integrados, o ser susceptibles de serlo con facilidad, 

en las redes de los modos de transporte sostenible (no motorizado y, en su caso, transporte 

público) en lo referente a la conexión y movilidad dentro del municipio.  
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Y en cuanto al transporte público interurbano (autobús y Euskotren), resultaría conveniente 

incentivar su fluidez para darle mayor eficacia. En todo caso, la consecución de este tipo de 

objetivos excede del campo de intervención del Plan General. 

 

D.- La seguridad e inclusividad del medio urbano y de su espacio público. 

 

La ordenación y disposición de un medio urbano seguro e inclusivo justifica su adecuación 

a los criterios que se exponen a continuación, vinculados a las distintas escalas o fases de 

intervención que asimismo se mencionan:  

 

* La creación de un medio urbano social y funcionalmente vivo y dinámico, que responda 

al indicado modelo de compacidad, mezcla de usos, etc. 

 

* La ordenación del espacio público y de las edificaciones de manera que respondan al 

indicado objetivo de ver y ser vista con, para ello, la debida atención a cuestiones como 

estas: la habilitación de calles, itinerarios, etc. vivos y transitados, con perspectivas y 

horizontes visuales abiertos y claros; la iluminación; la eliminación de recovecos, 

escondrijos, itinerarios o espacios vacíos desde una perspectiva urbana; la 

determinación de las condiciones de acceso a las parcelas y edificaciones 

residenciales, así como a las viviendas ubicadas en estas, de manera coherente con el 

citado objetivo; etc.  

 

En todo caso, la materialización de esos criterios está vinculada a distintas escalas de 

intervención. Así, algunos de ellos están relacionados con la propia determinación de 

la ordenación urbanística. Otros, con la intervención en el espacio público mediante los 

proyectos de obras de urbanización (iluminación, mobiliario urbano, implantación de 

otro tipo de servicios, características y condicionantes de los espacios de juego 

infantiles, etc.). 

 

* La ordenación de los nuevos desarrollos urbanos (incluidos los resultantes de las 

actuaciones de reforma y regeneración urbana) mediante la inserción en ella de las 

medidas que garanticen su seguridad e inclusividad.  

 

* La determinación de las medidas necesarias para eliminar progresivamente los puntos 

críticos actuales. 

 

La consecución de esos objetivos justifica la inserción de la perspectiva de género tanto en 

el planeamiento (en este Plan y en los planes a promover para su desarrollo) como en los 

proyectos de obras de urbanización a promover para la ejecución de sus propuestas. Así, 

en línea con lo indicado, en esos proyectos se han de determinar las medidas que, en cada 

caso, se estimen adecuadas (tanto desde perspectivas generales como desde la de género) 

en materia de iluminación, mobiliario urbano, implantación de otro tipo de servicios, 

características y condicionantes de los espacios de juego infantiles, etc. y, en definitiva, de 

calidad, seguridad e inclusividad del medio urbano y de su espacio público. 
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E.- Las edificaciones residenciales y la vivienda y su adecuacióin a las exigencias vinculadas 

tanto a la seguridad como a la correcta realización de las tareas domésticas y de cuidado.  

 

El Decreto de 28 de junio de 2022, por el que se regulan las condiciones mínimas de 

habitabilidad y normas de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales en la CAPV 

es, a ese respecto, un referente de preceptiva consideración. 

 

 
VI.-  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PLAN GENERAL DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

1.- Introducción. 

 

La evaluación de las propuestas del Plan General desde la perspectiva de género justifica la 

consideración de los dos escenarios de análisis siguientes: 

 

* La adecuación de esas propuestas a los objetivos y criterios expuestos en el epígrafe V. 

* El tratamiento de las medidas de intervención planteadas en el proceso de inserción de la 

perspectiva de género en el Plan General de Ordenación Urbana, mencionado en el epígrafe 

III. 

 

En los siguientes apartados se dan a conocer las propuestas planteadas y se evalúan desde los 

dos citados escenarios. 

 

2.- Las propuestas del Plan General y su evaluación desde la perspectiva de los 

objetivos y los criterios expuestos en el epígrafe V. 

 

Las propuestas planteadas, relacionadas con esos objetivos y criterios son las siguientes: 

 

A.- La trama urbana ordenada y sus condicionantes materiales, incluidos los relacionados con 

su extensión, su densidad y su compacidad. 

 

El modelo urbano planteado incide fundamentalmente en la trama urbana actual. Las únicas 

salvedades a ese respecto son las referentes a los desarrollos planteados en el subámbito “6.1. 

Erribera kalearen luzapena” y el ámbito “18. Aizperro”, que responden a los objetivos de rematar 

la configuración de la red viaria (en el primer supuesto) y de dar respuesta a las demandas 

presentes y futuras de implantación de actividades económicas incompatibles en el medio urbano 

(en el segundo supuesto). En realidad, el desarrollo de Aizperro ya está previsto en el PGOU-

2012 y el nuevo Plan lo consolida.  

 

Dicho modelo urbano responde, entre otras, a las dos premisas siguientes. Por un lado, la 

consolidación, en su mayor parte, de la trama urbana actual. Por otro, la regeneración y/o 

reciclaje urbano de otras partes con las implicaciones y los objetivos siguientes: dar respuesta a 

las demandas urbanísticas residenciales, de actividades económicas, dotacionales, etc. 

detectadas; adecuar los desarrollos urbanísticos planteados a los mencionados objetivos de 

densidad, compacidad, mezcla de usos, etc.; determinar, en cada supuesto, el régimen de uso 
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adecuado, consolidando o sustituyendo el actual; dotar a esas partes de la debida calidad 

urbana; etc.  

 

Los nuevos desarrollos urbanísticos planteados en los siguientes ámbitos y subámbitos son 

ejemplos de ese tipo de intervenciones de regeneración y/o reciclaje urbano: el conjunto territorial 

formado por Kofradía-Dike; el conjunto territorial formado por Sotoak-Aita Lertxundi 48-50; Eusko 

Gudari 36-38-40-42; Kaia kalea 5; Arocena Cerámica; Kabi-alay/Uri berri; Antilla; Añibarko Portua 

37; etc. 

 

De esa manera, el modelo urbano planteado responde a premisas acordes con los objetivos y 

criterios de intervención expuestos en los apartados 2 y 3 del epígrafe V. 

 

Eso sí, en la concreta determinación y materialización de las propuestas reguladoras de ese 

modelo han sido objeto de expresa e ineludible consideración los condicionantes derivados de 

la configuración de la trama urbana actual (ocupación de suelos; dimensión y extensión; 

morfología urbana de las distintas partes de esa trama; etc.), sin perjuicio de su reajuste en los 

supuestos y términos afectados por los nuevos desarrollos planteados. 

 

B.- Las medidas reguladoras de la zonificación global y pormenorizada y la mezcla de usos. 

 

Las propuestas de zonificación global y pormenorizada planteadas por el Plan General consisten 

en la inclusión del medio urbano del municipio en las distintas tipologías de zonas y 

pormenorizadas expuestas en el siguiente cuadro. 

 
TIPOLOGÍAS DE ZONAS GLOBALES 

URBANAS 
TIPOLOGÍAS DE SUBZONAS PORMENORIZADAS 

URBANAS 

A. Zona Residencial. 

a.1. Residencial Casco Antiguo.   

a.2. Residencial Común.  

 a.3. Residencial de Baja Densidad.  

B. Zona de Actividades Económicas. 
b.1 Industrial 
b.2 Terciaria 

C.1. Red viaria (S.G.). 
c.1.1. Red viaria 
c.1.2. Aparcamiento 

C.2. Zona portuaria (S.G.). c.2. Suzona portuaria 

D.1. Espacios libres urbanos (S.G.). 
d.1. Espacios libres urbanos (SG) 
d.2. Espacios libres urbanos (SL). 
d.3. Aguas superficiales (medio urbano) 

E. Equipamiento Comunitario (S.G.). e. Parcela de equipamiento comunitario 

F. Infraestructuras de Servicios Urbanos SG). f. Infraestructuras de servicios urbanoss 

 

La valoración de esas propuestas formales de zonificación, así como de las previsiones 

materiales de inclusión de los terrenos del medio urbano en ellas, desde la perspectiva de género 

justifica las consideraciones siguientes: 

 

* La relación de las zonas globales se reduce a las mínimas que se estiman necesarias para 

la correcta ordenación del medio urbano de Orio, así como para la consecución de los 

objetivos planteados en él. 
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Así, la consecución del objetivo de la mezcla de usos justifica que: 

- La zona global residencial sea, en realidad, un contenedor de, además de viviendas, 

otros usos compatibles con ellas: actividades económicas, espacios libres, 

equipamientos, red viaria (en sus distintas variantes: peatonal, ciclista y rodada-

motorizada). 

- La zona global de actividades económicas (limitada a Aizperro) sea un contenedor de 

usos de esa naturaleza (básicamente industriales), incompatibles con la trama urbana 

residencial o de difícil encaje en esta. 

- Las restantes zonas globales se corresponden con dotaciones de la red de sistemas 

generales de Orio, vinculadas a su estructura urbana.  

En ese contexto, cabe apuntar que los espacios libres generales (S.G.) y los 

equipamientos generales (S.G.) situados en el medio urbano forman parte, de hecho, 

de la trama urbana residencial del municipio, en las debidas condiciones de 

compatibilidad de aquellos y esta. 

 

En ese contexto, la mayor parte de la trama urbana de Orio se incluye en la zona global 

residencial en la que, en línea con lo comentado, es posible la implantación de numerosos 

tipos de usos, además de la vivienda. Es más, en atención a sus características y 

condicionantes, cabe considerar que los espacios libres y los equipamientos de la red de 

sistemas generales situados en el medio urbano forman parte, de hecho, de la trama urbana 

residencial del municipio, en las debidas condiciones de compatibilidad de aquellos y esta, 

formando un conjunto urbano armónico y diversificado en lo referente a los usos y 

actividades de posible implantación en él. Además, la red viaria general (SG) afecta de 

manera más bien colateral a ese conjunto urbano, quedándose a las puertas de este, salvo 

en lo referente a la carretera N-634 a su paso por dicho conjunto. 

 

De esa manera y con las indicadas salvedades, las propuestas de zonificación global 

generan un resultado urbano que incentiva la mezcla de usos y la presencia de distintos 

tipos de dotaciones y servicios en la trama urbana, al tiempo que aleja de ella o minimiza, 

en lo posible, las afecciones derivadas del tráfico viario-motorizado vinculado 

(habitualmente) a la red viaria general (SG) y hace posible la implantación de medidas de 

movilidad acordes con los objetivos de ordenación de una trama urbana calmada, distentida 

y segura, al servicio de las personas. 

 

* En consonancia con lo anterior, la zona global residencial es un contenedor de distintos 

tipos de subzonas pormenorizadas: residenciales, terciarias, equipamientos, espacios 

libres, red viaria (incluidos itinerarios peatonales y cicilistas), etc. 

 

* La subzona pormenorizada residencial (y, dentro de ella, la de tipológia “a.2. Residencial 

común”) es la protagonista o de mayor presencia en el medio urbano de Orio.  

  

El régimen urbanístico establecido para esa tipología de parcela hace posible la 

implantación en ella, en las condiciones fijadas, de, además de la vivienda, estas otras 

modalidades de usos: terciarios (comerciales; alojamientos turísticos; oficinas; etc.); 

equipamientos; usos industriales compatibles con las viviendas; etc. 
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De esa manera, el propio régimen de uso de ese tipo de parcela residencial incentiva la 

consecución del objetivo de la mezcla de usos. 

 

* El régimen urbanístico de la planta baja de las edificaciones residenciales de las partes del 

municipio reflejadas en el plano “VI.2. Condiciones particulares de implantación de usos en 

las plantas bajas” se sujeta a las condiciones siguientes. 

 

- Por un lado, se destinan prioritariamente a la implantación de equipamientos, 

actividades económicas (comercio…), etc. con el doble fin de contar con ese tipo de 

dotaciones y servicios y generar un espacio púlbico o una calle vivía y dinámica, al 

tiempo que segura. 

 

- Por otro, se prohíben, entre otros, los aparcamientos y las viviendas en la medida en 

que su implantación contradice y/o no es acorde con la consecución de los objetivos 

anteriores. 

 

Las propuestas planteadas a ese respecto son las contenidas en los artículos 14 a 22, ambos 

incluidos, 65 a 73, ambos incluidos, etc. de las Normas Urbanísticas Generales. 

 

Todas esas medidas conttribuyen a incentivar la mezcla de usos en el medio urbano de Orio. 

 

C.- Las dotaciones y los servicios de proximidad. 

 

El medio urbano de Orio o, mejor dicho, determinadas partes de él cuentan con dotaciones y 

servicios (comercio, hostelería, equipamientos, espacios libres…) adecuados para dar respuesta 

a ese tipo de demandas y ubicados en la trama urbana residencial, en las debidas condiciones 

de proximidad y cercanía a las viviendas existentes en esta. 

 

Su limitada extensión, sumada a su forma y orografía, hacen posible que esas dotaciones y 

servicios puedan satisfacer las demandas del conjunto del medio urbano, con independencia de 

que sus distintas partes estén ubicadas más cerca o más lejos de dichas dotaciones y servicios. 

En todo caso, las limitadas distancias del medio urbano del municipio hacen que no supongan 

problema a los efectos de la utilización de esos servicios. 

 

El Plan General incentiva la presencia de ese tipo de dotaciones y servicios mediante tres tipos 

de medidas complementarios. 

 

Por un lado, mediante la consolidación de los existentes. Por otro, mediante la previsión de su 

implantación en la mayor parte de los nuevos desarrollos planteados; las propuestas planteadas 

a ese respecto son los expuestas en las Normas Urbanísticas Particulares de los ámbitos 

afectados por esos desarrollos. Por último, mediante la previsión de destino prioritario de las 

plantas bajas de las edificaciones con frente a los espacios públicos reflejados en el plano “VI.2. 

Condiciones particulares de implantación de usos en las plantas bajas” a usos de equipamiento, 

actividades económicas (comercio…), descartándose la implantación de aparcamientos y 

viviendas en ellas la medida en que su implantación contradice y/o no es acorde con la 

consecución de los objetivos anteriores. 
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D.- La movilidad. 

 

De conformidad con lo expuesto, Orio responde a distintos tipos de condicionantes en lo referente 

a su conexión/movilidad externa e interna.  

 

La conexión externa se sustenta en el transporte público (red de autobuses interurbanos de 

Lurraldebus y servicio ferroviario de Euskotren) y el vehículo privado. La reducción del uso de 

este requeriría el incremento de aquel servicio público. Es este un objetivo deseable tanto por 

razones de género como por sostenibilidad, En todo caso, su consecución excede del campo de 

decisión e intervención del Plan General. 

 

A su vez, cuenta con condiciones adecuadas para que la conexión y la movilidad interna pueda 

realizarse, de manera cómoda y accesible, mediante la utilización de modos de movilidad 

sostenibles (a pie y en bicicleta, fundamentalmente). Eso, sin perjuicio de salvedades como las 

referentes al Casco Histórico y su entorno. En ese contexto, el Plan General plantea las medidas 

siguientes: 

 

* La exclusión de la trama urbana residencial de la red viaria general (S.G.) y del tráfico 

vinculado a ella. 

Las únicas salvedades a ese respecto son los relacionadas con la carretera N-634 y la 

autopista AP-8 (en los tramos que transcurren por el municipio), así como el vial de Txanka. 

De esa manera y con esas salvedades, las perjudiciales afecciones vinculadas al tráfico de 

dicha red viaria general (intensidad, ruido, agresividad, etc.) se alejan del medio urbano 

residencial y contribuyen a la distensión y calma de este. 

 

* La red peatonal y ciclista (existente y prevista) se extiende al conjunto de la trama urbana, 

incluidos los nuevos desarrollos urbanísticos planteados, dando servicio al conjunto 

residencial y dotacional (equipamientos y espacios libres) que, de manera predominante, la 

conforma. 

 

* La red viaria interna-local (vinculada a los coches…) se extiende al conjunto de esa misma 

trama urbana, dotando de ese tipo de servicio, cuando menos, a los residentes en esa trama. 

 

En todo caso, la determinación de las medidas específicas de tráfico y uso de esa red viaria 

excede del cometido de este Plan General y deberá ser acometida en el contexto del Plan 

de Movilidad que, a iniciativa del Ayuntamiento, está en proceso de elaboración.  

 

* Las propuestas reguladoras de los aparcamientos son las contenidas, en particular y entre 

otros, en el artículo 87 de las Normas Urbanísticas Generales. Algunas de ellas son las 

siguientes: 

- La vinculación del aparcamiento previsto a un concepto de vehículo que incluye: 

automóviles o coches; bicicletas; vehículos para personas de movilidad reducida.  

- La determinación para los nuevos desarrollos urbanísticos residenciales previstos en 

este Plan, así como para las actuaciones de sustitución de edificaciones residenciales 

existentes y consolidadas, de un estándar de 1,5 plazas/100 m²(t) de vivienda. 
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- La aplicación en los desarrollos destinados a usos terciarios e industriales del estándar 

de aparcamiento previsto en las disposiciones legales vigentes en la materia. 

- La vinculación del citado estándar de aparcamiento a las siguientes modalidades de 

vehículos, en la proporción que se indica: 

. Automóviles o coches:  70 %. 

. Bicicletas:  30 %. 

 

E.- La seguridad. 

 

La consecución de un medio urbano y de un espacio público seguro e inclusivo es un complejo 

objetivo vinculado a la suma de un conjunto de decisiones y actuaciones de distintos tipos de 

planes y proyectos, así como de distintas escalas de intervención.  

 

Así, en lo que se refiere al Plan General, ese tipo de decisiones y actuaciones están, en gran 

medida, relacionadas con los dos tipos de medidas siguientes: 

 

* Las vinculadas al modelo de desarrollo urbano planteado, sustentado en las premisas de 

compacidad y densidad cualitativa y cuantitativa, mezcla de usos, etc., adaptadas a los 

condicionantes específicos de Orio y con capacidad de generar un medio urbano social y 

funcionalmente vivo y dinámico 

 

No en vano, ese modelo es la mejor apuesta posible para generar un medio urbano seguro 

e inclusivo.  

 

* La previsión de determinación, en los proyectos de obras de urbanización a promover en el 

espacio público (de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de las Normas 

Urbanísticas Generales), de las medidas que, en cada caso, se estimen adecuadas para la 

inserción de la perspectiva de género en ellos, complementada con su sujeción a evaluación 

desde esa perspectiva en los supuestos en los que el Ayuntamiento lo estime adecuado 

 

F.- Las edificaciones residenciales y la vivienda. 

 

La adecuación de las edificaciones residenciales y de las viviendas existentes o previstas en 

ellas a las previsiones del Decreto de 28 de junio de 2022, por el que se regulan las condiciones 

mínimas de habitabilidad y normas de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales en la 

CAPV, constituye en este momento la medida de mayor garantía para que las viviendas de Orio 

deban de ajustarse a las correspondientes previsiones de género. 

 

De conformidad con lo establecido en ese Decreto, dichas previsiones inciden en cuestiones de 

distinta índole relacionadas con: los accesos a las parcelas y edificaciones residencialos, 

incluidos los portales de estas; los espacios y elementos comunes de circulación y comunicación 

de esas edificaciones, incluidas escaleras y ascensores; etc. 

 
  



P.G.O.U. ORIO. Aprobación inicial. 2022. DOC.”1.4 IMPACTO GÉNERO”.  - 15 - 

 
 

 
 
 

 

En ese contexto, en los artículos 108, 109, 117, etc. de las Normas Urbanísticas Generales se 

prevé la adecuación de las viviendas existentes y proyectadas en Orio a las condicoines 

establecidas en dicho Decreto, en los términos indicados tanto en este como en aquellos 

artículos. 
 

3.- Las medidas de intervención planteadas en el proceso de inserción de la perspectiva 

de género en el Plan General de Ordenación Urbana y su tratamiento en este.  

 

Del conjunto de las medidas planteadas en ese contexto merecen una particular atención en este 

momento las propuestas para su inclusión en las Ordenanzas del Plan General. Inciden en las 

distintas cuestiones que se exponen a continuación y su tratamiento en este Plan responde a las 

pautas que asimismo se indican: 

 

3.1.- Medidas generales. Inserción de la perspectiva de género en el PGOU. 

 

A.- Garantizar la autonomía personal en la utilización del espacio (en particular, el espacio 

público). 

 

a) Contenido de las medidas: 

* Diseño de espacios seguros frente a agresiones y amenazas. 

* Diseño de espacios protegidos de riesgos y problemas, incluidos los derivados del 

tráfico, de las actividades productivas, de los juegos… 

* Ordenación y habilitación de espacios accesibles, adaptados a la diversidad física, 

sensorial y cognoscitiva. 

* Diseño de una red de movilidad sustentada en el transporte público y los modos 

de movilidad peatonal y ciclista. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

De conformidad con lo expuesto en el anterior apartado 2, las propuestas del Plan 

General son acordes con las citadas medidas y/o con las directrices en las que se 

sustentan. 

 

Eso sí, esas medidas se corresponden o traducen en propuestas concretas del Plan 

General siempre que incidan en cuestiones relacionadas con la determinación de la 

ordenación urbanística propia de él. Así, en atención a lo indicado, el modelo urbano 

planteado está en consonancia con ellas. 

 

Cuestión distinta es la relacionada con la determinación de medidas materiales 

específicas y concretas a ese respecto, que excede del cometido del Plan General y 

es, más bien, propio de los proyectos de obras de urbanización, proyectos de 

edificación, ordenanzas municipales, etc. 
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B.- Garantizar e impulsar el acceso a los recursos desde la perspectiva de la diversidad, la 

inclusividad y la equidad. 

 

a) Contenido de las medidas: 

* Ayudas para acceder a la vivienda y al alojamiento. 

* Facilitar el acceso a los recursos que incentivan la salud y el bienestar, incluidos 

los equipamientos (deporte, cultura, educación, comunidad…). 

* Facilitar el recurso / acceso al trabajo remunerado y a las actividades económicas. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Consideradas en su globalidad, son medidas ajenas al campo de intervención del Plan 

General. 

 

C.- Garantizar y facilitar la realización de las actividades y los trabajos reproductivos. 

 

a) Contenido de las medidas 

* Facilitar la gestión del tiempo, unificando y/o coordinando los tiempos destinados 

a tareas personales, trabajos productivos y reproductivos y las tareas sociales y 

políticas, impulsando la corresponsabilidad en su realización. 

* Impulsar y tener en cuenta la funcionalidad de los espacios, incluida la vivienda, 

desde la perspectiva de la realización de las tareas de cuidado, facilitando su 

socialización. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

Consideradas desde la perspectiva de la ordenación urbanística, las medidas 

relacionadas con la gestión del tiempo están directa y estrechamente relacionadas con 

la determinación de un modelo urbano que responda a los parámetros de la mezcla de 

usos, la existencia de equipamientos y servicios (comercio…) de proximidad, la 

movilidad sostenible (con singular protagonismo de las redes peatonales y del 

transporte público), etc. Dado que el modelo de desarrollo urbanístico del Plan General 

es acorde con esos parámetros, cabe indicar que se incorporan a él las citadas 

medidas. 

Por su parte, en lo referente a la funcionalidad, habitabilidad, etc. de la vivienda desde 

la perspectiva de la realización de las tareas de cuidado, el Plan General toma como 

referencia al Decreto de 28 de junio de 2022, por el que se regulan las condiciones 

mínimas de habitabilidad y normas de diseños de las viviendas y alojamientos 

dotacionales en la CAPV. Eso da pie a indicar que también se incorporan al Plan las 

medidas planteadas a ese respecto. 

 

D.- Impulsar la representación de las mujeres. 

 

a) Contenido de las medidas 

Incentivar y reforzar la participación y la representación real y simbólica de las mujeres 

y el reconocimiento de los trabajos reproductivos y de las actividades de reproducción 

social.  
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b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Son medidas ajenas al campo de intervención del Plan General. 
 

E.- Garantizar y facilitar la comprensión de la información y las propuestas por parte de la 

ciudadanía en el contexto del compromiso por la transparencia. 

 

a) Contenido de las medidas 

* Exponer la información de manera clara, sencilla y comprensible. 

* Posibilitar el acceso a la información de manera fácil, utilizando formatos 

adecuados para la mayor parte de la ciudadanía. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

La exposición clara, sencilla y comprensible del Plan General y sus propuestas forma 

parte de las propias premisas de su elaboración. En todo, su complejidad hace que se 

trata de una tarea difícil o imposible de extender al conjunto del Plan.  

 

A su vez, el objetivo de determinar medidas que hagan posible el acceso a la 

información de manera fácil, utilizando formatos adecuados para la mayor parte de la 

ciudadanía, excede del cometido propio del Plan General. 

 

F.- Justificar el cumplimiento de mediadas relacionadas con las edificaciones residenciales. 

 

Nos remitimos a lo indicado más adelante (apartado 3.5) en relación con las edificaciones 

residenciales. 

 

3.2.- El espacio público y las zonas verdes.  

 

3.2.1.-Medidas de funcionalidad y seguridad para los peatones en los paseos urbanos.  

 

A.- Medidas de seguridad. La red de iluminación. 

 

a) Contenido de las medidas 

* La red de iluminación incentivará la seguridad de los espacios e itinerarios. 

* Los espacios y entornos de tránsito obligatorio (accesos a la estación de 

autobuses, a aparcamientos, a actividades económicas, a viviendas…) 

serán objeto de atención prioritaria, en particular si están ubicados en 

entornos aislados y de poca circulación. 

* En su diseño e implantación se han de tener en cuenta todas las formas de 

movilidad.  
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b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

El contenido concreto y detallado de las medidas planteadas excede del campo 

de intervención y decisión del Plan General y es propio de las Ordenanzas de 

Urbanización, los proyectos de obras de urbanización, etc. 
 

B.- Medidas de seguridad. Protección frente al tráfico (incluir en el Plan de Movilidad 

Sostenible). 

 

a) Contenido de las medidas 

* Los pasos de peatones: en las calles con aparcamientos situados junto a 

las aceras, estas se extenderán hasta la esquina o límite de la calzada de 

circulación más colindante para que los coches aparcados no dificulten la 

visibilidad. 

* Se facilitará, en la medida de lo posible, el cruce diagonal o universal entre 

calles, en particular si están ubicadas junto a equipamientos e instalaciones 

deportivos, escolares, culturales y comerciales relevantes o de gran 

utilización. Para ello, se recomienda la colocación de los cruces y pasos en 

el mismo nivel (incluidas las aceras) y la habilitación de los semáforos de 

manera que manera que garanticen la seguridad de los pasos y cruces. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

El contenido concreto y detallado de las medidas planteadas excede del campo 

de intervención y decisión del Plan General y es propio de las Ordenanzas de 

Urbanización, los proyectos de obras de urbanización, etc. 

 

C.- Medidas de funcionalidad: colocación de instalaciones y equipamientos de descanso, 

hidratación, limpieza y refugio o protección en todos los itinerarios peatonales.  

 

El contenido concreto y detallado de las medidas planteadas excede del campo de 

intervención y decisión del Plan General y es propio de las Ordenanzas de 

Urbanización, los proyectos de obras de urbanización, etc. 

 

3.2.2.-Medidas de funcionalidad y seguridad de los espacios libres (parques y plazas).  

 

A.- Medidas de seguridad. La red de iluminación. 

 

a) Contenido de las medidas 

 

* La red de iluminación incentivará la seguridad de los espacios públicos.  

itinerarios. 

* Será objeto de iluminación prioritaria los espacios de tránsito obligatorio 

(accesos…) y los de estancia. 

 
  



P.G.O.U. ORIO. Aprobación inicial. 2022. DOC.”1.4 IMPACTO GÉNERO”.  - 19 - 

 
 

 
 
 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

El Plan General ordena los espacios libres urbanos integrados en las redes de 

sistemas generales y locales del municipio. A su vez, esa red local será 

complementada con los espacios libres ordenados o que se ordenen en el 

planeamiento pormenorizado consolidado o a promover en su desarrollo. 

 

Considerados desde una perspectiva global, Orio cuenta con una red de 

espacios libres muy asentada y consolidada, que se incorpora al Plan General. 

Y esa red se reajusta y complementa en distintas partes mediante, entre otros, 

los nuevos espacios libres vinculados a los nuevos desarrollos urbanísticos 

previstos. De esa manera, la red existente es objeto de un progresivo reajuste e 

implementación.  

 

En ese contexto, las medidas propuestas justifican los dos tipos de 

consideraciones siguientes. 

 

Por un lado, el relacionado con la inclusión en el Plan General de directrices de 

intervención a ese respecto. Se incluyen, en concreto, en el artículo 135 de las 

Normas Urbanísticas Generales del Plan. 

 

Por otro, el relacionado con la determinación de las medidas materiales 

concretas de intervención a ese respecto. Esta una tarea que excede del campo 

de intervención y decisión del Plan General y es propia de las Ordenanzas de 

Urbanización, los proyectos de obras de urbanización, etc. 

 

B.- Jerarquización de los espacios:  

 

a) Contenido de las medidas 

 

Se analizará el nivel de equipamiento de cada espacio en atención a su 

utilización y jerarquía, teniendo en cuenta su carácter o servicio supramunicipal, 

municipal, de barrio o de proximidad. 

  

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

De conformidad con lo expuesto, el Plan General ordena los espacios libres 

urbanos integrados en la red de sistemas generales y locales del municipio. A su 

vez, esa red local será complementada con los espacios libres ordenados o que 

se ordenen en el planeamiento pormenorizado consolidado o a promover en su 

desarrollo. 

 

La difererenciación de esas dos escalas y de las justificaciones a las que 

responde está directa y expresamente relacionada con la referida jerarquización 

de los espacios libres urbanos en atención a sus condicionantes y al servicio que 

prestan. 
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C.- Medidas de funcionalidad. Por ejemplo:  

 

a) Contenido de las medidas 

* Los espacios de servicio supramunicipal, municipal y de barrio dispondrán 

de equipamientos e instalaciones de descanso, hidratación, higiene y 

refugio. 

* Los servicios-váteres que se implanten cumplirán las condiciones 

establecidas para los servicios-váteres de los edificios-equipamientos 

públicos. Debido a ello, cuanto se implanten servicios-váteres prefabricados 

se evitarán los urinarios exteriores por razones de higiene y de 

representatividad. 

* Se justificará la localización-colocación de los espacios de descanso y de 

los bancos desde la perspectiva de su orientación y su soleamiento en las 

distintas estaciones del año. 

* En la implantación del mobiliario urbano se tendrán en cuenta los 

condicionantes de las sillas de ruedas y de los coches de bebés. 

* Se colocarán espacios que garanticen la permeabilidad. 

* Se priorizarán los espacios tranquilos de descanso, alejados del tráfico en 

lo posible. 

* En una misma plaza se diferenciarán los espacios, facilitando la realización 

de distintos tipos de actividades en un mismo momento, al tiempo que el 

encuentro y la compatibilidad de los tiempos. 

* La plaza que esté rodeada de viario será protegida mediante elementos 

como estos: bancos corridos; setos; muretes; plantas que sean visualmente 

permeables y tengan una altura inferior a 1 metro. 

* Se incentivará y garantizará la diversificación mediante la colocación de 

microequipamientos destinados a colectivos: juegos de niños; juegos para 

jóvenes; espacios deportivos para mayores; etc. 

* Se estudiará y diseñará la separación de los distintos tipos de actividades 

para evitar o minimizar los conflictos entre los espacios destinados a paseo, 

ocio, descanso, juego, etc. 

* Se evitará la repetición de los campos de fútbol, priorizando la implantación 

de espacios para una diversidad de actividades. Se priorizarán, en lo 

posible, los espacios relacionados con la naturaleza (o previendo por cada 

cancha de deporte otro espacio de superficie equivalente destinado al juego 

libre y de superficie natural). 

* En todos los parques y espacios verdes se colocarán mesas y asientos o 

bancos, siquiera para facilitar los trabajos de cuidado. Esos asientos o 

bancos se implantarán de manera compatible con la colocación o utilización 

de sillas de ruedas y de coches de bebés, adecuándose a los 

condicionantes establecidos en las disposiciones legales vigentes en 

materia de accesibilidad. 
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b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Las medidas expuestas, consideradas desde la escala y los condicionantes 

urbanos de Orio, justifican los dos tipos de consideraciones siguientes. 

 

Por un lado, cabría considerar que, en atención a su contenido concreto, esas 

medidas están, más bien, referidas a un municipio de mayor dimensión y escala 

urbana que la de Orio.  

 

Así, la referencia a los espacios de servicio supramunicipal, municipal y de barrio 

resulta difícil de congeniar con los condicionantes urbanos de Orio. 

 

Por otro, el carácter, el contenido y el detalle de las medidas planteadas da pie 

a considerar que su determinación excede del cometido propio del Plan General 

y es, más bien, propia de las Ordenanzas de Urbanización, los proyectos de 

obras de urbanización, etc. 

 

Cuestión distinta es la inclusión en el Plan General de directrices que aludan a 

la consideración de ese tipo de cuestiones en esos otros escenarios de 

intervención. En los artículos 135, etc. de las Normas Urbanísticas Generales del 

Plan se incluyen ese tipo de directrices. 

 

3.3.- Las actividades económicas.   

 

3.3.1.-Medidas de diseño de los aparcamientos en superficie de las parcelas industriales, 

comerciales y de equipamiento. Medidas de seguridad.  

 

A.- Contenido de las medidas 

* Identificación / determinación de los recorridos – itinerarios peatonales de 

conexión de todos los aparcamientos con: la acera; el espacio peatonal; la 

edificación de destino. 

* La anchura de esos itinerarios será equivalente al número de plazas de 

aparcamiento y del flujo de personas previsto. Será, como mínimo, de 1,20 m. 

* En los centros comerciales y en los equipamientos en los que concurran o 

puedan concurrir niños, personas mayores y/o personas que necesiten de 

ayuda, los itinerarios peatonales se ordenarán / configurarán en red. 

* Anchura mínima del corredor principal; 1,50 m. 

* Anchura mínima de los corredores secundarios: 1,20 m. 

* Los itinerarios peatonales se protegerán de las redes viarias (tráfico motorizado) 

mediante: 

- Setos de 0,50 m o elevando si el tráfico se limita a, como máximo, 50 

km/hora. 

- Setos de 0,80 m o elevando la solera + alguna protección física, si la 

velocidad autorizada es superior a 50 km/hora. 

* Los itinerarios peatonales se identificarán mediante una solera especial o 

pintura. 
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*  Los itinerarios peatonales dispondrán de la iluminación adecuada.  

* De conformidad con lo establecido en el código de tráfico deberán señalizarse: 

- Los sentidos de la circulación y de las salidas. 

- La velocidad máxima de circulación. 

- Los espacios de paso de los peatones. 

* Se señalizarán adecuadamente los espacios de carga y descarga. 
 

B.- Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Las medidas expuestas, consideradas desde la escala y los condicionantes urbanos 

de Orio, justifican los tres tipos de consideraciones siguientes. 

 

Por un lado, cabría considerar que, en atención a su contenido concreto, esas 

medidas están, más bien, referidas a un municipio de mayor dimensión y escala 

urbana que la de Orio.  

 

Así, en Orio no hay centros comerciales o equipamientos asimilables que justifiquen 

ese tipo de medidas  

 

Por otro, las medidas planteadas u otras asimilables (adaptadas a la escala y a los 

condicionantes de Orio) deberían ser determinadas, en su caso, en el contexto 

específico e individualizado de los desarrollos urbanísticos industriales, comerciales, 

etc. afectados, en atención a los condicionantes y necesidades de cada uno de ellos, 

y no de manera generalizada o generalista.  

 

Por último, parecen ser, más bien y sin perjuicio de salvedades puntuales, medidas 

que, en su caso, podrían justificarse por razones de movilidad, tráfico, etc., pero no 

desde la perspectiva de género. 

 

La consideración conjunta de esas razones justifica que las citadas medidas no sean 

incluidas en el Plan General. 

 

3.3.2.-Medidas de diseño de aparcamientos para bicicletas en edificaciones no residenciales.  

 

A.- Contenido de las medidas 

a) En todas las nuevas edificaciones destinadas a usos no residenciales se 

habilitará un espacio de aparcamiento de bicicletas, accesible desde el exterior 

y/o desde la parcela privada. 

b) En el supuesto de situarse en la parcela privada, ese espacio para bicicletas 

deberá ser cerrado y contar con protección climática. 

c) Dimensiones:  

* Para uso largo o prolongado: 

- En lugares de trabajo: 1/5 empleados-trabajadores. 

- En escuelas: 

. 3/10 alumnos de más de 9 años. 

. 1/5 empleados-trabajadores. 

- En estaciones de transporte público: 1/50 usuarios. 
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* Para uso medio:  

- En espacios comerciales:  

. 1/150 m² de espacio de venta. 

. 1/10 empleados-trabajadores. 

- En bibliotecas: 1/1 puesto de lectura-estudio.  

- En centros deportivos:   

. 1/5 usuarios previstos. 

. 1/5 empleados-trabajadores. 

- En hospitales:    

. 1/100 camas.  

. 1/5 empleados-trabajadores. 

- En centros administrativos y oficinas públicas: 1/100 m²(t). 

- En centros de ocio (cines, restaurantes, bares, teatros, auditorios, 

lugares de conciertos): 1/20 plazas del centro. 

 

B.- Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Las medidas justifican el recordatorio de las cuestiones siguientes:  

 

* Los aparcamientos están regulados, en este momento, en distintos tipos de 

disposiciones, incluidas las siguientes: el Decreto 123/2012; el Decreto de 28 de 

junio de 2022; el PGOU-2012; etc. 

Entre todas esas disposiciones no existe la debida coordinación y coherencia. 

* El nuevo PGOU prevé la aplicación en las parcelas industriales y terciarias del 

estándar establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia (Decreto 

123/2012, etc.). 

 Ese estándar se vincula en un 70 % a coches y en un 30 % a bicicletas y 

vehículos para personas de movilidad reducida. 

 

Todo eso nos coloca ante un marco normativo suficiente o, incluso y en lo referente 

a distintas cuestiones, excesivo y contradictorio. 

 

Consideradas en ese contexto, las medidas expuestas en el apartado A no se 

incluyen en el Plan General en atención tanto a su innecesariedad como a que su 

inclusión podría contribuir a acentuar, si cabe y sin justificación alguna, la excesiva 

normativización y las contradicciones actuales. 

 

Además, a lo anterior cabe añadir que los datos expuestos (cuadro 10; referidos, eso 

sí, a la CAPV a falta de otros específicamente referentes a Orio) no justifican, en 

principio la determinación de medidas relacionadas con la bicicleta desde la 

perspectiva de género. Así, de acuerdo con esos datos, el uso de la bicicleta por parte 

de las mujeres no es un factor de singular relevancia en ese contexto; es más, los 

hombres utilizan ese vehículo más que las mujeres. Debido a ello, la incentivación del 

uso de la bicicleta está justificada por razones generales de carácter ambiental, pero 

no por razones específicas de género. 
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3.3.3.-Medidas de diseño de locales (comercios, oficinas, actividades terciarias y equipamientos) 

ubicados en parcelas residenciales. 

 

A.- Contenido de las medidas 

Se evitará la ocupación de la totalidad del frente del local a la calle, dejándose libre, 

como mínimo, en un determinado porcentaje.   

 

B.- Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Es una medida de compleja lectura y comprensión en la medida en que puede ser 

objeto de distintos tipos de interpretaciones. 

 

Así, considerada desde la perspectiva de la determinación de los parámetros 

constructivos y edificatorios del local mencionado y/o de la planta ediicatoria en la que 

esté ese local, la determinación de las medidas planteadas excede del cometido del 

Plan General. 

 

A su vez, consideradas desde la perspectiva de la ocupación del espacio público 

situado frente al local (terrazas de hostelería, expositores de frutas o alimentos…), la 

determinación de ese tipo de medidas también excede del campo de intervención del 

Plan General y ha de ser acometida, en su caso, en el contexto de la correspondiente 

ordenananza municipal reguladora de la ocupación del espacio público. 

 

3.4.- Los equipamientos y edificios públicos.   

 

3.4.1.-Medidas de seguridad y protección en los accesos a los equipamientos y edificios públicos.  

 

A.- Medidas de seguridad relacionadas con el acceso principal al equipamiento o edificio 

público frente a agresiones desde el exterior. 

 

a) Contenido de las medidas 

* El acceso se colocará en la fachada con frente a la calle o espacio público 

más transitado y en la misma cota que este. 

* El acceso se colocará en el plano de la fachada, sin perjuicio de las 

justificadas salvedades. 

* El acceso será claro y diáfano, garantizándose su visibilidad. 

* Se evitará la colocación de recovecos, esquinas, elementos opacos, etc. 

que dificulten o impidan la visibilidad del acceso. 

* El acceso a la escalera y al ascensor, en planta baja, será visible y diáfano 

desde la entrada, sin recovecos o elementos intermedios que los 

invisibilicen. 

* El acceso contará con la debida iluminación tanto interior como exterior. 
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b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

El detalle de ese tipo de medidas hace que su determinación exceda del 

cometido del Plan General y sea, en su caso, propia bien del proyecto de 

construcción y habilitación del equipamiento, bien del correspondiente proyecto 

de obras de urbanización.  

 

Además, el Plan General prevé a ese respecto y a modo de directriz, que a los 

efectos de determinar las condiciones de acceso a los edifcios de equipamiento 

se han de tomar como referencia las establecidas para las parcelas y 

edificaciones residenciales (Decreto de 28 de junio de 2022), salvo en los 

extremos en los que se justifique su incompatibilidad o desproporcionalidad (art. 

134 de las Normas Urbanísticas Generales). 

 

B.- Medidas de seguridad ante agresiones en el espacio interior del equipamiento o 

edificio público con origen en el acceso a este. 

 

a) Contenido de las medidas 

 

* Se evitará la colocación de recovecos, esquinas, elementos opacos, etc. 

que dificulten o impidan la visibilidad.  

* Contará con la debida iluminación tanto interior como exterior. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

El detalle de ese tipo de medidas hace que su determinación exceda del 

cometido del Plan General y sea, en su caso, propia bien del proyecto de 

construcción y habilitación del equipamiento, bien del correspondiente proyecto 

de obras de urbanización.  

 

Además, el Plan General prevé a ese respecto y a modo de directriz, que a los 

efectos de determinar las condiciones de acceso a los edifcios de equipamiento 

se han de tomar como referencia las establecidas para las parcelas y 

edificaciones residenciales (Decreto de 28 de junio de 2022), salvo en los 

extremos en los que se justifique su incompatibilidad o desproporcionalidad (art. 

134 de las Normas Urbanísticas Generales). 

 

C.- Medidas para proteger el espacio exterior del acceso principal al equipamiento o 

edificio público de los vehículos. 

 

a) Contenido de las medidas 

* Dicho espacio exterior se adecuará a las medidas establecidas en las 

disposiciones legales vigentes, garantizadoras de su seguridad. 

* Su configuración y tratamiento, la colocación del mobiliario urbano en él, 

etc. garantizan la protección de las personas respecto del tráfico: 

dificultando la entrada del peatón en la calzada; dificultando el acceso y 
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entrada de los vehículos motorizados a ese espacio, así como al peatonal 

situados en sus inmediaciones; garantizándose la visibilidad de los 

vehículos  

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

Las medidas expuestas, consideradas desde la escala y los condicionantes 

urbanos de Orio, justifican los dos tipos de consideraciones siguientes. 

 

Por un lado, cabría considerar que, en atención a su contenido concreto, esas 

medidas están, más bien, referidas a un municipio de mayor dimensión y escala 

urbana que la de Orio. O que no son necesarias en este municipio. 

 

Por otro, en el supuesto de ser necesarias, su determinación excede del campo 

de intervención del Plan General y es, más bien, propia de los proyectos de obras 

de urbanización o asimilables. 

 

3.4.2.-Medidas de funcionalidad de determinados espacios de los equipamientos y edificios 

públicos.  

 

A.- Medidas relacionadas con los trabajos reproductivos. 

 

a) Contenido de las medidas 

* Se habilitarán, dentro y fuera, espacios adecuados para la espera y la 

realización de trabajos de cuidado, acordes con las condiciones siguientes: 

dimensión adecuada; protegidos; iluminados; con asientos. 

* Se habilitarán cuartos de baño de manera que puedan ser utilizados por 

personas distintas de las usuarias del equipamiento. Para ello, dispondrán 

de acceso desde el exterior. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

La casuística y la diversidad de los equipamientos, sumada al detalle de las 

hipotéticas medidas relacionadas con los trabajos reproductivos hacen que 

estemos ante cuestiones ajenas al campo de intervención y decisión del Plan 

General.  

 

Son, más bien, propias del o de los correspondientes programas de los distintos 

tipos de equipamiento (escolares, deportivos, culturales, sanitario…) que 

procede determinar en ese contexto y momento.  
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B.- Medidas para promover el desarrollo comunitario. 

 

a) Contenido de las medidas 

 

Los accesos, itinerarios y espacios de los equipamientos y edificios públicos se 

habilitarán de manera que puedan ser utilizados de manera autónoma por 

cualquier persona. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Unas medidas como esas justifican su valoración desde, entre otras, las dos 

perspectivas que se exponen a continuación. 

 

Por un lado, la relacionada con la accesibilidad de los citados equipamientos. A 

ese respecto y en la medida en que estos se han de adecuar a las disposiciones 

legales vigentes en la materia, no resulta conveniente ni necesaria la inclusión 

de más previsiones en este Plan General que vayan a complementar las 

establecidas en esas disposiciones. 

 

Por otro, la relacionada con la seguridad de/en esos equipamientos. A este 

respecto, la casuística y diversidad de equipamientos, sumada al detalle de las 

hipotéticas medidas a plantear, en su caso, a ese respecto hacen que estemos 

ante cuestiones ajenas al campo de intervención y decisión del Plan General. 

Son, más bien, propias del o de los correspondientes programas de los distintos 

tipos de equipamiento (escolares, deportivos, culturales, sanitario…) que 

procede determinar en ese contexto y momento.  

 

C.- Medidas para dar respuesta a las necesidades de aparcamiento relacionadas con 

trabajos reproductivos. 

 

a) Contenido de las medidas 

Se habilitarán espacios de aparcamiento de coches de bebés y similares, de 

conformidad con las condiciones siguientes: 

* Esos espacios deberán estar protegidos y cubiertos. 

* El número de plazas de aparcamiento a habilitar será superior, en un 5 %, 

al resultante de la aplicación del estándar establecido en estas Ordenanzas 

para cada modalidad de uso. Esa cantidad se: 

- Cuadriplicará en los equipamientos escolares (preescolar e infantil) 

- Triplicará en los equipamientos sanitarios. 

- Duplicará en los equipamientos deportivos, escolares (educación 

primaria), sociales, culturales, de ocio y de espectáculos. 

* En el supuesto de que la aplicación de las Ordenanzas conlleve la 

necesidad de habilitar espacios para menos de 2 plazas o más de 20 plazas 

de aparcamiento, se estará a lo que determinen los servicios técnicos 

municipales. 
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b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

En línea con lo indicado, la casuística y la diversidad de los equipamientos, 

sumada al detalle de las hipotéticas medidas a plantear, en su caso, para dar 

respuesta a las mencionadas necesidades de aparcamiento hacen que estemos 

ante cuestiones ajenas al campo de intervención y decisión del Plan General.  

 

Son, más bien, propias del o de los correspondientes programas de los distintos 

tipos de equipamiento (escolares, deportivos, culturales, sanitario…) que 

procede determinar en ese contexto y momento.  
 

D.- Medidas para dar respuesta a las necesidades de aparcamiento relacionadas con la 

diversidad funcional y los trabajos de cuidado. 

 

a) Contenido de las medidas 

Se habilitarán espacios de aparcamiento de sillas de ruedas, scooter-eléctricos, 

etc. de conformidad con las condiciones siguientes: 

* Esos espacios deberán estar protegidos y cubiertos. 

* El número de plazas de aparcamiento a habilitar será superior, en un 5 %, 

al resultante de la aplicación del estándar establecido en estas Ordenanzas 

para cada modalidad de uso. Esa cantidad se: 

- Triplicará en los equipamientos sanitarios, asistenciales y religiosos. 

- Duplicará en los equipamientos socioculturales, de ocio y de 

espectáculos. 

* En el supuesto de que la aplicación de las Ordenanzas conlleve la 

necesidad de habilitar espacios para menos de 2 plazas o más de 20 plazas 

de aparcamiento, se estará a lo que determinen los servicios técnicos 

municipales. 

* Como mínimo, por cada 20% de plazas vinculadas a trabajos de cuidado se 

colocarán tomas de corriente para la recarga de baterías. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

En línea con lo indicado, la casuística y la diversidad de los equipamientos, 

sumada al detalle de las hipotéticas medidas a plantear, en su caso, para dar 

respuesta a las mencionadas necesidades de aparcamiento hacen que estemos 

ante cuestiones ajenas al campo de intervención y decisión del Plan General.  

 

Son, más bien, propias del o de los correspondientes programas de los distintos 

tipos de equipamiento (escolares, deportivos, culturales, sanitario…) que 

procede determinar en ese contexto y momento.  

 

E.- Medidas para dar impulsar la movilidad sostenible. 

 

a) Contenido de las medidas 

* Se colocarán espacios para el aparcamiento de bicicletas, patinetes y otros 

vehículos de movilidad sostenible. 
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* El número de plazas de aparcamiento para bicicletas a implantar será 

superior al resultante de la aplicación del estándar establecido en estas 

Ordenanzas para cada modalidad de uso. Esa cantidad se: 

- Cuadriplicará en los equipamientos deportivos y escolares. 

- Duplicará en los equipamientos socioculturales, de ocio, de juego y de 

espectáculos. 

* En el supuesto de que la aplicación de las Ordenanzas conlleve la 

necesidad de habilitar espacios para menos de 5 plazas o más de 100 

plazas de aparcamiento para bicicletas, se estará a lo que determinen los 

servicios técnicos municipales. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

La determinación de medidas para impulsar la movilidad sostenible mediante, en 

concreto, bicicletas y otros vehículos asimilables está justificada por razones 

ambientales, de movilidad, etc. 

 

A su vez, desde la perspectiva de género está justificada la determinación de 

medidas para impulsar la movilidad a pié y en transporte público. Pero resulta 

difícil extender esa argumentación a la bicicleta. Así, los datos expuestos (cuadro 

10; referidos, eso sí, a la CAPV a falta de otros específicamente referentes a 

Orio) no justifican, en principio la determinación de medidas relacionadas con la 

bicicleta desde la perspectiva de género. Así, de acuerdo con esos datos, el uso 

de la bicicleta por parte de las mujeres no es un factor de singular relevancia en 

ese contexto; es más, los hombres utilizan ese vehículo más que las mujeres. 

Debido a ello, la incentivación del uso de la bicicleta está justificada por razones 

generales de carácter ambiental, pero no por razones específicas de género. 

 

3.4.3.-Medidas de funcionalidad de las instalaciones higiénico-sanitarias de los equipamientos y 

edificios públicos.  

 

A.- Medidas de habilitación de váteres, cuartos de aseo y cabinas públicas. 

 

a) Contenido de las medidas 

Como mínimo, 1/5 de las cabinas que dispongan de inodoro dispondrán de 

lavabo. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

El contenido concreto y detallado de las medidas planteadas excede del campo 

de intervención y decisión del Plan General y es propio de las Ordenanzas de 

Urbanización, los proyectos de obras de urbanización, etc. 
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B.- Equipamiento de las cabinas. 

 

a) Contenido de las medidas 

 

* Las cabinas con inodoro dispondrán de: 

- Colgador o perchero para la ropa, el bolso, etc. (como mínimo). 

- Dos colgadores o percheros en cabinas para discapacitados o en las 

que cuentan con espacio para la persona cuidadora. 

* Se colocarán espacios para la muda de bebes en la entrada, frente a las 

cabinas. 

En las cabinas de uso diferenciado por sexos, el espacio de muda de bebes 

se colocará en las dos y/o en su vestíbulo. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

El contenido concreto y detallado de las medidas planteadas excede del campo 

de intervención y decisión del Plan General y es propio de las Ordenanzas de 

Urbanización, los proyectos de obras de urbanización, etc. 

 

3.5.- Las edificaciones residenciales.   

 

3.5.1.-Medidas de seguridad de los accesos a edificaciones residenciales.  

 

A.- Soportales, galerías y espacios aporticados. 

a) Contenido de las medidas 

Los soportales y porches se adecuarán a las condiciones siguientes: 

* Se ubicarán, en lo posible, en fachadas con frente a espacio público o en 

fachadas laterales visibles desde ese espacio libre y/o espacios de juego de 

niños. No se colocarán frente a calles o espacios públicos secundarios, en 

entornos traseros y en fondos de saco sin circulación.  

* Se garantizará la visibilidad y/o control visual de los porches, cuidándose 

las medidas y alineaciones de los sostenes o apoyos (pilares…), en especial 

en las esquinas y los puntos de encuentro. Se evitará la creación de puntos 

ciegos derivados de la anchura y configuración de los pilares. Se 

recomienda la utilización de pilares redondos y desnudos. 

* Los porches dispondrán de iluminación suficiente y adecuada. Cumplirá, 

como mínimo, los requisitos establecidos en la legislación vigente.  

* Se priorizará el destino de los espacios situados junto al portal a espacios 

de relación de la comunidad y/o para facilitar la realización de los trabajos 

de cuidado.  

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Tal como se indica en el propio documento de Propuestas para el Plan General, 

el Decreto de 28 de junio de 2022, por el que se regulan las condiciones mínimas 

de habitabilidad y normas de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales 
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ha de ser considerado como primer y principal referente a los efectos de la 

determinación de los parámetros edificatorios, de habitabilidad, etc. de las 

edificaciones residenciales y las viviendas. Eso, sin perjuicio de que, en su caso, 

proceda la sustitución de algunas de las condiciones del Decreto por otras más 

exigentes, o su complementación en los términos adecuados. 

 

Por su parte, el Plan General prevé expresamente la adecuación de las 

edificaciones residenciales y las viviendas a las condiciones establecidas en el 

citado Decreto. Así se indica expresamente en los artículos 109, 117, etc. de las 

Normas Urbanísticas Generales.  

 

En ese contexto, no se estima necesaria ni conveniente la complementación de 

las condiciones del Decreto con otras referentes a, en este caso, los soportales, 

galerías y espacios aporticados en atención a dos tipos de razones 

complementarias. Por un lado, la suficiencia (cuando menos aparente) de las 

condiciones del Decreto. Por otro, la conveniencia de, en su caso, plantear 

reajustes o complementos al Decreto desde la experiencia o práctica que resulte 

de su aplicación y de lo que aconseje esta, y no con anterioridad, cuando aún no 

ha sido aplicado. 

 

Además, propuestas concretas como la de priorizar el destino de los espacios 

situados junto al portal a espacios de relación de la comunidad y/o para facilitar 

la realización de los trabajos de cuidado justifican, también desde la perspectiva 

de género, soluciones adaptadas a los condicionantes específicos de las 

distintas partes del entorno urbano de Orio y no soluciones genéricas de 

aplicación en el conjunto. 

 

A ese respecto y a modo de ejemplo cabe apuntar que razones de género 

justifican la implantación de equipamientos y servicios de proximidad (comercio, 

etc.) en las plantas bajas de las edificaciones con frente a los espacios públicos 

reflejados en el plano “VI.2. Condiciones particulares de implantación de usos en 

las plantas bajas”. 

 

B.- La ubicación y el acceso al portal. 

 

a) Contenido de las medidas 

La ubicación de los portales de las edificaciones residenciales con frente a 

espacio público se adecuará a los siguientes criterios: 

* Se ubicarán en fachadas con frente al espacio público o en fachadas 

laterales visibles desde este. No se ubicarán frente a calles y espacios 

púbicos secundarios, en entornos traseros y en fondos de saco sin 

circulación. 

* Se ubicará en la misma cota que la del espacio púbico desde el que se 

accede. 

* Se colocará en el paño de la fachada principal, sin perjuicio de las 

correspondientes y justificadas salvedades 
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* En los porches con servidumbre de uso público se considerará como 

fachada la interior y no la que se corresponde con los pilares exteriores. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Por idénticas razones a las expuestas en el apartado “A.b”, las condiciones 

establecidas en el citado Decreto de 28 de junio de 2022 se consideran 

adecuadas y suficientes en lo referente a la ubicación de los portales y el acceso 

a ellos, sin que se estime necesario su reajuste o complementación. 
 

C.- El interior del portal. 

 

a) Contenido de las medidas 

* El frente del portal será transparente cuando menos en un 75%, 

garantizándose su visibilidad. 

* Se evitará la implantación de elementos y soluciones que dificulten la visión 

del portal: paredes, pilares, recovecos… 

* El punto de desembarco del ascensor y la escalera en el vestíbulo de la 

planta baja será visible desde la entrada, sin que haya resquicios o 

recovecos entre ellos. 

* El portal contará con iluminación interior y exterior, permanente o de 

encendido automático.  

* Habilitar / autorizar diversas soluciones de acceso en las edificaciones 

merecedoras de protección especial y en sus entornos, siempre que se 

justifiquen en el contexto de las correspondientes medidas de seguridad y 

protección. 

* Las edificaciones nuevas que se implanten en sustitución de otras 

existentes se adecuarán al mencionado régimen de habilitación de portales, 

salvo en los extremos en los que se justifique su incompatibilidad con las 

condiciones de la edificación y su régimen urbanístico. 

 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Por idénticas razones a las expuestas en el apartado “A.b”, las condiciones 

establecidas en el citado Decreto de 28 de junio de 2022 se consideran 

adecuadas y suficientes en lo referente a la habilitación de los portales, sin que 

se estime necesario su reajuste o complementación. 

 

D.- Los espacios comunes de circulación. 

 

a) Contenido de las medidas 

 

* Los elementos de circulación (escaleras y ascensor) darán acceso directo 

a las viviendas y sus anejos (trasteros y aparcamientos). También a los 

locales o espacios comunes de la edificación. 
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* Los corredores, distribuidores, etc. de acceso a las viviendas y anejos han 

de ser accesibles y seguros, sin recovecos y con medidas que garanticen 

la seguridad. 

* La ubicación y anchura de los espacios de tránsito del interior de la 

edificación posibilitará la habilitación de un prisma de 200 cm x 70 cm x 70 

cm. 

* La altura libre mínima de los espacios de circulación será de 2,40 m, 

pudiendo reducirse a 2,20 m en puntos críticos. 
 

b) Tratamiento de las medidas en el Plan General: 

 

Por idénticas razones a las expuestas en el apartado “A.b”, las condiciones 

establecidas en el citado Decreto de 28 de junio de 2022 se consideran 

adecuadas y suficientes en lo referente a los espacios comunes de circulación, 

sin que se estime necesario su reajuste o complementación. 

 

3.5.2.-Medidas de implantación de locales de almacenamiento de vehículos auxiliares.  

 

A.- Contenido de las medidas 

 

* Las edificaciones residenciales de nueva planta dispondrán de un local / espacio 

de almacenamiento, en las debidas condiciones de seguridad, de vehículos 

auxiliares: sillas de ruedas, sillas de bebes, carros de compra y similares. 

* Ese local / espacio se adecuará a las siguientes condiciones de funcionalidad: 

- Se ubicará junto al portal y tendrá acceso directo desde este. 

- La puerta de entrada al local se adecuará a las condiciones establecidas 

para la puerta del portal. 

- El número de plazas de local / espacio será igual o superior al número de 

habitaciones de la edificación. 

* Ese local / espacio se adecuará a las debidas condiciones de seguridad – 

transparencia. 

* Dimensión de cada plaza: 2,00 m 

 

B.- Tratamiento de las medidas en el Plan General.  

 

El reiterado Decreto de 28 de junio de 2022 prevé la habilitación, en las edificaciones 

residenciales de: 

 

Un local para la guarda de bicicletas, sillas de bebé y productos de apoyo para 

personas con movilidad reducida. Se reservará una superficie suficiente para 

dar cumplimiento a los estándares urbanísticos específicos y, en su defecto, 

será capaz de albergar como mínimo a 1,5 bicicletas por unidad de vivienda, 1 

silla de bebé por cada 10 unidades de vivienda y 1 producto de apoyo para 

personas con movilidad reducida por cada 10 unidades de vivienda. 

 

En ese contexto y por razones similares a las expuestas en el apartado “3.5.1.A.b”, 

las condiciones establecidas en el citado Decreto de 28 de junio de 2022 se 
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consideran adecuadas y suficientes en lo referente a la habilitación del referido local, 

sin que se estime necesario su reajuste o complementación.  

 

Además, se han de tener en cuenta estas otras dos cuestiones. Por un lado, el local 

previsto en el Decreto puede implantarse tanto sobre como bajo rasante, en las 

condiciones establecidas en él. Por otro, los parámetros específicos previstos en el 

Decreto (referidos a la cunatía de los vehículos) son de aplicación sustitutoria 

respecto de los relacionados o reguladores de los estándares urbanísticos. 

 

3.5.3.-Medidas de implantación de aparcamientos seguros para bicicletas.  

 

A.- Contenido de las medidas 

a) Las edificaciones residenciales de nueva planta dispondrán de un local / espacio 

de aparcamiento de bicicletas. 

b) El local / espacio se adecuará a las siguientes condiciones de funcionalidad: 

* Se ubicará cerca del portal, más o menos en la misma cota y tendrá acceso 

directo desde fuera. 

* El acceso al local / espacio desde la calle o espacio público estará protegido 

del impacto de los vehículos motorizados, incluidos los del correspondiente 

aparcamiento de ese tipo de vehículos de la edificación. 

* Dispondrá de elementos de protección del sol y de la lluvia. 

* Dispondrá de elementos que impidan y/o dificulten la entrada de personas 

ajenas a la edificación, el robo y el vandalismo. 

* El número de plazas no será inferior al número de habitaciones de la 

edificación. 

* El 50% de las plazas, como mínimo, se habilitará de manera que se faciliten 

las maniobras de las personas de menor fuerza o habilidad. Y las plazas 

colgadas y en altura no requerirán maniobra alguna. 

* Dispondrá de elementos fijos de aparcamiento, sin que la propia bicicleta 

requiera de apoyos o sostenes. 

* Dispondrá de: 

- Luz con sensores. 

- Toma de corriente. 

- Toma de agua. 

- Sumidero.  

c) El acceso al espacio o local será visible desde el espacio público. 

d) Otras medidas:  

* La anchura libre de la puerta de acceso será, como mínimo, de 90 cm. 

* La anchura mínima del espacio de circulación y maniobrabilidad entre la 

puerta y cualquier plaza será, como mínimo, de 150 cm. 

* Tamaño mínimo de cada plaza: 200 cm x 40 cm. 

* Altura mínima del local:  

- General: 220 cm.  

- Espacios para aparcamientos colgados o en altura: 250 cm. 
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B.- Tratamiento de las medidas en el Plan General.  

 

Por idénticas razones a las expuestas en el apartado “3.5.2.B”, las condiciones 

establecidas en el citado Decreto de 28 de junio de 2022 se consideran adecuadas y 

suficientes en lo referente a los aparcamientos para bicicletas. Además, a lo anterior 

cabe añadir: 

 

* Los aparcamientos están regulados, en este momento, en distintos tipos de 

disposiciones, incluidas las siguientes: el Decreto 123/2012; el Decreto de 28 de 

junio de 2022; el PGOU-2012; etc. 

Entre todas esas disposiciones no existe la debida coordinación y coherencia. 

* El nuevo PGOU determina un estándar de 1,5 plazas/100 m²(t) residencial, de 

aplicación en las nuevas edificaciones residenciales, incluidas las resultantes de 

la sustitución de otras existentes. 

 Ese estándar se vincula en un 70 % a coches y en un 30 % a bicicletas y 

vehículos para personas de movilidad reducida. 

* El Decreto de 28 de junio de 2022 determina las condiciones de implantación y 

habilitación del local destinado a la guarda de bicicletas, sillas de bebé y 

productos de apoyo para personas con movilidad reducida, sin que resulte 

necesario su reajuste o complementación. 

 

Todo eso nos coloca ante un marco normativo suficiente o, incluso y en lo referente 

a distintas cuestiones, excesivo y contradictorio. 

 

Consideradas en ese contexto, las medidas expuestas en el apartado A no se 

incluyen en el Plan General en atención tanto a su innecesariedad como a que su 

inclusión podría contribuir a acentuar, si cabe y sin justificación alguna, la excesiva 

normativización y las contradicciones actuales. 

 

Además, a lo anterior cabe añadir que los datos expuestos (cuadro 10; referidos, eso 

sí, a la CAPV a falta de otros específicamente referentes a Orio) no justifican, en 

principio la determinación de medidas relacionadas con la bicicleta desde la 

perspectiva de género. Así, de acuerdo con esos datos, el uso de la bicicleta por parte 

de las mujeres no es un factor de singular relevancia en ese contexto; es más, los 

hombres utilizan ese vehículo más que las mujeres. Debido a ello, la incentivación del 

uso de la bicicleta está justificada por razones generales de carácter ambiental, pero 

no por razones específicas de género. 

 

3.5.4.-Medidas de implantación de un local comunitario.  

 

A.- Contenido de las medidas 

 

a) Las edificaciones residenciales de nueva planta dispondrán de un local 

comunitario para: facilitar la gestión de la edificación y los espacios comunes; 

ofrecer un espacio de relación agradable y atractivo. 
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b) Cada comunidad determinará el destino específico del local: reuniones; 

comedor; txoko; etc. 

c) Responderá a las condiciones de funcionalidad, habitabilidad, etc. acordes a su 

destino.   
 

B.- Tratamiento de las medidas en el Plan General.  

 

En línea con lo indicado en reiteradas ocasiones, el Decreto de 28 de junio de 2022 

es, en este momento, un referente adecuado y suficiente en lo relacionado con la 

implantación y habilitación de las edificaciones residenciales y las viviendas. De 

conformidad con lo expuesto, no hay en este momento razones que justifiquen el 

reajuste o la implementación de las previsiones de ese Decreto. 

 

Esa razón general y las específicas que se exponen a continuación justifican que la 

medida de implantación de un local comunitario no se incorpore al Plan General.  

 

Así, la implantación de ese tipo de local no forma parte de nuestra cultura o sistema 

residencial. Eso no quiere decir que no sea o pueda ser una medida de interés. En 

todo caso, dada la singularidad de una medida como esa, la vía de la exigencia y la 

normativación general no es la adecuada para su implantación. Frente a ello, su 

hipotética inserción en nuestra cultura residencial requerirá, en todo caso, de 

prácticas y experiencias previas individuales y voluntarias que poco a poco vayan 

asentándose y, en su caso, generalizándose. 

 

Debido a ello, la propuesta de habilitación de un local comunitario en una edificación 

residencial, planteada de manera voluntaria por sus promotores, propietarios y/o 

residentes en ella, debería ser autorizada sin reparo alguno. Cuestión distinta es su 

exigencia general y normativa que, en este momento, no está justificada.   

 

 

Donostia / San Sebastián, 2022. 
 
 
 
 
 
 
 Santiago Peñalba Manu Arruabarrena Mikel Iriondo 
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ANEXOS: 
 

Documentos elaborados en el proceso de inserción de la perspectiva de género en el Plan 

General de Ordenación Urbana. 

1.- Diagnóstico de las necesidades de las mujeres de Orio, elaborado en junio de 2019. 

2.- La memoria del proceso. 

3.- Propuestas para el Plan General. 
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ANEXO 1. 

Diagnóstico de las necesidades de las mujeres de Orio, elaborado en junio de 2019. 
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1.- SARRERA 

Orioko Udalak 2013an Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako 1. Plana (2013-2016) landu 

zuen (http://orio.eus/es/gizarte-zerbitzua) prosezu partehartzaile baten bitartez. Urte horietan lau lan ildo 

martxan jartzeko konpromisoa hartu zuen udalak: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 

Gobernantza, Emakumeen ahalduntze eta balioen aldaketa, Gizarte-antolakuntza erantzunkidea eta 

Emakumeen aurkako indarkeria. Planak markatzen dituen ildoak erreparatuz 2013an Orion genituen 

hutsune berdinekin jarraitzen dugunaren hautematea dugu. Hau dela eta, Emakumeen ahalduntze eta 

balioen aldaketa ardatz hartuta aurkeztu genuen Ahalduntze Eskola baten sorreraren proposamena. 

Ahalduntze eskola emakumeok prestakuntza jasotzeko, hausnartzeko eta elkarrekin egoteko 

dugun gune bat da, ahalduntze pertsonala eta kolektiboa eskuratzeko prozesuan, aurrera egiten 

lagunduko diguten gaitasunak ikasi eta garatzeko espazio segurua, alegia.  

Orioko emakumeon jabetzea eta saretzea bultzatzea da ahalduntze eskolaren helburu nagusia, eta 

horrela emakumeon partaidetza soziala eta politikoa bultzatzea emakume guztion aniztasuna kontutan 

izanik: adina, jatorria, sexu identitate eta orientazioa, eta abar. 

Aurretik aurkeztutako proiektuan, ahalduntze eskolaren sorreran 2 fase aurreikusi genituen. 

Lehenengo fasea, diagnosi fasea da, bigarrena, berriz, eskolaren diseinu eta gauzaketa. 

Ahalduntze eskolak benetan jabekuntzaren helburua bete ahal izateko, eskolaren sorreraren 

prozesu osoak parte-hartzailea izan behar zuela argi genuen. Herriko emakumeok parte hartu behar 

genuen diagnosi bat landu behar genuen herrian ikusten ditugun hutsuneak, beharrak eta nahiak 

adieraziz. Horrela ulertzen dugu herriko emakumeei bideratutako ahalduntze eskola eratzeko modu 

egokia.  

Txosten honetan, 1. Fasearen nondik norakoak azalduko ditugu. Hau da, diagnosirako erabilitako 

metodologia, emaitzak eta hauetatik eratorritako ondorio nagusiak. 
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2.- METODOLOGIA 

Diagnosi hau egiterakoan bi prozesu paralelo abiatu ditugu: bat azterketa kuantitatiboari lotua 

eta, bestea, analisi kualitatiboari erantzuten diona. 

2.1.- Metodologia Kuantitatiboa  

Azterketa kuantitatiboari dagokionez, galdesorta bat sortu dugu1. Honetarako, ahalduntze 

eskolaren lan ildoak kontutan izanik bost eduki bloke bereiztu genituen: gorputza eta osasuna, 

autoestimua, indarkeria matxista, sormena eta saretze eta parte hartzea. Bost bloke hauek eta inguruko 

herrietako ahalduntze eskoletatik martxan jarri diren jarduera eta ikastaroak kontutan izanik, bloke 

bakoitzeko jarduera ezberdinen zerrenda bat diseinatu genuen. Ondoren, Orioko gizarte zerbitzuetara 

bidali genuen gizarte langileen oniritzia eta ekarpenak jasotzeko. Hauen ekarpenak txeratu genituen. 

Gainera, bloke bakoitzean guk diseinatutako eta gizarte zerbitzuetatik proposatutako ekintzez gain 

emakumeek beste proposamenak txertatzeko aukera izan dute. Inkesta bukaeran ere, bloke hauetatik 

kanpo egon daitekeen beste edozein ekarpen egiteko espazioa izan dute. 

Galdesorta osoa 4 hizkuntzetan jarri dugu eskuragarri: euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa. 

Eta herriko emakumeei zabaldu dizkiegu, bai paper formatuan eta,  baita, formatu digitalean ere.  

Paper formatua eskuragarri izateko, herriko hainbat lekuetan utzi ditugu ale batzuk: Kultur Etxean, 

Kiroldegian, Haurtzaindegian, Gizarte Zerbitzuen Bulegoan, Gotzone Jostundegian eta AEK-n. Gainera, bi 

ikastetxeekin harremanetan jarri ginen (Ikastola eta Zaragueta) 3. eta 4. DBH-ko ikasleei inkestak pasa ahal 

izateko. Ikastolan, irakasleak arduratu ziren inkesta pasatzeaz, Zaraguetan berriz, proiektua aurkeztera 

gonbidatu gintuzten eta zuzenean guk pasa genien inkesta ikasleei. 

Digitalean, batez ere, whatsapp bidez zabaldu dugu eta bost hizkuntzatan egin dugu zabalpen-

deialdia (euskeraz, gazteleraz, ingelesez, frantsezez eta arabieraz). 

(EUS) Udalaren babesarekin Orioko emakumeen beharrak identifikatzeko diagnosi bat 
jarri dugu martxan. Eskertuko genuke emakume oriotarra bazara inkesta betetzea eta 
zabaltzea. Mila esker! 
https://labur.eus/oriokoemakumeak 

(CAS) Estamos realizando un diagnóstico para identificar las necesidades de las mujeres 
de Orio, con el apoyo del ayuntamiento. Agradeceríamos si eres mujer y de Orio que 
rellenases y difundieras la encuesta. Muchas gracias! 
https://labur.eus/mujeresdeorio 

 

                                                 
1 Lehen eranskinean ikus daiteke 
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(FR) Nous sommes en train de faire un diagnostic afin d’identifier les besoins des 
femmes d’Orio, avec le soutien de la mairie. Si vous êtes une femme et vous êtes 
d’Orio, nous vous remercierions que vous remplissiez et distribuiez ce questionnaire. 
Merci beaucoup! 
https://labur.eus/femmesdorio 

(AR)  ساء. يهدفJاجات الOد احتRتحد UV Wو. الخطوة األو U أو̂ر
ab المرأة a efشاء مدرسة لتمكlة إOدأنا عملq لقد

 sة عqة لنا. من المهم اإلجاxسJالq ا
y

هذا المسح إW تحدRد تلك االحتOاجات ، و�التاUW ، فإن مساهمتك مهمة جد
U هذا األ 

ab نجمعها U
سئلة ب�خالص ، دون أن تكون صحOحة من الناحOة السOاسOة. ستكون المعلومات ال��

. شكرا لمشاركتك a efوع مدرسة التمك ا ، وس�تم استخدامها فقط إلlشاء م�� yاالستطالع ̂�ة تمام 
https://labur.eus/mujeresdeorio 
https://labur.eus/femmesdorio 

(ENG) We are conducting a diagnosis to identify the needs of women in Orio with the 
help of the council. If you are a woman in Orio we would appreciate it if you could fill in 
and spread this survey. Thank you very much! 
https://labur.eus/womenoforio 

 

Gainera, Karkarak eta Hitzak ere zabalpenarekin bat egin dute diagnosiari buruzko artikulu bat 

argitaratuz. Online formatuan Karkararen kasuan eta paperean Hitzan. 

Guretzat garrantzitsua izan da hasiera batetik Orion egon daitezken emakume anitzek gure 

proiektua ezagutu eta, euren beharrak kontuan hartuz, beraientzat sortzen ari garen zerbait bezala 

identifikatzea. Adin, lanbide, ikasketa, jatorri eta kultura ezberdinak kontuan hartuta osatu dugu datu 

basea, galdesortetan jasotako datuak digitalizatu eta analisi estatistikoak garatu ditugu SPSS estatistika 

programaren bitartez. 

2.2.- Metodologia Kualitatiboa  

Alderdi kualitatiboari dagokionez, inkestaren antzera, erreferentziazko bost blokeak kontuan 

izanik talde eztabaidak egiteko gidoi2 bat sortu genuen. Gidoia jarraituz emakume ezberdinek hautematen 

dituzten hutsune eta beharrak era sakonagoan jaso ditugu. Guztira, zazpi talde-eztabaida egin ditugu. 

Zazpi talde hauek lortzeko, kasu gehienetan taldeetan antolatutako emakumeetara jo dugu: Xaltxerak 

Talde Feminista, Orio Feminista whatsapp taldeko kideak, lesbianak, nerabeak eta emakume arabeak (Ikusi 

lagina). Talde-eztabaida bakoitzak, gutxi gora behera, ordu eta erdiko iraupena izan du, eta bileretarako 

espazio ezberdinak erabili ditugu: udal ekipamenduak (Salatxo aretoa zehazki) eta beraien elkarlanerako 

erabili ohi dituzten espazioak. Saio hauen ondoren eztabaidetan ateratako informazioa dokumentatu eta 

galdesortekin ateratako informazioarekin batera jaso, aztertu eta ondorioak atera ditugu . 

 

 

                                                 
2 Bigarren eranskinean ikus dezakezue gidoia. 
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3.- EMAITZAK 

Atal honetan, metodologia kuantitatibo eta kualitatibo bitartez jasotako informazioa aurkezten 

dugu. Metodologia bakoitzeko parte-hartu duten emakumeen ezaugarri soziodemografikoak eta 

adierazitako informazioa azalduko dugu ondorengo lerroetan. 

3.1.- Emakitza Kuantitatiboak  

Lehenik eta behin, atal honetan parte-hartu duten emakumeen ezaugarriak  deskribatuko ditugu. 

285 emakumek bete dute inkesta. Orioko emakumeon aniztasuna ahalik eta gehien jaso nahi izan dugu. 

Horretarako ardatz moduan diskriminatzaileak izan daitezkeen ezaugarriak izan ditugu kontuan: adina, 

jatorria, sexu orientazioa eta aniztasun funtzionala. Datozen lerroetan aurkezten ditugu emakume hauen 

ezaugarri garrantzitsuak. 

3.1.1.- Parte hartzaileak  

Jasotako inkesten emakumeen adin tartea 14 eta 83 urte bitartekoa izan da eta gehiengoak (%27) 

18 eta 30 urte bitartean kokatzen da. 

3.1. Grafikoa: Parte hartzaileen adina 

 
 

 

Jatorriari dagokionez, hiru multzoetan banatu ditugu inkesta bete duten emakumeen erantzunak. 

Alde batetik Euskal Herrian jaiotakoak, beste alde batetik Estatu espainiarrean jaiotakoak eta azkenik 

atzerrian jaiotakoak. Bereizketa hau egiteko orduan, gure helburua errealitate ezberdinak ikusaraztea izan 

da. Badakigu Estatu espainiarretik etorritako emakumeek orokorrean Orion integratzeko eta sare sozial 

18%

27%

20%

16%

8%

7%
3%

1%

14-17 urte

18-30 urte

31-40 urte

41-50 urte

51-60 urte

61-70 urte

71-80 urte

81-90 urte



      
6 

zabal bat izateko zailtasunak dituztela, hizkuntzagatik besteak beste. Honek, emakume euskaldunak baino 

egoera zaurgarriago batera eraman ditzakete. Atzerritarrekin berriz, egoera gehiago larritzen da, emakume 

hauek, euskara ez hitz egiteaz gain kasu askotan arrazakeria eta beste hainbat diskriminazio bizi 

dituztelako. Grafikoan ikusi daitekeenez jasotako inkesten %80a Euskal Herrian jaiotako emakumeek bete 

dute. 

3.2. Grafikoa: Parte hartzaileen jatorria 

 

 

Ondorengo grafikoan, inkesta erantzun dutenen arteko atzerritarren jatorria azaltzen dugu. Ikusi 

daitekeenez 3 kontinenteetako 10 herrialde ezberdinetatik Oriora etorritako emakumeen iritzia jaso dugu. 

Jasotako inkesten gehiengoa Morokoko emakumeena izan da (%14). 

3.3. Grafikoa: Parte hartzaile atzerritarren jatorria 

 

 
Inkesta bete duten 285 emakumeetatik %50,9ak heterosexuala dela esan du, %3,5ak lesbiana, 

%2,8ak bisexuala eta %0,7a zehaztugabeko sexu orientazioan kokatzen da. %42,1ak ez dio galdera honi 
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erantzun. Datu hau jasotzeko arrazoia, heteroaraua hausten duten pertsonen kontrako diskriminazio eta 

indarkeria kontuan hartzea izan da. Sexu orientazioan heteroaraua betetzen ez denetan egoera 

zaurgarriago batetara eraman gaitzake. 

3.4. Grafikoa: Parte hartzaile sexu orientazioa 

 
Azkenik, beste zaurgarritasun ardatz moduan ulertuta, aniztasun funtzionala dutenen datua ere 

jaso nahi izan dugu. Ondorengo grafikoan azaltzen den moduan, jasotako inkesten %2,8ak adierazi du 

aniztasun funtzionala duela. 

3.5. Grafikoa: Aniztasun funtzionala duten parte hartzaileak 

 
 

3.1.2.- Emaitza orokorrak  

Aurretik azaldu dugun moduan, inkestak 5 gai multzoetan banatu ditugu: Gorputz eta osasuna, 

Autoestimua, Indarkeria Matxista, Sormena eta Saretze eta parte hartzea. Ondorengo lerroetan multzo 

bakoitzeko emaitzak azalduko ditugu. 

Gorputz eta osasun multzoari dagokionez, elikaduraren bitarteko autozaintza (%64,6ak aukeratua), 

zoru pelbikoaren lanketa (%43,2ak aukeratua) eta sexu osasuna (%42,1ak aukeratua) dira gehien aukeratu 

diren ikastaro edo tailerrak. 
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3.6. Grafikoa: Gorputza eta osasuna 

 

 

Bigarren multzoan, Mindfulness (%69,8ak aukeratua) eta Kudeaketa emozionala (%68,8ak 

aukeratua) izan dira interes gehien piztu dituzten bi aukerak. 

3.6. Grafikoa: Autoestimua 

 

 

Indarkeria matxistaren alorrean, %61,1ak autodefentsa feminista formakuntzan parte hartzeko 

gogoa adierazi dute. %49,1ak indarkeria matxistaren inguruko hausnarketa edo tailerrean interesa adierazi 

du. 
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3.7. Grafikoa: Indarkeria Matxista 

 
Sormenari erreferentzia egiten dion ekintza multzoan oinarrizko brikolajea izan da gehien aukeratu 

den ekimena (%49,6). 

3.8. Grafikoa: Sormena 

 
Azkenik, aniztasun kulturala (%44,2) eta autoantolaketa (%41,7) izan dira Saretze eta Parte hartze 

multzoan gehien aukeratuak izan diren ekimenak. 

3.9. Grafikoa: Saretze eta Parte hartzea 
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Inkesta bete duten emakumeei, beraien behar eta interesak bete ahal izateko proposamenak 

eskatu dizkiegu. Ondorengo grafikoan azaltzen ditugu emakumeek egindako proposamen eta hauen 

portzentaiak. Ikusi daitekeenez, kirol arloaren lanketa (%2,9) eta emakume irakurle talde baten sorrera 

(%2,5) izan dira gehien errepikatu diren proposamenak. 

3.10. Grafikoa: Proposamenak 

 
 

Ikusi daitekeenez gehien aukeratuak izan diren ekintzak ‘elikaduraren bitartez autozaintza’ (%64,6), 

‘mindfulness’ (%69,8), ‘kudeaketa emozionala’ (%68,8) eta ‘autodefentsa feminista’ (%61,1) izan dira.  

2,5
0,4
0,4
0,4
0,4

0,7
0,4
0,4
0,4

0,7
0,7
0,7

0,4
0,7

0,4
0,7
0,7
0,7

0,4
0,4

0,7
0,4

1,4
2,9

0,7
0,4
0,4
0,4
0,4

1,1
0,4

1,1
0,7

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Irakurle taldea
Ariketa hipopresiboak

Osasun eta ongizatearen autokudeaketa
Haurren nutrizioa
Erditze ondorena

Batukada feminista
Sexualitatea

Emakume piraguista
Jostailu sexualak

Zine forum
Yoga

Barreterapia
Bi astetik behin elkartu bizipenak partekatzeako

Matematika
Indarkeria jasan duten emakume taldea

Ajedreza
Idazketa tailerra

Sukaldaritza
Puntua

Biodantza
Baratza

Gizonentzako ekintzak
Ziberbullying

Kirola
Nahigabeko Haurdunaldiak

Berdintasunari buruzko hitzaldiak
Elektrizitate tailerra

Telefono mugikorreko erabilera
Margoketa tailerra

Memoria lantzeko tailerra
Kontrol mentala

Hizkuntza matxista
Haurren zaintza eta heziketa

Laguntza psikologikoa bananduentzat
Historia feminista

Zahartzaro eta bakardadea
Indarkeria matxista kasuentzat orientazio legala

Lan eremurako baliabideak: lan elkarrizketak …
Lan eta familia kontziliazioa

Ekofeminismoa



      
11 

3.1.3.- Parte hartzaileen ezaugarrien araberako emaitzak  

Aurretik azaldu bezala, adina, jatorria, sexu-orientazioa eta aniztasun funtzionala dira emakume 

izateaz gain diskriminazio egoera batetara eraman gaitzaketen ezaugarriak. Hauek kontutan hartu nahi 

izan ditugu emakume hauen ezaugarri ezberdinetatik egindako eskaerak entzun eta ulertu ahal izateko. 

Kasu honetan, emakume talde bakoitzeko %50ak interesa adierazitako ekimenak azaltzen eta 

kolore bitartez azpimarratzen ditugu. 

Ondorengo lerroetan azaltzen dugu ezaugarri bakoitzeko aukeraketa taula bat eta honi dagokion 

irakurketa. 

Adinaren araberako aukeraketak. 

Ikusi daitekeenez, gazteek ekintza gehiagotan parte hartzeko interesa adierazi dute. 14 eta 17 urte 

bitartekoek 7 ekintza azpimarratu dituzte, 18 eta 30 urte bitartekoek 8 ekintza edo jarduera, 31-40 urte 

bitartekoek 7 ekintza, 41-50 urte bitartekoek 6 ekintza eta 51-60 bitartekoek 3, 61-70 bitartekoek 5, 71-80 

bitartekoek 4 eta nagusienak 3 ekintza. 

Azpimarratu beharra dago adin guztietako emakumeek adierazi dutela ‘elikaduraren bitartez 

autozaintza’ ekimenarekiko interes handia. Eta argi geratzen da autozaintzarako dagoen beharra 

elikaduraren bitartez autozaintza, mindfulness eta kudeaketa emozionalaren jardueren aukeraketa 

kopurua ikusita. 

3.1. Taula: Adinaren araberako aukeraketa 
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14-17 %51   %52,9 %74,5 %68,6 %66,7 %84,3 %62,7     

18-30 %63,2   %71,1 %71,1 %80,3 %69,7 %72,4  %59,2  %52,6  

31-40   %62,5 %76,8 %71,4 %71,4  %60,7  %69,6 %53,6   

41-50  %55,3 %61,7 %53,2 %72,3 %66       %51,1 

51-60    %52,4 %61,9 %61,9        

61-70    %66,7 %61,1 %50    %50   %50 

71-80    %85,7 %71,4 %71,4    %57,1    

81-90    %50      %50 %50   
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Jatorriaren araberako aukeraketa 

3.2 taulan ikusi dezakegu nola Euskal Herrian eta atzerrian jaiotako emakumeek jarduera 

gehiagoren behar edo/eta interesa adierazten duten. Aldi berean, honako hauek dira emakume guztiek 

aukeratutako ekimenak: Elikadudaren bitartez autozaintza, Mindfulness, Kudeaketa emozionala eta 

oinarrizko brikolajea.  

Aipagarria da ere atzerrian jaiotako emakumeek bakarrik adieraztea aniztasun kulturala ikustarazi 

eta balore bihurtzeko interes edo/eta beharra. Autoantolakuntza formakuntza ere beharrezko ikusten 

dutela azpimarratu behar da. 

3.2. Taula: Jatorriaren araberako aukeraketa 
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Euskal Herria %64,6 %72,6 %74,4 %52,5 %64,1 %50,2   

Estatu espainiarra %63,6 %63,6 %51,5   %51,5   

Atzerria %63,6 %54,5 %50  %59  %54,5 %54,5 

 

Sexu orientazioaren araberako aukeraketa 

Ondorengo taulan ikusi dezakegu nola heteroarautik at dauden pertsona guztiek (Lesbiana, 

bisexual eta zehaztugabeko orientazioa dutenek) jarduera ezberdinen eta gehiagorengatik interesa 

adierazten duten heterosexualek baino. 

3.3. Taula: Sexu orientazioaren araberako aukeraketa 
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Bestetik, ikusi daiteke nola heteroarautik kanpo dauden emakumeek sexualitatearen lanketarekiko 

(sexu osasuna” eta “aniztasun sexuala”) interesa adierazi duten, baita indarkeria matxista (“indarkeria 

matxista” eta “festa parekideak”) besteak beste. 

Azkenik, ikusi dezakegu “elikaduraren bitartez autozaintza”, “mindfulness”, “kudeaketa 

emozionala” eta “autodefentsa feminista” direla sexu orientazioaren gainetik orioko emakumeek 

partekatzen dituzten beharrak. 

Aniztasun funtzionalaren araberako aukeraketa 

Aniztasun funtzionala ardatz hartuta, ikusi dezakegu nola aniztasun funtzionala duten emakumeek 

behar eta interes gehiago adierazten dituzten. 3.4 taulan ikusi daiteke baita ere nola aniztasun funtzionala 

dutenek aukeratutako jarduera batzuk gorputzaren lanketarekin dauden lotuta: “zoru pelbikoaren 

lanketa”, “dantza”, “ikusmen konszientea” eta “gorputz adierazpena”. Sormenarekin lanketa bultzatzen 

duten beste jarduerak ere (“joskintza” eta “antzerkia”) nabarmendu dituzte beraien aukeraketetan. 

3.4. Taula: Aniztasun funtzionalaren araberako aukeraketa 
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Bai %62,5 %62,5 %50 %62,5 %62,5 %50 %62,5 %62,5 %75 %50 %75 %50 %50 %50 %50 %62,5 

Ez    %61,1 %73,3 %75,6 %55 %64,5  %50,4       

 

Ala eta guztiz ere, badaude emakume guztiek egindako aukerak: “elikaduraren bitartez 

autozaintza”, “Mindfulness”, “Kudeaketa emozionala”, “Indarkeria Matxista”, “Autodefentsa feminista” eta 

“oinarrizko brikolajea”. 

Informazio guzti honetatik, hainbat ondorio atera daitezke: 

1.- Orokorrean, emakume izateaz gain beste ardatz batzuk kontutan izanda diskriminatuak direnak 

(atzerritarrak, heteroarautik ateratzen direnak eta aniztasun funtzionala dutenak) behar eta interes 

gehiago adierazi dituzte orioko emakume izaera hegemonikoa betetzen dutenak baino (euskaldunak, 

heterosexualak eta aniztasun funtzionalik gabekoak). 

2.- Diskriminazio ardatz ezberdinetatik zeharkatuta dauden emakumeek ardatzaren araberako 

beharrak azpimarratzen dituzte, hau da: 

a) Emakume lesbiana, bisexual eta zehaztugabeko orientazioa dutenak sexualitatearekin lotutako 

lanketekiko interesa adierazi dute. 
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b) Atzerrian jaiotako emakumeek aniztasun kulturala ardatz dituen lanketekiko interesa adierazi 

dute. 

d) Aniztasun funtzionala duten emakumeek gorputzarekin lotutako lanketen beharra nabermendu 

dute. 

3.- Ala eta guztiz ere emakume guztiok elkarbanatzen ditugu orion emakume izatetik bizitako 

beharrak: 

a) Autozaintza beharra: bai alderdi fisikoan “elikaduraren bitartez autozaintza” jardueraren 

aukeraketa bitartez baita alderdi emozionalean “mindfulness” eta “kudeaketa emozionalaren” bitartez. 

b) Indarkeria matxistari aurre egiteko baliabideak beharrezkoa direla adierazi dugu emakume 

guztiok “autodefentsa feminista” aukeraren bitartez. 

3.2.- Emakitza kualitatiboak 

Lehenik eta behin, atal honetan parte hartu duten emakumeen ezaugarriak  deskribatuko ditugu. 

42 emakumek hartu dute parte talde eztabaidetan. Orioko emakumeon aniztasuna ahalik eta gehien jaso 

nahi izan dugu. Horretarako ardatz moduan diskriminatzaileak izan daitezkeen ezaugarriak izan ditugu 

kontutan: adina, jatorria eta sexu orientazioa. Datozen lerroetan aurkez ten ditugu emakume hauen 

ezaugarri garrantzitsuak. 

3.2.1.- Parte hartzaileak  

Talde eztabaidetan parte hartu duten emakumeen  adin tartea 15 eta 83 urte bitartekoa izan da 

eta gehiengoak (%35,7) 18 eta 30 urte bitartean kokatzen da. 

3.1. Grafikoa: Parte hartzaileen adina 
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Jatorriari dagokionez, hiru multzoetan banatu ditugu. Alde batetik Euskal Herrian jaiotakoak, beste 

alde batetik Estatu espainiarrean eta azkenik atzerrian jaiotakoak. Bereizketa hau egiteko orduan, gure 

helburua errealitate ezberdinak ikustaraztea izan da. Badakigu Estatu espainiarretik etorritako emakumeek 

orokorrean orion integratzeko eta sare sozial zabal bat izateko zailtasunak dituztela, hizkuntzagatik besteak 

beste. Honek, emakume euskaldunak baina egoera zaurgarriago batera eraman ditzakete. Atzerritarrekin 

berriz, egoera gehiago larritzen da, emakume hauek, euskera ez hitz egiteaz gain kasu askotan arrazakeria 

eta beste hainbat diskriminazio bizi dituztelako. Grafikoan ikusi daitekeenez talde eztabaidetan parte hartu 

dutenen %80a Euskal Herrian jaiotakoak izan dira. 

3.2. Grafikoa: Parte hartzaileen jatorria 

 
Talde eztabaidetan parte hartu duten 42 emakumeetatik %61,8ak heterosexuala dela esan du, 

%23,5ak lesbiana, %8,8ak bisexuala eta %5,9ak zehaztugabeko sexu orientazioan kokatzen da. Datu hau 

jasotzeko arrazoia, heteroaraua hausten duten pertsonen kontrako diskriminazio eta indarkeria kontutan 

hartzea izan da. Sexu orientazioak heteroaraua betetzen ez denetan egoero zaurgarriago batetara eraman 

gaitzake. 

3.4. Grafikoa: Parte hartzaile sexu orientazioa 
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3.2.2.- Eztabaida taldeak  

Eztabaida taldeak osatzerakoan Orioko emakume antolatuetara jotzea izan zen gure lehen ideaia. 

Elkarrekin biltzeko joera izango zutelako eta errazagoa egingo zitzaigulako beraiekin taldean elkartzea. 

Guretzat garrantzitsua zen taldeztabaidako partaideak eroso eta seguru sentituko ziren espazioan 

bermatzea, beraz, beraiek proposatutako espazioetan elkartu gara. Burura etorri zitzaigun lehen taldea 

Xaltxerak talde feminista izan zen, Orion ikuspegi feministatik hausnarketa sakona egindako emakumeak 

bezala identifikatu genituelako, eta Xaltxerakeko kide batek eskainitako espazioan elkartu ginen. Ondoren, 

Orio Feminista izeneko whatsapp taldeko partaideei deialdia egin genien, pasa den martxoaren 8a 

antolatzeko sortu zen Orioko hainbat emakumez osatutako taldea da, 54 emakumez osatua, eta Salatxo 

aretoan izan genuen hitzordua. Etxeluze gaztetxeko neskekin Etxeluzen bertan elkartu gara beren 

ikuspegia jasotzeko eta 15-16 urteko nerabe taldearekin Salatxo aretoan. 

Emakume helduagoen ahotsa jasotzeko esperientzi eskolara jo genien eta bertako emakumeekin 

egon ginen. Guretzat oso garrantzitsua izan da hasiera batetik Orioko emakume anitzen ahotsa jasotzea, 

beraz, argi genuen migrante talde batekin edo bertakoa ez den kulturako jendearekin elkartu behar 

genuela. Ez zitzaigun oso erraza egin emakume migratu edo kulturanitzak elkartzeko deialdi hori zabaltzea, 

eta, azkenik, mezkitan elkartzen diren emakume arabeen berri izan genuen, eta mezkitara gonbidatu 

gintuzten ramadana amaitzeko pare bat egun gelditzen zitzaizkiela.  

Orioko errealitateen argazki zabalago bat osatzeko argi genuen Orioko lesbianen ahotsa jaso 

behar genuela. Gertuko pare bat lagun lesbianekin hitz egin genuen eta lesbiana talde bat osatu zuten, 

Etxeluze gaztetxean elkartu ginen hauekin talde-eztabaida egiteko. 

Aipatutako 7 talde hauekin elkartu gara Orioko emakumeen errealitatearen diagnosia osatzeko. 

Orion emakumeak dauden adina errealitate izango dira, noski. Baina emaitzetan argi ikusi dugu badaudela 

gai batzuk emakume guztiei eragiten dietenak.  Jarraian zehatz azalduko dizkizuegu talde-eztabaidetatik 

jaso ditugun adierazpen eta bizipenak. 

3.2.3.- Emaitza orokorrak  

Aurretik azaldu dugun moduan, ahalduntze eskolaren diseinuaren oinarria eta , beraz,  inkestak  

eta talde-eztabaidak 5 gai multzoetan banatu ditugu: Gorputz eta osasuna, Autoestimua, Indarkeria 

Matxista, Sormena eta Saretze eta parte hartzea. Eztabaida taldeetan ateratako informazio guztia 

ordenatzerakoan eskema hori egokitu behar izan dugu. Alde batetik, autoestimua atal moduan desagertu 

da atal guztietan duelako presentzia, hau da, zeharlerro bezala ulertu dugu. Badaude gai batzuk diseinuan 

aurreikusi ez genituenak, baina, talde-eztabaidetan izan duten garrantziagatik espazio bat eskaintzea 

erabaki dugu: zaintza eta espazio publikoaren erabilera. Ondorengo lerroetan multzo bakoitzeko emaitzak 

azalduko ditugu. 
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a. Gorputza eta osasuna 

Atal honetan sexualitatea eta sexu osasuna, edertasun ereduak eta kirola eta kirol baliabideak 

gaiak jorratu ditugu.  

a.1. Sexualitatea eta sexu osasuna 

Sexualitatearen gaia aztertzean talde-eztabaidetan hainbat arlo atera dira: hilekoari buruzko 

bizipenak, desio sexualaren adierazpenarekiko zaitasunak, aniztasun sexualaren bizipena eta sexualitateari 

buruz hitz egiteko zailtasunak, osasun sexualaren ardura, osasun zerbitzuen tratu eta ikuspegia eta 

formakuntza falta. 

“Sí se echan de menos talleres o charlas sobre sexualidad. Porque de estos 

temas no hablamos. Estas conversaciones no los hemos tenido nunca y no los 

vamos a tener entre nosotras.” (Esperientzia eskola) 

Ikus dezakegu hilekoaren gaian aurrerapenak eman direla, nerabeek gazteek baino era naturalago 

batean bizi dutela adierazi baitute. 

“Regla oaindik ze tabu haundiya dan emakume danak bizi deunen” 

(Etxeluze) 

“Lasai asko esate deu klasen komunea jun nahi deula ze reglakin gaudela. 

Leno gehio mozte giñan, berriyo zalako guretzat” (Nerabeak) 

Ikus dezakegu emakumeok zailtasunak ditugula gure desio sexualak publikoki adierazteko, zigor 

sozialaren adierazle. 

“Askotan lotsa emateigu guke desio sexualak dazkaula onartzia.” (Etxeluze) 

“No hablamos de estos temas, pero necesidades ¿por qué no vamos a tener 

necesidades?pero claro, no hablamos.” (Esperientzi eskola) 

Orion heteroaraua sustraitua dago eta arautik at gelditzen direnak ez dituzte erreferenteak eta 

sexu aniztasunarekiko mezu negatiboak jasotzen dituzte. 

“Lesbiana guztik pasa deu gaxki gure bizitzako fase baten. Arranke hori… 

Dolu bat bezela bizi deu gure sexualitatian onarpena” (Lesbianak) 

“Pelikulak, seriek, anuntziyok… eske oso gutxi dia harreman lesbikok 

bisibilizatzeituenak!” (Lesbianak) 

Talde ezberdin eta errealitate ezberdinetatik formakuntza beharra ikusten da. 

“Txarlak eta hola eztia iten. Zeoze dakazula ta matronana jute zea 

anbulatoyoa, baño hortaz aparte ez” (Orio Feminista) 
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 “Gero nik ikustet sexu osasun edo gorputzaren ezagutza hortan ama bezela... 

Ni enaiz goratzen txikitan alua ikutze nunen ze pasatze zan baño nik ikustet 

nere seme alaben prozesun ikutzeianen begitara ze sortzeun, nik 

naturaltasunez nahi det eraman baño aitzeian komentariyok... nei hori 

gogorra ite zait, irakasle batek esateit: Pititua ikutzen geyegi eotea. Ta nik 

ustet naturalki beak utzikoula hori itia. Irakasle batek hori esatia... bai iruitze 

zait heziketa ber deula. Segun nun lan itezun heziketa bat jaso behar deu. 

Bestela tabu hoyek sortzeitugu. Zergatik eztitugu publiko iten gure 

sentimenduk?” (Orio Feminista) 

“Ikastetxen ondo eongo litzake sexologa bat etortzia asten egun batzutan, 

konfiantzazko pertsona bat, ta guk bere ordutegik euki ta nahi deun kontsulta 

itea jutia” (Nerabeak) 

 “-Keba, eztue ezer eakusten. Liburuk irakurrita ta hola jute zea ikasten baño 

zure kabuz 

-Bai, eta gaur egun, bideok. Baño zuk inber dezun lan bat da, herri mailan 

eztao zerbitzuik. 

Udalak bere aldetik eztu aurreikusten hau osasuna da eta inportantia da, ta 

jarri berdeu zerbait” (Orio Feminista) 

“Eskoletan ere gauz gutxi. Itea esateko iteala. Ezta esfortzu haundiyik jartzen 

gai hauetan” (Orio Feminista) 

“DBHn ibiltze giñanen eukitze genitun sexualitate sayotan kondoya jartzen 

erakuste ziguen, baño ezgaude informatuta sexu harreman lesbikotan dauden 

arriskutaz. Ematezun lesbiana izanda gaxotasun guzti hoyetatik libre 

ziñala…” (Lesbianak) 

Etxeluzeko gazteek adierazi dute nola sexu osasunaren ardura guztia emakumeon gain erortzen 

dela. 

“Horren informatuta gaude… sexologia eman digue… etxen nahiko libre 

hitzein izan deu sexuataz, geyen bat amakin. Esan nahi det, oso era irikin 

eraman deu gai hori ta esate nun: zeba allatze naiz egoera honta? Ez naiz 

babestuta sentitzen. Lotsa… informaziyua eduki det eta halare hau pasa 

zait… mutil batek eztu hori bizitzen. Nik izan ber det perfekta… kontrolatu…” 

(Etxeluze) 
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Aldi berean osasun zerbizuen tratu eta ikuspegi desegokia adierazi dute talde ezberdinetatik. 

“Nere lagun bat haurdun gelditu zan, meikuana lagundu niyon abortatu nahi 

zulako, epaia sentitu nun. Oso gogorra izantzan. Oso bruskua izantzan… 

osakidetza baten nao?benetan?” (Etxeluze) 

 “Oriyoko matronak oso ikuspegi heteronormatibua daka”(Xaltxerak) 

“Nei gertatu zait ospitalea jun ta aurreneko galdera: haurdun zaude? Nik: 

Ez. Haurdun eoteko aukeraik bakazu? Ez. Bikotia dakazu? Bai. Harreman 

sexualak eukitzeituzue? Bai. Protekziyuakin beti? Ez. Ordun haurdun eoteko 

probabilidadia hor dao… Ta nik ezetz. Nola zaude hain seguru? Nik: Nere 

neska kanpon dao… beai galdetu… Meikua lotsatu intzan, barkamena eskatu 

zian” (Lesbianak) 

Gainera, osasun fisiko eta mentala zaintzeko zerbitzu faltak adierazi dituzte. 

“Erditzek eta geo zure barrua aldatu itea eta oso osasun baliabide gutxi 

eskaintzeia. Edo zuk ordaintzezu ta zure kabuz itezu o... baño etzaizu ezer 

eskaintzen” (Orio Feminista) 

“Osasun mentala ezta bate zaintzen. Ansiedadia, depresiyua… nik uste asko 

daola, baño ezta esaten” (Nerabeak) 

a.2. Edertasun ereduak 

Ikusi dezakegu nola Orioko adin guztietako emakumeei zeharkatzen dien edertasun ereduak 

betetzeko presioak. Gainera, edertasun ereduen arauak ezberdinak dira adin bakoitzarentzat, esperientzia 

eskolakoek adierazten duten bezala. Gure gorputzaren bizipena eta hau adierazteko modua ez da askea. 

“También el tema de la imagen. Una mujer de joven tiene que vestirse de una 

manera, a partir de 50 años de otra. Nosotras nos vamos a vestir cómo nos 

de la gana!” (Esperientzia eskola) 

“Eztigue inbitatu gure bizitzan gure gorputza maitatzea, eguneroko borroka 

da” (Xaltxerak) 

“Eztao gaxki depilatzia, eztao gaxki makillatzia baño ezta erabaki libre bat” 

(Etxeluze) 

“Oain, udara datorrela, depilatu in ber da. Ni depilatu ingo naiz, baño etzait 

gustatzen. Miña emateit ta nei hanketan ilek eukitziak eztit molestatzen. 

(Nerabeak) 
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“Hurrengo urten Batxiako eguneroko erropa pentsatzen bakarrik… 

inseguridadia emateit: toki berriya, jende berriya…” (Nerabeak) 

“Nei anayak erropakin krixton presiyua sartzeit. Enaiz bate arreglatzen, nei 

pintakin ibiltzia gustatze zait. Ikusteit ta galdetzeit: Hola jun altzea klasea? 

Bai. Pinta hoyekin?” (Nerabeak) 

a.3. Kirola eta kiroletako baliabideak 

Orion kirola egiteko baliabide nagusietako bat polikiroldegia da, eta talde-eztabaidetan parte-

hartu duten guztiek adierazi dute ez dela espazio seguru eta eroso bat emakumeentzat.  

“En el polideportivo nada más entrar te miran, te hacen un radio” (Arabeak) 

“Ni behin sartu naiz horko gimnasiora eta bueno... eskaparate baten sentitze 

zea. Esaten dezu: nik ze itet hemen? banoa!” (Orio Feminista) 

“Aurrekon neska bat komentatzen eontzan zenbat kostatu zitzayon bere lekua 

itia kiroldegin, oso obserbatuta sentitze zan” (Etxeluze) 

“Polideportibon lotsagarriya da nola dauden kokatuta makinak” (Lesbianak) 

 “Beayen terrenon sartze zea eta arrotz sentiarazteizue han” (Orio 

Feminista) 

“Muskulatura lantzeko zona sartzeko permisua eskatu ber dezu… Mutillak 

beayen etxen bezela: gimnasiyon txankletetan telebistako manduan ta musika 

aparatuan jabe, pasillotik toalla gerrin duela…” (Lesbianak) 

Emakume arabeek emakume guztiontzako espazio ez mixtoak aldarrikatzen dituzte seguru eta 

eroso sentitu ahal izateko. Horrez gain, kritikatu da emakumeentzat sortutako kirol jardueretan 

entrenatzailea edo dinamizatzailea gizonezkoa izatea. Gainera, esperientzia ez mixtoak izan dituztenek oso 

era positiboan baloratzen dituzte. 

“En otros sitios se ofrecen en los polideportivos espacios para mujeres, 

horarios en la piscina…” (Arabeak) 

“Ai dia politik emakumei beirako ekintzak sortzen ‘Emakumeak korrika’ ta 

entrenatzailia mutilla…” (Lesbianak) 

 “Nei etzait burun sartzen emakumen kirola eta gizon entrenatzailia. Nei 

indarkeriya iruitze zait.” (Xaltxerak) 

“Emakumeok Surf Campea jun giñanen ze earra! Lotsa… danak alde batea 

utzita.” (Xaltxerak) 
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Hau guztiaren adierazle dira, autoantolakuntza esperientzi eta taldeak Orion: Zergatik ez, 

emakumeen surf taldea… Eta behar hauetatik hainbat proposamen egin dira. 

“Oain ai gea beiratzen Oriyoko emakumek surf kedada bat antolatzia… Baño 

ezta hain errexa. Materiala ta…” (Lesbianak) 

“Neskan kirolakin agenda bateratu bat sortzia etzan gaxki eongo. Ze mutillan 

partidu, estropa, kanpeonato eta barretaz informatuo eote gea” (Lesbianak) 

“Oriyon eztazkaun kirolak: zumba feminista, boxeo, piragua, igeriketa 

erriyon, surfa, patiñak, bizikleta…” (Xaltxerak) 

“Eskalada ikastarua re ondo eongo zan. Talaimendin bado rokodromua, 

polikiroldegin debai…” (Lesbianak) 

“-Piraguismo. 

-Hoi eskatu in behar da! Holako cluba eukita...” (Orio Feminista) 

 

b. Zaintza 

Zaintza bizitza sostengatzeko oinarria da. Arazoa da zaintzaren ardura osoa emakumeoi egotzi 

zaigula eta honek gure bizitza osoa baldintzatu du eta baldintzatzen jarraitzen du. besteen zaintzan 

sozializatuak gara, gure buruaren zaintzaren gainetik. 

“Cuidar es un gran trabajo, es mucho trabajo” (Arabeak) 

“Yo no he tenido mucha opción, siempre cuidando niños. Desde que era 

chavala que era la segunda de 8 hermanos. Luego me casé y dos mías, más 

una cuñada que se quedo viuda y le tuve que ayudar. Así que termine de los 

niños... No he tenido otra opción” (Esperientzia eskola) 

“Ingenun lanketa bat gaztetxeko ardurak nola banatu, ze mutillak beti musika 

tekniko ta hola itezuen ta guk barra garbitu ta…” (Etxeluze) 

 “Nei ama izanda gertatze zaitena, kirola itea zuaz eta: noa zuaz ume gabe? 

Kirola itea? Eta umek nun daude? Eta hori milla aldiz, askotan entzun det. 

Hori seguruenik gizonei etzaie galdetzen” (Orio Feminista) 

 “- Nere kasun denda batetik deitu zien, oso lan polita zan ta gustoa neon 

baño aitak esan tzun, ama edade horrekin ta etxen bakarrik? Zu itxea lanea, 

bueno, amai kontu itea. Nere gurasokin gelditu nitzan, geo nere gizona etorri 

zan nere etxea bizitzea baño eztet izan traumaik. Oso gustoa sentitu naiz nere 
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gurasoi kontu iten, bai nere familiya hazten. (Esperientzia eskola) 

“Hezi digue besten beharrak asetzeko, ez norbean beharrak asetzeko” 

(Xaltxerak) 

 

d. Espazio publikoaren erabilera 

Hasiera batean ez genuen aurreikusita espazio publikoaren erabileraren inguruko azterketa bat 

egitea, baina, gorputza, kirola eta indarkeri gaiak lantzean espazio publikoaren erabilera behin eta berriro 

atera den arloa izan da. Hortaz, gai honi atal bat eskaintzea erabaki dugu.  

Atal honetan hiru mezu nagusi ondorioztatzen ditugu. Alde batetik, espazio publikoaren erabilera 

lotsak eta beldurrak limitatuta bizi dugu.  

“Ni behin o behin lagunen batekin gelditu korrika iteko eta ahal deun 

ixkutuna ibiltze gea. Herriko erdigunetik ez gea pasatzen korrika, lotsa 

emateu” (Orio Feminista) 

“Oriyon adibidez olatuk daudela eta surfa itia... bueno, nayoet Hendaya jun 

o beste nunbaitea Oriyon hasi baño... Lotsagatik” (Orio Feminista) 

“Gero, nei mendi buelta bat itea bakarrik jutia re emateit erreparua. Nik 

bazkat lagunak Oriyon bidek eztituenak ezautzen eta eakustea jun eta, hemen 

jendia ibiltzea? Ta holako galderak ite gea. Nik ustet mutil batek eztitula 

holako galderak planteatu re iten” (Orio Feminista) 

“Kirol indibidualo, ta leku itxin ta jende gutxik ikustia. Ni enaiz atrebitu 

etxetik plaia korrika itea juten bakarrik, jendiak beiratu…” (Xaltxerak) 

“Ni asko jute naiz itxaspeko buelta itea bakarrik. Amak esateit: Bakarrik 

zuaz? Nayo du beste batekin jute banaiz. Baño nik askotan bakarrik nahi 

izatet jun. Ordun, esateit: Allatze zeanen mensajia bialdu, ta yasta” 

(Nerabeak) 

“Ni itxaspea 8tatik aurrea enijua bakarrik, ni itxaspeko segun ze lekutan 

gauez enaiz seguru sentitzen. Goiko kalen de enaiz seguru sentitzen…” 

(Etxeluze) 

“Joe, gauetan, goikokaletik barrena korrika sayo earrak bota izan ditut! 

Farolak eztue asko iluminatzen, argi horixka iluna dake” (Lesbianak) 
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“Gauetan, parrandatik etxea bidia bildurrez ite deu. Entzuteian gauzagatik” 

(Nerabeak) 

“Parrandatik bueltan kalen norbait ikustezunen ta norbait hori neska dala 

kontuatze zeanen krixton salbada da!” (Nerabeak) 

“Nei behin o behin pasa zait tabernan eon, agertzeanen makina bat, jokuna, 

indibiduala, mutilak ingurun jartzeia ingurun makinai bum da bum! Ezin 

dezula ezta ondokuakin lasai hitzein… ta gero zeoze esateyozu ta Hi! Ixildu 

hai!!” (Orio Feminista) 

“Tabernak, arraunetxia, kiroldegiya… ta bueno, Orioko (futbol taldea) 

gizonenak dia” (Etxeluze) 

“Gizon matxito bat bazea herriya zuria da. Komodo, komodo hondartzan, 

gimnasiyon… nik hemen eztet nere tokiya billatzen” (Nerabeak) 

Bestetik, Oriori buruzko iruditegi sinbolikoan ez dago emakumeontzako lekurik. Eta, azkenik, 

adierazpen kulturaletan genero rol tradizionalak indartzen dira. 

“Lengo urten San Pedrotan ezkontza tradizionalan eguna jarri zuen juxtu 

ekainak 28n, sexu aniztasunan egunen… Ni indignatu in nitzan, krixton 

tripako miña!” (Lesbianak) 

“Autopistako sarrerako rotondan ORIO jartzeun kartelen arraunlari mutillan 

argazki bat dao ongietorriya iten…” (Lesbianak) 

 

e. Indarkeria Matxista 

Indarkeria matxistaz hitz egitean, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2014-ean argitaratutako 

dokumentuan oinarritzen gara [http://www.irun.org/igualdad/down/Terminologia-Indarkeria-

matxistaren-arloko-kontzeptuak.pdf]. Honen arabera, indarkeria marxista, “tradizioz esleitutako genero-

eskemak (intersexualak, transgeneroa, transexualak, homosexualak, lesbikoak, eta ohiko sexu/genero 

eskema birsortzeari uko egiten dioten emakumeak eta gizonak) apurtzen dituzten gorputzei espazio fisiko 

eta sinboliko guztietan egiten zaizkien indarkeria mota guztiak barnean hartzen dituena.” da.  

e.1. Lesbofobia 

Sexualitatearen atalean azaldu dugun bezala lesbianek mespretxuak, bazterkeria… deseroso 

sentitzen dira, horren ondorioz, lesbiana askok ez dute beren lekua Orion aurkitzen eta herritik joaten 

dira. Bestetik, gai honekiko sentsibilizazio eta formakuntza falta azpimarratu da. 
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“Ta neskaik eztakit, lesbianaik etzait etortzen…Jendia jun itea 

herritik!...Badaudez gizonakin separatu ta emakume batekin hasi dianak, 

baño igual kanpoa jun dia oriyotik, bai” (Orio Feminista) 

“Oriyon lesbianak emateu eztaudela. Dakigun batzuk badakigu herritik jun in 

diala, eta horrek herriyan ingurun asko esateu.” (Xaltxerak) 

“Nik ustet leno etzala aukera bat zure herrin gelditzia” (Lesbianak) 

“Kaletik pixkat atento bazuaz beiratuk eta komentayok sumatzeituzu…” 

(Lesbianak) 

“Herri hontan morbo haundiya dao… Morbua ideologia matxista batetik 

eraikita” (Lesbianak) 

“A ber zenek esateun Oriyon bollera dala! Porque vamos… Nei lotsa emateit, 

ta ez nere burua eztetelako onartzen. Herriko jendia nolakua dan 

bakitelako…” (Nerabeak) 

“Hasiera baten danok onartze deu homosexualitatia, baño , gero, atzetik, 

komentayok daude…” (Nerabeak) 

“Nik egunerokotasunen matxismo geyena klasen ikustet” (Nerabeak) 

“Eske oso injustua da. Zeatikan beti bipolaridade hoyetan ibili ber deu? 

Heterua zea o geya zea. Edo neska zea, edo mutilla zea. O eskubiya o 

ezkerra. O txuriya o beltza… Eske danen da! Puff Posibilidade guztik sartzeia 

ta hori eztakau bate onartuta” (Etxeluze) 

“Hetero dianak eztue esaten: Ei ni Maider naiz ta hetero naiz! Ta guri presiyo 

hori ite zaigu. Ze behar dao?” (Lesbianak) 

“Nik eztakit baño 60 urte inguruko jendiak igual ber du heziketa moduko 

zerbait. Ze ni aurrekon amakin hitzeiten ta txokatu intzian. Esplikatu izan 

dixkiyot LGTBIQ sigla bakoitzak ze esan nahi dun ta eukitugu holako 

konbertsaziyok. Ta aurrekon esan niyon lagun bat oain arte bikote neska 

eukiuna, lesbiana bezela identifikatuta genekana, oain mutil batekin hasiala 

ta loca! Baño hori nola? Etzitzayon sartzen! Ama, ta bisexualitatia ze? Oain 

arte esplikatuxkizuten gauza guztik ze?” (Orio Feminista) 

 

 



      
25 

e.2. Indarkeria Sexista 

Indarkeria sexista, “tradiziozko sexu/genero eskeman emakume gorputz sinbolizatu guztiek 

espazio guztietan pairatzen dituzten indarkeria molde guztiak” dira 

[http://www.irun.org/igualdad/down/Terminologia-Indarkeria-matxistaren-arloko-kontzeptuak.pdf]. 

Talde-eztabaidetan Orion emakumeok bizi ditugun indarkeria sexista adierazpenak ikusarazi 

dituzte. Alde batetik esperientzia eskolako emakumeek indarkeria jasateko eta beren burua ez babesteko 

sozializatuak izan direla adierazi dute. Bestetik, gazte eta nerabeek salatu dute herrian bizi dituzten 

indarkeria sexuala eta eremu ezberdinetako diskriminazioa. 

“Hemos hecho lo que han querido que hiciéramos, no lo que hemos querido 

nosotras. Así de claro. Hemos trabajado en lo que ellos querían. Querían que 

estuviéramos siempre en casa y ser amas de casa.” (Esperientzia eskola) 

“- Entonces una mujer aguantaba todo lo que le echaban.  

-Nos han criado así, para aguantar todo lo que te echen.” (Esperientzia 

eskola) 

“Yo digo una y mil veces, ahora me siento más libre que cuando tenía 40 

años.” (Esperientzia eskola) 

Adierazi dute nola behin eta berriro esaten digute emakumeon lekua familia dela, gure ikasketa 

eta garapen profesionalen gainetik. 

“Ta familin: Pareja noizko? Bueno, ya neska o mutilla noizko galdetzeue, 

horreaño allatu gea. Baño, ni bigarren karrera ikasten ainaiz ta iñorrek eztit 

esan ber ezer horregatikan?” (Etxeluze) 

 “Ta oaindikan entrebistetan, nei adibidez pasa zait, galdetu berren zein dian 

zure puntu fuertek, galdera normalak in berren, aber pareja bakazun… aber 

ze idea dakazun… ta, berez, gure eskubiden gaude esateko galdera horrei 

eztiyot erantzungo, baño, klaro! Lan hori nahi dezu ta, puff… Nik inda dakat 

pareja euki ta esan eztakatela” (Etxeluze) 

Bestetik lan eremuan ere diskriminatuak eta erasotuak izaten gara Orion.  

“Bai barran lanen askotan eztekaulako zea hori… Eh! Musika itzalikoet, 

argiya piztukoet, ta porkulo hartzea bialdukoet… ta bakitelako gañea, igual 

argiya piztuta eztetela jendian apoyo hori eukiko” (Etxeluze) 

“Ni bakarrik nao barran alde hontan ta hor pilla bat zaudete… Beste 
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posiziyo baten zaudete” (Etxeluze) 

“Nere lankide mutillana juteia zuzenen, nei eskibatuz. Ta lankiden batek e 

behin o behin esan dit: -Utzi, nik aldatukoet errueda. 

-Baño nik hartuet eta katua… nik ingoet... 

Beai baño geyo kostako balitzaiake bezela” (Lesbianak) 

Aisialdi eremuan ere indarkeria sexuala eta bazterkeria ematen da gure herrian. 

“Hilabete bat iraun genun lokala mutilakin konpartitzen. Etzituen adostutako 

baldintzak errespetatzen. Nazkatuta jun in giñan. Esateigue gu jun giñala, 

baño biali intziguen beayen jarrerakin.” (Nerabeak) 

“Oriyoko mutil gazten jarrerak tabernetan atentziyua deitzeu. Kubata 

haundiya eskun hartuta pasatzean neska bakoitzai nota jartzen… Eske 

ikusteituzu gauza hauek eta etzaude tabernan komodo. Ta ni baño dexente 

gaztio dia eh! baño halare...” (Lesbianak) 

“Parrandan nola ligatzean… Mutillak ipurdiya ikutzeizue… holako gauzak 

bai, presentziatuitut” (Nerabeak) 

 “Nei adibidez, tipo batek 3 aldiz ikutu zian ipurdiya. Aurrenengua nahi gabe 

izango balitz bezela, roce bat… Komunea juteakon… igual nahi gabe… sin 

mas, garrantziyik ez. Hurrengon, heldu intzian, buelta eman nun, krixton 

beiratua bota niyon, parre intzian, sutu initzan, buelta erdiya emateako 

berriz! Ta buelta eman nun bezela masalleko bat eman niyon. Sekula etzait 

gertatu ta Oriyon gertatu zait.” (Etxeluze) 

“pare bat gazte, 20 urte inguruko mutilak, pare bat festa in dianen oriyon, 

zeudela beira aber ze neska zijuan oso mozkorra… beataz aprobetxatzeko” 

(Orio Feminista) 

Behin eta berriro sentitzen dute frustrazioa, babes falta eta beldurra. 

  “Cada vez hay más miedo” (Esperientzia eskola) 

“Ta ezautze deu jendia rebai etxea biden baten bat atzetik... Bildurtuta…” 

(Etxeluze) 

“Parece que a los hombres les gusta que las mujeres digan no” (Esperientzia 

eskola) 

“Autodefentsako sayua gustoa ingo genun” (Nerabeak) 
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e.3. Genero indarkeria 

Eta genero indarkeria, “indarkeria sexista, edozein moldetan, bikotekideak edo bikotekide ohiak 

egiten duenean. Indarkeriazko egintza oro, fisikoa nahiz psikologikoa, baita sexu askatasunaren aurkako 

erasoak, mehatxuak, derrigortzeak edo nahierara askatasunaz gabetzea ere, gizonezkoek beren ezkontide 

diren edo izan diren emakumeei, edo haiekin antzeko maitasun harremanak dituzten edo izan dituzten 

emakumeei ezartzen dizkietenak, nahiz eta elkarbizitzarik ez izan.” 

[http://www.irun.org/igualdad/down/Terminologia-Indarkeria-matxistaren-arloko-kontzeptuak.pdf] 

Emakume helduenek genero indarkeriaren identifikazio garbi bat eman digute talde-eztabaidetan 

eta gazteek gertuko harremanetan indarkeria mota hau identifikatzeko zailtasunak adierazi dituzte.  

“Nik nere gizonakin ikustet, zeozerren ingurun hitzeitetenen nola jartze 

zaiten... Zuk eztakizu ta ixo! dana rebotatuta... Txikituko nike! Beak geyo 

zekin, danai buruz, ta zapaldu ite nau. Esateyot: nei eztiazu zapalduko eh! 

Baño zapaldu iteit, nik ezer ezbanun jakingo bezela. Kaka zutzat! Edaden 

aurrea dijuan bezela geyoa dijua gaña. Leno etzan hainbeste” (Orio 

Feminista) 

 “Yo por ejemplo cuando me saqué el carné de conducir, cuando iba con mi 

marido al lado todo era machaque. Todo lo hacia mal, cada vez que cogía el 

coche. Hasta que dejé de conducir” (Esperientzia eskola) 

“Nik ustet herritan asko gertatzeala… Ezagunak dian pertsonangan onartzia 

erasua izan dala asko kostatzea, porke eztakit zenen anaya da… eztakit zenen 

laguna da… eztakin zenen mutilla da… ta gure kuadrillan bolada hontan 

asko ateratzen ai dan gai bat da. Porke oso gertutik tokatu zaigun gai bat da. 

Kanpoko pertsona batek etorri ber izan dula esateko: Hori kasi maltratatzaile 

baten postua da, eta eztezue jakin identifikatzen oain arte. O eztezue onartu 

nahi zuen buruai.” (Etxeluze) 

 

f. Saretzea eta Parte-hartzea 

Jakin badakigu Orion emakume erreferenteak badaudela, baina ez dira erreferentzialtasunarekin 

tratatzen, ez dira ikusgarri egiten eta ez da beren eremuan egindako lana behar bezala baloratzen. Honek 

gure erreferenteak herritik kanpo kokatzen ditu eta herrian gure saretze eta parte-hartzea mugatu egiten 

du.  
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“Eske gure historiya re ezteu ikasten, utzi ite deu gure historiya bestek 

idaztia, beti gaude albo baten. Beti bigarren planon gaude... Nekagarriya da” 

(Orio Feminista) 

“Nei etortze zait… atzea beiratzet eta nere amona, nere ama, nere izeba… 

eztia emakume antolatuk izan, guk eztakau eredu antolatuik. Emakumen 

arteko gatazkak geyo bultzatzeia gure arteko saretzia baño…” (Xaltxerak) 

“Nik Oriyo baten eztakat erreferenteik. Zarautzen ta Donostin bai” 

(Lesbianak) 

“Nei saregilen erreferentziya etortze zait. Kriston borroka indue lan baldintza 

hobek lortzeko ta eztakigu ezer. Oriyon emakume eredu pilla daude, baño 

eztia plazaratzen.” (Xaltxerak) 

Gainera, parte-hartzen dugunean, batez ere eremu mixtoetan, gure ahotsa ez da gizonen 

ahotsaren adina entzuten.  

“Nire gaztefestak antolatzen ta ibiltze naizela ta normalen banaiz hitzeitekua, 

baño kontuatzen naiz talde haundin kosta ite zaitela eske etzait kasoik iten. Ta 

mutillak esateuen txoakei bakoitzai kaso ite zayo. Gero naiz la histerica 

esateuna eztiazuela kasoik iten...Horrek debai iteu azkenen ahotsa hartze hori 

bi aldiz pentsatzia” (Orio Feminista) 

“Gaztefesten ingurun hasi zian neska talde bat etortzen ta pilla bat kostatu 

zaye hitzeitia, parte-hartzia…” (Etxeluze) 

“Eske gure ahotsa ez bada aitu ber zerta jungo naiz, zertako parte hartukoet 

nunbaite...” (Orio Feminista) 

Egoera honi buelta emateko hainbat proposamen dituzte emakume talde anitzek.  

 “Netzako holako ikastaro bat izango litzake disfrutatu baño geyenbat jendia 

ezautu ta hola... Beste bat igual jungo litzake teknika lantzea ta burua hortan 

euki. Perspektiba igual era horta enfokatuta, ez profesionalak edo 

lehiakorrak izatea bideratuta” (Orio Feminista) 

“Ni Usurbilgo ahalduntze eskolatik emakumentzat antolatutako mendi 

orientaziyoko ikastaroa jun naiz ta oso gustoa!” (Lesbianak) 

 “Bi moduak landu berko genitun: kolektiboki babesa eta indibidualki 

autoestimua” (Xaltxerak)  
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“Quieras que no al ir a aprender castellano te relacionas también con otro 

tipo de personas, nos sólo con tu grupo.” (Arabeak) 

“Nik aprobetxatu nahi det esateko, behingoz bollera batzuk elkartu geala 

LGTBI harrotasun egunen, Oriyon eztala ezer iten. Ekainak 28n elkartu ta 

zeoze in berko genuke. Herrin gure balorek txertatu. Desorientatuta dauden 

gaztentzako re ondo eongo zan…” (Lesbianak) 

“Tenemos ganas de hacer algo para que la gente vea lo que es la mujer árabe 

y que no se crean que la mujer árabe es una sumisa. Tenemos muchas cosas 

que ofrecer, sólo que no tenemos oportunidades.” (Arabeak) 

f.1. Kultur aniztasuna 

Orion hainbat kulturen arteko elkarbizitza dago. Kultur aniztasunaren inguruan txanponaren bi 

aldeak ikus ditzakegu. Alde batetik, kultura arabiarra duten emakumeek hainbat diskriminazio egoera 

salatzen dituzte.  

“Por ejemplo en el parque le dijeron a mi hija: tu estás muy guapa sin 

pañuelo. Cuando seas mayor no te pongas el pañuelo como tu madre… Y yo 

me acerco y se calla... Es mi hija ¿Por qué le tiene que decir que se ponga o 

no el pañuelo? Será ella la que elija cuando tenga 18 años. Estamos en un 

país donde se habla sobre la libertad de la mujer para elejir pero cuando 

entra la religión ya no ¿Entiendes?” (Arabeak) 

“Como le ven tapada creen que el pañuelo tapa el cerebro también, pero el 

cerebro no se puede tapar.” (Arabeak) 

“Yo llevo años que quiero llevarlo. Muchas veces en casa me lo pongo y a la 

hora de salir me lo quito. No me siento preparada. Tienes que estar 

preparada para enfrentar la sociedad.” (Arabeak) 

Bestalde, bertako kulturako emakumeek onartzen dute beren kulturatik diskriminatzen dutela.  

“Kosta ite zaigu beste kultura bateko norbait gure laguna dala onartzia, ta 

hori arrazista da.” (Xaltxerak) 

 “Nire kanpon eon naizenen Hegoamerikan ta hola, asko indignatu naiz 

gauza batzukin... Ta gero, etxian, enaiz kapaza… Hemen bai (Hegoamerikan), 

hemen sentitze zea super goian, esaten: hemen oso atzea zaudete ta gu gaude 

ikearri ondo! Osea nik nire burua ikusi nun ta geo eskandalizatu in nitzan ta 

esan niyen nekin zeuden beste 4 neskai: Aizue! Oso gaizki gabiltza, gero etxen 
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ez gea gai!” (Etxeluze) 

Azkenik, Orion elkarbizitzen duten kultura ezberdinen saretzeko beharra ikusten da, baina, ez da 

hori gauzatzeko proposamen zehatzik egiten. 

“Nosotras también somos parte de la sociedad y hay gente que esto no le 

entra en la cabeza. Pero nosotras tenemos muchas cosas que dar a esta 

sociedad también.” (Arabeak) 

“Jatorri ezberdiñetako emakumen saretzia ber da” (Xaltxerak) 

 

g. Emakumeon autonomiarako baliabieak 

Talde-eztabaidetan behin eta berriz adierazi da konponketetarako formazio beharra, tradizionalki 

gizonezkoenak izan diren eremuetan ez baitugu trebatzeko baliabiderik izan.  Horrez gain, gure autonomia 

garatu ahal izateko baliabideen beharra ikusi dugu, bai emakume arabeen taldean, baita Etxeluzeko 

emakumeen taldean ere. 

 “Gaztetxen auzolanetan etzeate beñe oso galduta sentitu?” (Etxeluze) 

“Nik lengo urten inun elektrizitateko ikastarua Usurbilgo ahalduntze 

eskolatik, emakume batek emanda ta kriston empoderatuta sentitu 

nitzan.”(Xaltxerak) 

“Ni musika-eskolan plantatu nitzanen etzan nire burutik pasa bateriya jotzeko 

aukera ta bizi guztin gustatu izan tzait, baño enun ikusiten aukera hori… 

Ikuste nun pianua, bioliña, izatia zekan saxua, flauta, akordeoya… Bazeuden 

batzuk baño bateria ez, ta eztet uste zanikan etzaitelako gustatzen, baizik eta 

jasoetenagatik” (Etxeluze) 

“Proposamenak: elektrizidadia, kotxeko mekanika, furgoneta kanperizatzeko, 

bizikleta konponketa, soñu tekikari tailerra, literatur lehiaketa feminista, 

irakurle talde feminista, fanzine tailerra, sormen tailerrak…” (Xaltxerak) 

“Electricidad y fontanería.” (Esperientzia eskola) 

“Bailar, leer, taller de memoria, irakurketa taldia. Oriyon zinia falta zaigu.” 

(Esperientzia eskola) 

“En Orio no hay para poder estudiar castellano. Hay que ir a Zarautz y esto 

es un problema.” (Arabeak) 
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Atal honi amaiera emateko, aipatu nahi ditugu talde-eztabaidetako hausnarketak bultzatutako bi 

ondorio nagusi jasotzen dituzten pare bat baieztapen. Garrantzitsuak iruditu zaizkigu baieztapen hauek, 

gazteen artean atera direlako eta honek etorkizunari buruz hitz egiten digulako. Zehazki adierazte da 

emakumeen aldetik aldaketa eman dela, baina, oraindik, herria ez dela aldaketara egokitu. Beraz, gaur 

egungo nerabeek ez dute beren etorkizuna era aske batean irudikatzen Orion. 

“Nik ikustetena da gaudela beste generaziyo baten beste ikuspegi bat dakau 

baño mundua oaindik eztao guk dakaun ikuspegi hortan” (Etxeluze) 

“Gure etorkizuna ezteu Oriyon ikusten. Iñorrek ez. Ahal badeu ikasketak 

kanpon in, igualtzait nun, baño Oriyotik kanpo bizi. Herri polita da baño 

jendia… ez gea libre bizi” (Nerabeak) 
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4.- ONDORIO NAGUSIAK 

Ahalduntze eskola era parte hartzaile batetan eraikitzeko asmoz egindako Orioko emakumeon 

beharren diagnosia bi metodologia bitartez egin da. Metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa. 

Metodologia kuantitatiboa inkesta bitartez egin da. Inkesta hau bai paperean eta baita on-line bitartez 

betetzeko aukera eman dugu. 4 hizkuntzetan eskaini dugu (euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez) 

eta deialdia 4 hizkuntza hauez gain arabieraz ere zabaldu dugu.14 eta 83 urte bitarteko 285 emakumek 

erantzun dute inkesta hau. Gehiengoa heterosexuala izan arren, lesbiana, bisexual eta zehaztugabeko 

sexu-orientazioa dutenek bete dute. Gehiengoa euskaldunak izan dira, baina guztira, Euskal Herria eta 

Espainia barne, 4 kontinenteetan banatutako 12 herrialdetako emakumeek hartu dute parte inkestan. 

Azkenik, aniztasun funtzionala duten emakumeen iritzia ere jaso dugu inkesta bitartez. 

Metodologia kualitatiboa talde eztabaida bitartez gauzatu dugu. 7 talde eztabaida egin ditugu 

honako talde hauekin: Xaltxerak talde feminista, Orio Feminista taldea, Etxeluzeko emakumeak, emakume 

nerabeak, esperientzia eskolako emakumeak, emakume lesbianak eta emakume arabiarrak. Gure 

helburua, talde eztabaidetan ere ahalik eta aniztasun gehiena jasotzea izan da. Guztira 42 emakumek 

hartu dute parte talde eztabaidetan. 15 eta 83 urte bitartekoak, heterosexualak, lesbianak, bisexualak eta 

zehaztugabeko orientazioa zutenen iritzi eta hausnarketak jaso ditugu. Azkenik, kultur aniztasunari 

dagokionez kultura arabiarra duten emakumeen ekarpenak ere jaso ditugu. 

Informazio guzti hau era ulergarri batean aurkeztu ahal izateko inkestetan erabilitako blokeetan 

oinarritu gara, talde eztabaidetan sortu diren beste gaiei lekua emanez. Ondorengo lerroetan adieraziko 

dugu bi metodologia hauen bitartez jasotako ondorio nagusiak. 

Gorputza eta osasuna 

Gorputz eta osasun multzoari dagokionez, ‘elikaduraren bitarteko autozaintza’ (%64,6), ‘zoru 

pelbikoaren lanketa’ (%43,2)  eta ‘sexu osasuna’ (%42,1) dira inkestetan gehien aukeratu diren ikastaro 

edo tailerrak. 

Sexualitatearen gaia aztertzean talde-eztabaidetan hainbat arlo aipatu dira: hilekoari buruzko 

bizipen anitzak, desio sexualaren adierazpenarekiko zailtasunak, aniztasun sexualaren bizipena eta 

sexualitateari buruz hitz egiteko zailtasunak, osasun sexualaren ardura, osasun zerbitzuen tratu eta 

ikuspegia eta formakuntza falta. 

Beste alde batetik, Orioko adin guztietako emakumeei zeharkatzen die edertasun ereduak 

betetzeko presioak. Gainera, edertasun ereduen arauak ezberdinak dira adin bakoitzarentzat. Gure 

gorputzaren bizipena eta hau adierazteko modua ez da askea. 
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Gorputza eta osasunaren atalean kirola egiteko baliabide nagusietako bat polikiroldegia izanik 

talde-eztabaidetan parte-hartu duten guztiek adierazi dute hau ez dela espazio seguru eta eroso bat 

emakumeontzat.  

Zaintza arloari dagokionez  zaintzaren ardura osoa emakumeoi egotzi zaigu eta honek gure bizitza 

osoa baldintzatu du eta baldintzatzen jarraitzen du. Besteen zaintzan sozializatuak gara, gure buruaren 

zaintzaren gainetik. Hau ‘elikaduraren bitartez autozaintza’ (%64,6) izendatu dugun tailerrarekin lotuta 

dago, Orioko emakumeok gure burua zaintzeko beharra ikusten dugu. 

Osasuna era integral batean ulertuz, nerabeek ardura adierazten dute osasun mentalaren 

inguruan, eta inkestetan argi islatzen da gai honekiko interesa dagoela, %68,8ak ‘kudeaketa emozionala’ 

aukeratu du lantzeko gai bezala eta %69,8ak ‘mindfulness’. 

Guzti honekin ondorioztatu dezakegu, bai norberaren gorputzari dagokionez, baita sexu desio eta 

orientazioari dagokionez ere, osasun integralari, autoirudiari, autoezagutza eta autozaintza maila eskasari 

dagokionez, sexualitateak ahalduntze eskolarako zutabe bat izan behar duela. Emakumeon bizitzaren eta 

gorputzaren zeharlerro bat delako eta argi geratu dira arlo honetan dauden hutsune larriak.  

Indarkeria Matxista 

Gorputza, kirola eta indarkeria gaiak lantzean espazio publikoaren erabilera behin eta berriro atera 

den arloa izan da. Alde batetik, espazio publikoaren erabilera lotsak eta beldurrak mugatuta bizi dugu. 

Bestetik, Oriori buruzko iruditegi sinbolikoan ez dago emakumeontzako lekurik eta, azkenik, adierazpen 

kulturaletan genero rol tradizionalak indartzen dira herriko kultur aniztasunari lekurik eman gabe.  

Sexualitatearen atalean azaldu dugun bezala lesbianek mespretxuak, bazterkeri eta abar. bizi 

dituzte, deseroso sentitzen dira, horren ondorioz, lesbiana askok ez dute beren lekua Orion aurkitzen eta 

herritik joaten dira. Bestetik, gai honekiko sentsibilizazio eta formakuntza falta azpimarratu da. Honen 

adierazle dugu ‘aniztasun sexuala’  lantzeko ekimena %25,3ak aukeratu izana galdesortetan.  

Esperientzia eskolako emakumeek indarkeria jasateko eta beren burua ez babesteko sozializatuak 

izan direla adierazi dute. Bestetik, gazte eta nerabeek salatu dute herrian bizi dituzten indarkeria sexual 

eta eremu ezberdinetako diskriminazioa. 

Gazteen artean, gaur egun, jasotzen den mezuetako bat da emakumeon lekua familia dela ikasketa 

eta garapen profesionalen gainetik. Lan eremuan ere diskriminatuak eta erasotuak gara. Aisialdi eremuan 

ere bazterkeria eta indarkeri sexuala ematen da gure herrian. Guzti honen ondorioa frustrazio, babes falta 

eta beldur sentimentuak izanik.  

Emakume helduenek genero indarkeriaren identifikazio garbi bat eman digute talde-eztabaidetan 

eta gazteek gertuko harremanetan indarkeria mota hau identifikatzeko zailtasunak adierazi dituzte. 

Informazio hau guztia inkestetan islatzen da. Alde batetik, %49,1ak indarkeria matxistari buruzko 
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formakuntza edo tailerrak eskatu ditu, eta %61,1ak autodefentsa feministari buruzkoak.  

Errealitate oso hau kontuan izanik Indarkeria Matxistaren prebentzioa eta aurre egitea ahalduntze 

eskolaren beste ardatz nagusietako bat bezala identifikatzen dugu. Indarkeria Matxista etengabeko 

errealitatea da Orion emakume guztiontzat, beraz, ezinbestekoa da arazo estruktural honi aurre egiteko 

baliabideak eskaintzea.  

Saretzea eta Parte-hartzea 

Orion badaude emakume erreferenteak, baina ez dira erreferentzialtasunarekin tratatzen, ez dira 

ikusgarri egiten, eta ez da beren eremuan egindako lana behar bezala baloratzen. Honek gure 

erreferenteak herritik kanpo kokatzen ditu eta herrian gure saretze eta parte-hartzea mugatu egiten du. 

Gainera, parte-hartzen dugunean, batez ere eremu mixtoetan, gure ahotsa ez da gizonen ahotsaren adina 

entzuten. Ildo beretik galdesortetako emaitzen arabera, %33,8a izan da ‘Feminismo anitzak’ 

ekimenarekiko interesa adierazi duena. Eta parte-hartzeari dagokionez, %41,7ak ‘autoantolaketa’ 

formakuntza eskatu du. 

Kultur aniztasunaren inguruan txanponaren bi aldeak ikus ditzakegu. Alde batetik, kultura 

arabiarra duten emakumeek hainbat diskriminazio egoera salatzen dituzte. Bestalde, bertako kulturako 

emakumeek onartzen dute beren kulturatik diskriminatzen dutela. Inkesta bete duten %44,2ak ‘kultur 

aniztasunaren’ lanketa beharra adierazi du inkestan eta Orioko atzerrian jaiotako emakumeetatik %54,5a 

da jarduera hau eskatu duena. 

Indarkeria Matxistaren identifikazioa, emakumeen erreferentzialtasun falta eta emakume anitzak 

saretzeko beharrak ikusita, azken hau, ahalduntze eskolaren lan ildo estrategiko bat izango da, 

emakumeon parte-hartze soziopolitikoa bultzatzeko. 

Emakumeon autonomiarako baliabieak 

Tradizionalki gizonezkoenak izan diren eremuetan ez dugu trebatzeko baliabiderik izan.  Horrez 

gain, gure autonomia garatu ahal izateko baliabideen beharra ikusi dugu. Inkestetan %49,6ak ‘oinarrizko 

brikolajea’ aukeratu du beharrezko jarduera bezala. Horrez gain, talde-eztabaidetan jaso ditugun 

proposamenak ildo hau jarraitzen dute, adibidez, elektrizitate eta iturgintza, kotxeko mekanika, furgonetak 

kanperizatzeko tailerra, bilzikleten konponketa. 

Sormena lantzeko aipatu ditugun saioetan ‘joskintza’ (%36,3) eta ‘dantza’ (%36,7) izan dira 

arrakastatsuenak. Ildo honetatik jasotako beste proposamenen artean ‘irakurle taldeak’ sortzearen gogoa 

talde ezberdinetan aipatu da.  

Atal honetan aipatzen ditugun ikastaroek hainbat helburu dituzte: autoestima lantzea, autonomia 

maila handitzea, emakumeen sare soziala zabaltzea eta estrategikoki mugimendu feminista indartzea.  

 



      
36 

Ondorio nagusi bezala, esan dezakegu, Orion, beste herrietan bezala, Indarkeria Matxista 

errealitate bortitza dela. Emakume guztiek adierazi dituzte intentsitate maila desberdinetako Indarkeria 

Matxista egoerak. Gainera, argi ikusi dugu, adina, sexu orientazio, aniztasun kulturala eta aniztasun 

funtzionala zaurgarritasun ardatz direla, eta emakume identitatearekin batera,  indarkeria jasateko 

aukerak biderkatu egiten direla.  

Beste alde batetik, emakumeek gauzatutako lorpenek eta borrokek, edo, azken finean, edozein 

ekintzek, ez dute oihartzunik herrian. Honek, erreferentzialtasun falta izugarria sortzen du, emakumeon 

parte-hartze soziopolitikoa oztopatuz. 

Guzti honen ondorio da Orioko hainbat emakumeek ez dutela beren bizitza herrian askatasunez 

garatzeko aukerarik ikusten. Adierazi da nola lesbiana askok herritik joateko hautua egin duten, 

emakume arabiarrek gizartetik kanporatzen dituztela sentitzen duten, Etxeluzeko neskek diote gure 

gizarteak emakumeek egindako bidea jarraitzeke duela oraindik eta, azkenik, nerabeek, ez dute beren 

etorkizuna Orion irudikatzen. 

Beraz, Ahalduntze eskola ezinbestekoa ikusten dugu arazo eta gabezi guzti hauei erantzuna 

emateko. Eraldaketa soziala bultzatu eta guztiontzat lekua duen herri bat eraiki ahal izateko. 
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ANEXO 2. 

La memoria del proceso. 
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1. Prozesuaren diseinua eta kronograma 
HAPOan Genero Ikuspegia txertatzeko prozesua Orioko Udaleko Hirigintza Sailak gidatu du.  

Parte-hartze prozesua 2020ko neguaren amaieran egitea aurreikusten zen arren, COVID-19aren eta HAPOren 
egutegiaren eraginez atzerapen nabarmena izan da. 

● Batetik, neguan Udaleko Hirigintza Sailean HAPOren Aldaketa batean (“Dike-Kofradia” eremu etenean) 
jardun genuen lanean, maiatzaren 25eko GAOan argitaratu zena. 

● Bestetik, COVID-19ak zapuztu egin zuen prozesua udaberrian egitea. 
 
Azkenik, udazkenaren erdi aldera jarri zen abian prozesua. Hona prozesuaren egitura: 
 

 
Prozesua bi mahaitan banatu zen: teknikariena alde batetik eta emakumeena* bestetik. Emakumeen* mahai hau 
osatzeko deialdia egitean kontuan hartu zen COVID 19-ak eragindako jende-elkarteratzea handiak saihestea. 
Beraz, herritarrei zabaldutako hiru formakuntza saio egin ziren, ondoren ikus daitekeen testuraren bitartez:  
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Etorkizuneko Orioko hirigintza, emakumeen* ikuspegitik 

Orioko Udalak partaidetza-prozesu bat antolatu du, berrikusten ari den HAPOan emakumeen* ikuspegia 

txertatzeko.  Helburu honekin, hainbat prestakuntza- eta partaidetza-saio prestatu ditu, batetik Udal 
Mahaian, eta bestetik herritarrekin osatuko diren hiru lantaldetan: 

● Emakumeen* Mahaia: etorkizuneko Orioko hirigintza, feminismoetatik. 

● Zaintza-, Autonomia- eta Hezkuntza-Mahaia: desgaitasunak dituztenen, adinekoen, zaintzaileen, 
gurasoen, hezitzaileen... begiradak hirigintzan. 

● Herritarren Mahaia: hirigintzan baino gehiago, Orion bizitzen adituak ere behar ditugulako. 

Aniztasuna eta eguneroko bizitza mahai gainera, emakumeen* begiradari esker.  Hirigintza arloan hartzen 
diren erabakiek guztion bizimoduei eragiten dieten arren, badakigu askotan erabaki horietan ez direla 
biztanle guztien beharrak maila berean jartzen. Hori ekiditeko, eta feminismoek erakutsitako bidetik, besteak 
beste honoko gaiak bistaratu eta txertatu nahi dira HAPOan: 
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Ondoren jasoko dira saio bakoitzeko xehetasunak. 
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● Segurtasuna eta babesa espazio publikoan. 
● Zaintza-lanak eta zaintzaren mugikortasuna. 
● Denboraren kontziliazioa eta erantzunkidetasuna. 
● Etxebizitza eta ekipamenduak Genero Ikuspegitik. 

Non eta noiz osatuko dira mahaiak? Kultur Etxean 19:00etan egingo dira mahai bakoitzaren lehen saioak, 
honoko egunetan: 

● Urriak 27: Emakumeen* Mahaia. 
● Urriak 28: Zaintza-, Autonomia- eta Hezkuntza-Mahaia.  
● Urriak 29: Herritarren Mahaia.  

Parte-hartze zabala, anitza... Saioak herriko edozein auzotan bizi edota bertako kaleetan orduak ematen 
dituen emakume orori zuzenduta daude, adina, jatorria eta bizi-baldintzak edozein direla ere (eta bai, 
gizonezkoak ere ongi etorriak izango dira). Eta bukatzeko, deialdia zuen inguruan zabaltzeko laguntza ere 

eskatu nahi dizuegu. Mila esker!  
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2. Emakumeen Mahaia (Mahai Soziala) 
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ID  EM-MS01 

Saioa  Hirigintzan Genero Ikuspegia txertatze. Orioko HAPO, orain dugun aukera. 
Formakuntza saioak. 

Deitutako 
parte-hartzaileak 

COVID-19aren eraginez ezarri diren mugak direla eta, ez da deialdi irekirik egin. 
Herritar guztiak eta bereziki udalerriko emakume talde feministak, herriko elkarte eta taldeak.  

Helburuak 

Prozesuaren definizioaren inguruko hausnarketak. 
Formakuntza: 

● Genero Ikuspegia Hirigintzan txertatzearen helburuak. 
● Genero Ikuspegiak HAPOan eragin ditzakeen  

Data, lekua, ordua 
01- 2020/10/26, Kultur Etxean. 19:00. Elkarteetako ordezkariak. 
02- 2020/10/27, Kultur Etxean. 19:00. Xaltserak eta emakume interesdunak. 
03- 2020/10/28, Kultur Etxean. 19:00. Zaintza eta hezkuntza arloetako eragileak. 

Iraupena  2 ordu 

Parte-hartzaile kopurua 
01- Zinegotzia, Udal-arkitektoa, 3 emakume eta gizon bat. 
02- 4 emakume 
03- 2 emakume 

Parte-hartzaileak  (ez da izenik jaso) 

Erabilitako dokumentuak  https://labur.eus/ORIO-HAPOGEN-AURKEZPEN1 
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ID  EM-MS02 

Saioa  Orioko HAPOn Genero Ikuspegia txertatzea: Udalerriaren azterketa 
betaurreko moreekin. 

Deitutako parte-hartzaileak  Aurreko astean parte-hartu zutenak. 

Helburuak 
Formakuntza saioan ikasitakoa Orioko herriaren ezagutza duten 
herritarrekin batera aplikatu eta HAPOan txertatzeko modukoak diren gaiak 
biltzea. 

Data, lekua, ordua  2020/11/03 Kultur Etxean 18:00etan. 

Iraupena  2,5 ordu 

Parte-hartzaile kopurua  10 

Parte-hartzaileak 

Ainara Munduate (Zinegotzia) 
Ainara 
Alberto 
Amaia 
Garbiñe 
Mirari 
-- 
Aizpea 
Eider 
Miriam 

Oharrak  labur.eus/orio-hapogen-galde2 
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Saioan aipatutakoak 
Galdetegian oinarrituta egindako ekarpenak jaso dira: 
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    Mugikortasuna 

B  Alberto  Eguneko zentroa, osasun zentroa, ikastetxea… portuko ibilbidearekin ez daude ondo 
uztartuta. Inguru guzti hori oinez edo bizikletaz ibiltzeko ez da batere erosoa. Askatu ezin 
den korapiloa bihurtu da. 

A  Amaia  Kotxeen lehentasunerako diseinatu da guztia, ezer ez da oinezkoen beharretan 
pentsatuta eraiki. Espaloi handiak daudenean ere oztopo ugari daude alde batetik 
bestera gurutzatzea zailtzen dutenak: kamioien karga-deskargak, aparkatutako kotxeak 
alde bietan... Ez da oinezko eremuak denik sentitzen. Paseatzera erreka ingurua edo 
hondartzara joan beharra dago. 

D  Garbiñe  Plangintzan lehenengo kotxeen beharrei erantzuten zaien eta horien arabera antolatzen 
da gainontzekoa. Baita hondartza inguruko obrak egin zirenean ere. Lehentasunak 
alderantziz behar luke: irisgarritasun arazoak dituzten pertsonak, oinezkoak, bizikletak 
eta azkenik kotxeak. 

B  Alberto  Ausardia falta da teknikarien aldetik. Zubi azpiko pasabidea antolatzerakoan adibidez, 
kotxeentzat lekua egin da, baina gainontzekoontzat ez: ez dago bizikletaz pasatzerik. 

A  Amaia  Larrialdietarako, zubipeko pasabidea gaizki: ibilgailu handiak ez dira kabitzen 2,35-2,50 
m. baitaude. 

B  Alberto  Proiektuaren arabera, Puertos-ek hartu zuen portuaren zabalera handitzeko ardura. 
Baina azkenean kotxeak kabitu dira eta gainontzeko egin gabe gelditu da. 

E  Eider  Itxialdiaren ondoren ikusi da zeinen garrantzitsua den portua elkarbizitzarako: 
herritarrontzat topagune garrantzitsua da, demokratikoa, kontsumo gabea…  

D  Garbiñe  Ez da soilik obra ondoren: obrak iraun duen bitartean ere kotxeen lehentasuna bermatu 
da, baina ez oinezkoena eta bizikletena. Bitarteetan zer gertatzen den garrantzitsua eta 
esanguratsua da. 

    Espazio publikoa eta berdeguneak 

D  Garbiñe  Txakur kakek eragozten dute berdeguneen erabilera. 

B  Alberto  Berdegune asko daude baina erabilezinak dira. 

F  Ainara  Lehen Orion gune berdeak erabiltzen ziren. Orain, araudia eta txakur kaka medio, ez dira 
erabiltzen. Udan, Gure Zirkoa jarri da berdegune handienean: aparkalekuari zatia kendu 
beharrean berdeguneari kendu zaio.  

G  Ainara  Bestalde, Gure Zirkoari esker, berdegunera joateko ohitura ere hartu da, eta horrek 
gehiago baloratzea ere ekarri du. 

A  Amaia  Txakurren arazoa jabeen arazoa da. Arautu beharra dago baina ez da erraza: txakurren 
eskubideak ere hor daude, errespetua zor zaie. 
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H  Aizpea  Ez dut txakurrik, baina animalia zalea naiz. Ados nago errespetatu behar direla, ezin 
ditugu eremu txikiegietara mugatu. 
Erdigunean berdeguneak falta dira, inguru hurbilean badauden arren. Non daude 
bizikleta, animalia, zuhaitzak…? Herrigunean ez. Faltan botatzen ditut. 

B  Alberto  Mendira ibilbideak nondik? Lotura garbiak falta dira. Santiago bidea ...tik pasatzen da, 
baina argi gutxi dago. Lotura ez da ona. 

A  Amaia  Emakumeok kirola iluntzen duenean egiteko zailtasunak ditugu. Etxetik urrun dauden 
lekuetatik itzultzerakoan tarte ilun asko daude (arazo teknikoak ere egon dira).  
Txakurren eremutik gertu, adibidez, seto bat dago eta horrek etxebizitzetatik parkea 
ikustea eragozten du.  
Berdeguneak bakartuak dira eta urrun daude. 

D  Garbiñe  Inoiz ez naiz gauez ibiltzen inguru horretatik. Ez da batere segurua: segurtasun 
pertzepzioaz gain, trafikoarekiko ere segurtasun falta handia dago. Bidegorri sarea 
botatzen da faltan, bizikletaz lasai ibiltzeko aukera. 

F  Ainara  Ondo legoke berdeguneko seto hori kendu eta espazioak bateratzea. 

A  Amaia  Kanpofuboleko argiak itzaltzen direnean konturatzen gara inguruan dagoen iluntasunaz. 

    Etxebizitza 

E  Eider  Herriko leku ezberdinetan bizi izan naiz eta erdigunean seguruago sentitzen naiz.  

A  Amaia  Goiko-kalen ordea ez: espaloirik ez dagoenez, etxetik ateratzean zuzenean kaltzadara 
ateratzen zara. Ez da oinezkotasuna errespetatzen bolardoak kendu egiten baitituzte. 
Umeekin ateratzean garajetik irtetea seguruagoa da. 
Musika Eskola inguruan kotxeek arazo eta arrisku handiak sortzen dituzte. 

E  Eider  Igogailua “pro-agresiones” da: ingurune oso arriskutsua da. Gauez ez dago beste biderik 
eta oso iluna da, ez da ezer ikusten eta ez zaitu inork ikusten. 

D  Garbiñe  Hondartza inguruan bizi naiz eta arratsaldetik aurrera ez naiz kaletik ibiltzen. Bizikletaz 
susto handiak hartu izan ditut, ikusgaitasun ez baitago. Ezin ditugu umeak bakarrik utzi, 
ez dira autonomoak. Inguru hori urrun eta aparte gelditu da. 
Bidegorria plangintza bitartez errealitate bihurtu. 
Aparkaleku eta kotxeek leku asko kentzen digute espazio publikoan: hauek desagertuko 
balira konturatuko ginateke zenbateraino. 

I  Mirari  Horretaz gain kotxeek sortzen duten zarata dago. Kutsadura akustiko gehiena kotxeek 
sortutakoa da (Zarata Mapa ikusi ondoren ateratako ondorioa). 

A  Amaia  Itxialdian, autopistan kotxerik ez zenean, jabetu ginen horretaz ere. 

    (Gaia etxebizitza den arren kotxeei buruz ari garela ohartarazi dugu.) 

A  Amaia  Alde zaharrean erropa kanpoan eskegitzea debekatuta dago. 

E  Eider  Etxebizitza gehienetan egongela da gela handiena. Nik bizitza sukaldean egin nahi dut 
baina zaila da. Sukaldea osasunarekin lotzen dut, elikadura osasungarria, elkarrekin 
egotea… Baina zaila da sukalde handia duten etxebizitzak aurkitzea. 
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I  Mirari  Gurean, lehen sukaldean egoten ginen eta orain egongelan, handiagoa baita. 

F  Ainara  Aukera ezberdinak egon beharko lirateke. 

B  Alberto  Duplex-ak ez dira batere funtzionalak. 

D  Garbiñe  Duplex-ei “matamujeres” esaten diote batzuk. 

I  Mirari  Etxebizitza turistikoek alokairu merkeagoak lortzeko aukera galdu arazi dute. Laister 
egingo dituzte alokairu sozialerako etxebizitzak, baina aukera murritza da. 

F  Ainara  Etxebizitzak egiten dira nahiko azterketa egin gabe: dauden etxebizitza hutsak, zenbateko 
alokairuak dauden… 
Bestalde, Udalak ez du larrialdi egoera batean etxebizitza bat emateko aukerarik: eskura 
eduki beharko lituzke. 

D  Garbiñe  2003 urtean 4.700 biztanle ginen eta HAPOaren helburua 8.000ra iristea zen, beharrezko 
ekipamenduak definitu ere egin gabe. 
Ari dira etxebizitza-dotazionalak egiten baina oraindik ez dituzte bukatu: epeak oso 
luzeak dira. 

F  Ainara  Udalak ez du laguntza azkarra emateko baliabiderik. 

E  Eider  Teknikariek ez dute lana ondo bideratzen. Foru Aldundiarena da eskumena.  
Gauzak egiteko modu hegemonikotik kanpo ezin da ezer egin. 

D  Garbiñe  BOE (VPO) baldintzetan jartzen duenez, bi lagun ezin dira elkarrekin apuntatu, baina bai 
bi maitale. 

A  Amaia  Etxe tutelatuen adibidea: elkar laguntzea konpainia egitea ere bada. 

    Ekipamenduak 

D  Garbiñe  Zabor bilketarako edukiontzi berriak jarri dituzte eta ez dira guztiontzat erabilgarriak. 
Adibidez, jende txikiarentzat edo adinduentzat. 

I  Miriam  Zabor bilketa kontsumo eredu zehatz batean oinarritzen da. 

B  Alberto  Gaia horrenbeste politizatu izana kaltegarria izan da. Etxez-etxeko bilketak ez du 
horrelako arazorik sortzen.  
Europako herrialde batzuetan dirua itzultzen dute adibidez latak edo botilak dendara 
itzultzean. 

A  Amaia  Ganten, plastikoa bizpairu astean behin jasotzen dute. 

F  Ainara  Txosnetan egin izan da dirua itzuli edalontzia bueltatzean.  

I  Mirari  Gai honen inguruan hausnartu da: euro bat ematea ondo dago baina zer gertatzen da 
gaztetxo bati 20 edo 40 euro ematen zaizkionean? Arrazismoa ere tarteko. 

E  Eider  Osasun Zentroko irisgarritasun arazoa larria da. 

E  Eider  Kirol ekipamenduak gizonentzat egiten dira (Arraun-etxea, kiroldegia, espazio publikoan 
egiten den kirola…) 
Arraun-etxea oso jende zehatzarentzat egin da, ez herritarrontzat. Nola justifikatzen da 
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200.000 euro pantalana konpontzeko? Dirutza. 

B  Alberto  Arraun-etxea: urrun eta aparte dago. Kotxez joatea bultzatzen du, edo bizikletaz. 

E  Eider  Garbi dago herri honetan pertsona inportanteenak arraunlariak direla.  
Kirol eta gazteria teknikaria HAN dago, Arraun-etxean. 
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Aurreko saioan zehar jasotako ekarpenak, teknikarien saioan egindakoekin eta online galdetegikoekin batera 
arbel digital batean jaso dira. Ekarpen horiek proposamen zehatz bihurtzeko pausoa Projekta Urbes-en eskutik 
joan da eta saio honen helburua proposamen horiekin adostasuna lantzea, hauetan sakontzea eta berriak egitea 
izan da. Ekarpen guztiak arbel berdinean jaso direnez “Parte-hartze saioetako ondorioak” atalean jaso ditugu bai 
emakumeen mahaian eta bai mahai teknikoan jasotakoak. 
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ID  EM-MS03 

Saioa  Orioko HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea: Ekarpenak proposamen 
bihurtzeko saioa. 

Deitutako parte-hartzaileak  Aurreko astean parte-hartu zutenak. 

Helburuak  Aurreko saioetan bildutako ekarpenei eta gaiei proposamen forma eman. 
Jasotakoaren gainean adostasunik dagoen ikusi. 

Data, lekua, ordua  2020/11/10 Kultur Etxean 17:00etan. 

Iraupena  3 ordu 

Parte-hartzaile kopurua  5 

Parte-hartzaileak 

Amaia (AEK) 
Amaia (Natur taldekoa) 
Mirari 
Eider 
Miriam 

Oharrak  https://labur.eus/ORIO-HAPOGEN-EkarpenArbela 
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ID  MT01 

Saioa  Hirigintzan Genero Ikuspegia txertatze. Orioko HAPO, orain dugun aukera. 
Formakuntza saioak. 

Deitutako 
parte-hartzaileak 

COVID-19aren eraginez ezarri diren mugak direla eta, deialdi mugatuak egin dira. 
Teknikariak (zenbat, zeintzuk?)  

Helburuak 

Prozesuaren definizioaren inguruko hausnarketak. 
Formakuntza: 

● Genero Ikuspegia Hirigintzan txertatzearen helburuak. 
● Genero Ikuspegiak HAPOan eragin ditzakeen  

Data, lekua, ordua  01- 2020/10/29, Kultur Etxean. 10:00. Teknikari eta ordezkariak. 
02- 2020/11/05, Kultur Etxean. 10:00. Teknikariak. 

Iraupena  2 ordu 

Parte-hartzaile kopurua  01- 7 emakume 
02- 6 (4 emakume, 2 gizon) 

Parte-hartzaileak 

01- Saioa 
Anuska Esnal (Alkatea) 
Bittor Andres ( Zinegotzia)  
Lourdes Salsamendi (Zinegotzia) 
Amaia Usandizaga (Bulego Teknikoa) 
Pilar Azurmendi (Udal Arkitektoa) 
Maite Ortiz (Ongizate Teknikaria) 
Mikal Etxeberria (Udaltzainburua) 
 

02- Saioa 
Jabier Zabaleta (Euskara Teknikaria) 
Adrian Garcia (Turismo Teknikaria) 
Mª Luisa Urbieta (Ongizate Teknikaria) 
Maite Ortiz (Ongizate Teknikaria) 
Uhaina Atxotegi (Kultura Teknikaria) 
Karmele Sanz (Kontuhartzailea) 

Erabilitako dokumentuak  https://labur.eus/ORIO-HAPOGEN-AURKEZPEN2 
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ID  MT02 

Saioa  Orioko HAPOn Genero Ikuspegia txertatzea: Udalerriaren azterketa 
betaurreko moreekin. 

Deitutako parte-hartzaileak  Teknikariak. 

Helburuak 
Formakuntza saioan ikasitakoa Udaleko teknikariekin batera Orioko 
errealitatera ekarri, HAPOan txertatzeko modukoak diren gaiak biltzeko 
helburuarekin. 

Data, lekua, ordua  2020/11/06 Kultur Etxean 11:00etan. 

Iraupena  1,5 ordu 

Parte-hartzaile kopurua  9 (7 emakume, 2 gizon) 

Parte-hartzaileak 

Mª Luisa Urbieta (Ongizate Teknikaria) 
Maite Ortiz (Ongizate Teknikaria) 
Uhaina Atxotegi (Kultura Teknikaria) 
Karmele Sanz (Kontuhartzailea) 
Jabier Zabaleta (Euskara Teknikaria) 
Adrian García (Turismo Teknikaria) 
Amaia Usandizaga (Bulego Teknikoa) 
Pilar Azurmendi (Udal Arkitektoa) 
Ainara Munduate (Hirigintza Zinegotzia) 

Oharrak  labur.eus/orio-hapogen-galde2 

 

 
Projekta Urbes  ━  Hiri barneratzaile eta osasungarriak  ━  Ciudades inclusivas y saludables  ━  www.projekta.es 

 

http://labur.eus/orio-hapogen-galde2
http://www.projekta.es/


 

 
 

 

Saioan aipatutakoak 
Galdetegian oinarrituta egindako ekarpenak: 
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    Mugikortasuna 

T5  Amaia  Garraio publikoa herrigunetik oso urrun dago: herritar askok tren edo autobus geltorkira 
joateko kotxea hartzen dute. “Zubia gurutzatzea” muga psikologiko handia da. 

T3  Uhaina  Bizikleta-sarea ez da osatu, eta segurtasun eta  jarraipenik ezak erabiltzaileak murrizten 
ditu. Tren geltokira bizikletaz joatea ez da batere erraza. 

T9  Pilar  Garraio publikoa ez da inoiz herrigunean sartuko. Zubiarekiko aukera ezberdinak aztertu 
izan dira, estaltzea adibidez. Baina estalkiaren ikusizko-inpaktuak eta haizearekiko 
esposizioak proposamen hau alde batera uztea ekarri du. 
Halere, zubia herriari lotu behar zaio. 

Proj  Patxi  Nola joango litzateke autobus geltokira … bizi den eta autorik ez duen 80 urteko 
emakume bat?  

T9  Pilar  Oinez joan beste aukerarik ez du. 

    Espazio publikoa eta berdeguneak 

T1  Karmele  Neskentzat eta emakumeentzat berariazko elementuak sortzeak emakume-gizon 
arrakalak handitzea ekarriko lukeela uste dut. 

T3  Uhaina  Nik ere ez dut uste eraginkorra denik.  

T9  Pilar  Gaur egun eskubaloiaz neskak jabetu dira herrian. 

T8  Amaia  Softball... 
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7  Ainara  Espazio publikoan kirolaz gain beste jarduera batzuk ere eskaini beharko liratela uste 
dut. Kirolak desberdinkerian eragin handia du. 

T2  Mª Luisa  Bestelako ekipamenduak ere kontuan hartu beharko lirateke: komunak, itzalak, iturriak… 
Komunena oso garrantzitsua da, batez ere emakumeentzat. 

T9  Pilar  Komun publikoei buruz: berez garbitzen diren komun moduluak ez dira agian egokienak, 
baina irtenbide erosoagoa da. Hauek jarri izan ditugunean kontuan hartu izan dugu 
sarbidea ezkutuan ez gelditzea, segurtasuna areagotzeko helburuarekin. 

    Etxebizitza 

T9  Pilar  Balkoiekin gertatu dena harrigarria da. Lehen balkoiak itxitzeko eskaera asko genituen, 
orain berriz, balkoiak nahi dira. Gutxi dira balkoirik gabeko eraikinak Orion: hondartza 
aldean Babes Ofizialeko etxebizitza eraikin bat datorkit gogora, itxialdian zehar faltan 
bota dute kanpo espazio hori edukitzea. 

T9  Pilar  Munton Eusko Jaurlaritzak egingo dituen etxebizitza babestuak martxan dira: lehiaketako 
parte-hartzaileen galderei erantzuten ari gara orain eta aniztasunaren eta 
malgutasunaren aldeko apustu garbia ikusten da. Horrek ondoren etorriko diren 
eraikinetan eragina izatea espero dugu. 

    Jarduera Ekonomikoak 

T8  Amaia  Herritar gehienek kanpoan egiten dute lan. Ez dira asko izango herrian bizi eta lan egiten 
dutenak. 

T9  Pilar  Ez dago industriarik. Arrantzaren gainbeherak zerbitzuetara bideratu zuen jarduera 
nagusia. 

T5  Jabier  Herriko “enpresa” handienak Udala bera eta Ikastola dira, 60 bat langilerekin. 

T9  Pilar  Udalak barne hartzen ditu kanpineko eta musika-eskolako langileak. 

T6  Adrian  Eta hirugarrena Aisia hotela izango da, udan 30 langile ditu. 
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Emakumeen Mahaiean egin zen bezala, saio honetan ere Ekarpen Arbela oinarri hartu da eta hauek berrikusi dira, 
hausnarketak proposamenak lantzera bideratu direlarik. Beraz, txosten honen “Parte-hartze saioetako ondorioak” 
atalean laburbildu dira, gainontzeko proposamenekin batera. 
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ID  MT03 

Saioa  Hirigintzan Genero Ikuspegia txertatze. Orioko HAPO, orain dugun aukera. 
Formakuntza saioak. 

Deitutako 
parte-hartzaileak 

Udal Teknikariak 

Helburuak  Aurreko saioetan bildutako ekarpenei eta gaiei proposamen forma eman. 
Jasotakoaren gainean adostasunik dagoen ikusi. 

Data, lekua, ordua  2020/11/12, Kultur Etxean. 10:00.  

Iraupena  2 ordu 

Parte-hartzaile kopurua  4 emakume + 2 gizon 

Parte-hartzaileak 

Mª Luisa Urbieta (Ongizate Teknikaria) 
Uhaina Atxotegi (Kultura Teknikaria) 
Jabier Zabaleta (Euskara Teknikaria) 
Adrian Garcia (Turismo Teknikaria) 
Pilar Azurmendi (Udal Arkitektoa) 
Ainara Munduate (Hirigintza Zinegotzia) 

Erabilitako dokumentuak  https://labur.eus/ORIO-HAPOGEN-EkarpenArbela 
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4. Parte-hartze digitala 
Galdetegia 
Saioetako ekarpenak aberasteko eta hiri-diagnostikoa osatzeko galdetegi bat prestatu da. Honen egitura 
formakuntza saioetan erabilitakoa da: HAPOren arlo ezberdinak (etxebizitza, mugikortasuna, ekipamenduak…) 
genero ikuspegitik planteatzen ditugun ardatzekin gurutzatuz baieztapenak egin eta hauek baloratzeko eskatu 
zaie parte-hartzaileei. 
 

 
Ondorengo taulan jaso dira matrizaren bitartez sortu diren baieztapenak: 
https://labur.eus/ORIO-GeneroArdatzak-HAPO 
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Hiri-eredua 

Udalerriari begirada orokor bat. 

Aniztasuna (Aukera) 

  Nabarmen hartu dira kontuan desabantaila-egoeran dauden eremuen 
beharrak, landa-inguruneko auzoenak, etab. 

  2,29/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Txanka auzoko pare bat etxebizitzetan, herriko bide egokia hartzeko 
bide txarra (errepide nagusiaren ondotik, estua eta argi gabe) 
oinezkoentzat. 

● Anibarko Portua urrutiegi geratzen da agian herritik, eta bertako 
denda eta zerbitzuetatik. Ez dago garraio publikoa hara joateko, nahiz 
eta oinezkoentzako bide bat jarri den. Berdin gertatzen da 
hondartzako eremuarekin. Hor bide-gorria ez dago oraindik bukatuta. 

● Alde zaharra geto bihurtzen, eraikin zaharrak behar gehien dutenak. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Garraio publikoak orokorrean ordutegi onak ditu baina bertara 
iristeko erreztasunak eman beharko liratekeela pentsatzen dut: 
bizikleta, scooter-ak, txu-txu ordezko zerbait urte osorako (txikiago)... 

Aniztasuna (Gizarte-kohesioa) 

  Ia ez da gizarte-bereizketarik hautematen auzo edo eremu desberdinen 
artean (klase sozioekonomikoa, adina, jatorria, etnia...). 

  2,25/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Etxebizitzaren kalitate eta prezioak, klase sozioekonomiko multzo 
desberdinak sortzen ditu. 

● Pobreziaren txostenean ikusi zen bezala, maila soziekonomiko baxuko 
herritarrak bi gunetan pilatzen dira nagusiki: Alde Zaharrean eta Aita 
Lertxundin. Gune horietan etxebizitzak zaharragoak dira. 

● Klase sozioekonomiko baxuko gehienak, helduenak eta beste etinia 
eta arrazetakoak auzo berean biltzen direlakoan nago, erdigunean eta 
goiko kalean. Hauexek dira herriko eraikin zaharrenak eta 
irisgarritasun arazorik handienak dituztenak. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Alde zaharrean kokatzen dira gaur egun Orion behar gehien dituzten 
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herritarrak. 
● Ez zait iruditzen getoak sortuak daudenik. Alde zaharrean etxebizitza 

zaharragoak daude igogailu gabe, baina denetariko jendea bizi da. 

Osasuna eta ongizatea (Babesa) 

  Garraio-azpiegiturek eta zenbait jarduera ekonomikok bizitegi-eremuen eta 
eguneroko bizitzarako garrantzitsuak diren inguruneen gainean eragiten 
dituzten kalteak eta arriskuak murrizteko neurriak hartu dira. 

  2,86/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Espaloiak zabalak izan behar dute, umeen kotxe handiak (hirukienak), 
gurpildun aulkiak erraz ibiltzeko. Zebra bideetan ahal den koxkarik 
txikiena uztea espaloia eta errepidearen artean. Irristakorrak ez 
izatea lurra. 
Lurreko edo zoruko materiala gogorra izatea eta puskak ez galtzea, 
(zipristinak, oztopoak sillentzat...) 
Igogailu publikoak. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Hondartzako eremuarekiko loturak hobetzeko beharra 
● Argi egokiak eta gutxi kutsatzen dutenak, etxe azpiko arkupeen 

zutabeak estuak izatea (nahiz eta gehiago jarri beharra izan), 
kontutan izan kaleko altzariekin (batzutan ibilgailuak ikustea 
oztopatzen dutelako, haurrei eta gurpildun sillan dijoazten pertsonei) 

Lan erreproduktiboa (Zaintza) 

  Eskala guztietan "herri zaintzailearantz" aurrerapausoak hautematen dira, 
udalerriko espazio eta baliabide guztiei eragiten dietenak. 

  2,88/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Adin txikikoentzat eta menpekotasuna duten pertsonentzat eta hauek 
erabiltzen dituzten zerbitzuekin, zebrabideak egokitu ahalik eta bidea 
motzagoa eta seguruagoa izateko. 
Terrazekin lotuta, pasatzeko espazioak errespetatu edo libre utzi. 
Udaletxearekin komunikatzeko modu erraz bat jarri, dauden oztopoak 
edo puskatutako gauzen berri emateko. 
Orokorrean saiatu, iturriak, komunak, bankuak eta zuhaitzak izatea 
herrian. 

● Azpiegiturak badira kohesioa falta da. 
● Herriko zenbait lekuetara irisgarritasuna ez dago bermatuta. zenbait 

kale estuegiak dira, horrez gain, herria ez dago desgaitasun fisikoak 
dituztenentzat edota kotxea erabili nahi ez dutenentzat pentsatuta. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 
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  ● --- 

Kontziliazioa 

  Hiri-ereduak kontziliazioa* errazten du: bizitegi-eremuak trinkoak dira eta 
eguneroko bizitzarako beharrezkoak diren funtzioak barnean dauzkate, edo 
hurbil dituzte. 

  2,63/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Aurreko puntuan aipatutako gauza orokorrak. 
● Oriotar gehienak herritik kanpo egiten dute lan. Horrez gain, herriko 

erdigunean bizitza sozial eta pertsonalerako behar den guztia 
dagoela iruditzen zait. 

● Jarduerak bereizita daude, ez dago zaintza kolektiborako eraikita 
hiria, famili eredu hegemonikoan oinarrituta etxeak, eta azpiegiturak. 
Esaterako, zaintzaleen aisia, zaintza zerbitzuak dauden bitartean, 
zaintza kolektiboan hartzea, denek espazioa izan dezaten etab. 

● Herri txikia bada ere eta alde batetik bestera joateko distantziak 
handiak ez diren arren, inguru batetik bestera joateko bideak ez dira 
behar bezain egokiak. Esate baterako, Herri eskola eta herrigunea ez 
daude behar bezala lotuta, kotxez mugitzen ez garenontzat, behintzat. 
Bide gorri sarea ez dago osatuta, haurrentzat eskolatik etxerako bidea 
ez da segurua, auto gehiegi baitabil. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Presentzia (Adierazgarritasuna eta parte-hartzea) 

  Hiri-ereduari eragiten dioten erabakietan kontuan hartu dira emakumeak 
(direnak, izan zirenak eta izango direnak) eta sexuaren eta generoaren 
araberako desberdinkeriak, eta parte-hartzea sustatu da, bai udal-arloen 
artean, bai udalaren eta herritarren artean. 

  2,38/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Udalakin informazioa partekatzeko aukera erreztea (buzoiak, 
watsapa, talde desberdinen proposamenak …) 

● herri ereduan, kale izendegiak, espazio publikoaren banaketa, kirol 
instalazioetan hartzen diren espazioak etab. 

● Emakumearen parte hartzea arlo askotan ez da bultzatu, gizonezkoei 
begirako azpiegitura eta planak garatu dira, horren adibidetako bat 
arraun-etxea da. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Parte hartze saioak egiten dira, baina udalaren presentzia txikia 
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izaten da eta beraz, bertan lantzen diren gaiak ez dira kontutan 
hartzen edota dokumentuetan idatzita geratzen dira soilik 

 

Hiri-ereduari dagokion erronka nagusia: 

  ● Herri inklusiboagoak egitea eta kotxeen garrantzia eta presentzia 
asko txikitzea. 

● Harreman sozialak ahalbidetuko dituen hiria sortzea, Orion auzoak 
oso sakabanatuta daude, elkartu egin behar dira 

● Gizarte anitza sortzen duten espazioak egotea, herri baratzeak, alde 
zaharraren biziberritzea sustatzea 

● Herrigunetik bananduta dauden auzoak modu jasangarrian lotzea, 
garraio publikoaren bidez, adibidez. 

● Orokorrean, hiritarren beharrak betezen dituen herria izatea. 
 

Mugikortasuna 

Atal honetan "eguneroko mugikortasunerako inguruneak" aztertuko ditugu. Hauen barne daude: 
batetik, bizitegi-eremuak eta eguneroko bizitzarako beharrezkoak diren guneak elkarren artean lotzen 
dituzten oinezko eta bizikletazko ibilbideak, eta bestetik, garraio publikoaren sistemaren osagaiak 
(ibilgailuak, geltokiak eta hauen ingurua, eta zerbitzua bera). 

Aniztasuna (Aukera) 

  Mugikortasun jasangarria lehenetsi da eta kotxearen erabilera murrizteko 
neurri garrantzitsuak hartu dira: abiadura moteldu arazi, ibilbideak luzatu, 
espazioa murriztu, aparkalekuak gutxienera doitu... 

  2,63/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Bizikleta bideek itzuli handiak ematen dituzte herritik, tren estaziora 
bizikletaz joateko errepide generaletik joan behar da, autoa hartzeko 
bide ematen du horrek, eta puntu beltz handia da tren geltoki berria. 

● Kotxea da herri honen lehentasuna. BIdeak kotxeak pasatzeko eginak 
daude, oinezkoak eta bizkletak bigarren edota hirugarren aukera 
gara. 

● Herritarren artean kotxea erabiltzeko ohitura eta mentalitatea dago. 
Aparkalekuei buruzko kexak ere handiak dira, ahalik eta gertuen nahi 
izaten delako aparkatu. Mentalitate hori aldatzea zaila da. 

● Aparkalekuak?? (udaran, ordu konkretu batzuetan) 
Goiko-kale bere zailtasunakin bere ezaugarriagatik: adokinak 
estetikoki politak baina praktikan, sillakin eta oztopoak… 
Aparte dauden auzoak (Hondartza, Anibarko) iristeko erraztasunak 
bilatzea. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Neurriak hartu dira bain asko dago egiteko. 
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● Kotxean ibiltzeko ohitura handia dago eta pixkanaka, ohitura horiek 
aldatzeko garraio publikoa eta bide gorri sarea indartu edo sortu 
behar dira. 

Aniztasuna (Gizarte-kohesioa) 

  Garraio publikoa lehiakorra da autoaren aurrean: geltoki egokiak, eguneroko 
bizitzan beharrezkoak diren puntuak lotzen dituzten lineak, ordutegi zabalak, 
bidaia-maiztasun altua, bidezko tarifak... 

  2,25/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Aurreko irisgarritasun arazoez gain, eskaintza ez da zabala, autobusak 
berak donostira iristeko ordu bateko ibilaldia egiten du, trena beteta 
joaten da oso ordu puntetan. 

● Adibidez, Tren geltokirako bidea ez da egokia, zubia, oraindik, ez dago 
oinez, gurpildun aulkian edota bizikletaz goazenontzat diseinatua. 
oso estua da eta berriro ere lehentasuna kotxeek dute. Tren geltoki 
goian egoteak bi igogailu hartzera behartzen gaitu eta bat, behintzat 
oso estua da. 

● Trenak oso ongi funtzionatzen du Donostiara edo Zarautzera joateko. 
Baina geltokia herrigunetik "urrun" dago, zubia pasata. 

● Garraio publikoen ordutegia zabala da printzipioz baina bertara 
iristeko, urrun dauden auzoei baliabideak bilatu. 
Zubia arriskutsua, eguraldiaren arabera (Haizea, euria..) 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Oriok duen herri egituragatik trena eta autobusak ezin du herrigunera 
sartu. Hori erronka bat suposatzen du. 

● Tren eta autobus geltokiak ditugu, baina herriaren punta batean, 
loturak eta bideak erreztu behar ditugu. 

Autonomia (Segurtasuna) 

  Eguneroko mugikortasunerako inguruneetan eraso eta mehatxu fisikoen 
aurkako segurtasuna handia da, egunez zein gauez, asteko edozein egunetan. 

  2,25/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Gauez ondo argiztatuta egotea, ispiluak bisibilitatea errezteko… 
● Zonalde batzuk ilunak dira, eta ez bereziki gardenak. Hondartzako 

paseoa, adibidez. Alde Zahararra konjunto historikoa denez, kalexka 
eta txoko ugari ditu. 

● Errio ingurua oso iluna da, eta barrera batzuk eraiki dira, 
arbustotxoak esaterako. tren estazioko gauetako iluntasuna. 

● Gauez zenbait eremutan argi gutxi dago, etxebizitzak oso urrun daude 
eta eraso bat izateko aukerak asko handitzen dira. Ibai ondoko 
pasealekuan, esate baterako, futbol zelaiko argiak itzalita daudenean 
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oso argi gutxi dago eta askotan farolek ez dute funtzionatzen. Farola 
eta farola artean batek ez badu egiten oso oso ilun geratzen da bidea, 
horrez gain, inguruko berdegunean dauden arbusto, eta zuhaitzek, ez 
dute albotik datorrena ikusten uzten. Zelaian ez dago argirik eta 
horrek asko iluntzen du eremua. Bertan dagoen parkean ere ez dago 
argirik eta zelaia zeharkatzen duen bidea ere ilun geratzen da. 

Goiko kalera doan igogailua ere puntu beltz bat da. Etxebizitzetatik ez 
da igogailua ikusten eta gauez kultur etxean ez dagoenez inor, bertan 
erasoren bat gertatuko balitz, inork ez luke ezer ikusiko. Igogailu 
barruko kamerak ere urteak daramatza puskatuta. Horrez gain, goiko 
kaleak duen egituraketak angulu eta ertz asko uzten ditu ezkutuan. 

Hondartzatik herrirako bide osoa ere ez da segurua emakume, nahiz 
haurrentzat. Etxeak urrun daude, asko hutsik eta neguan eta gauez, 
batez ere, ez da jenderik ibiltzen, eta dabiltzanak kotxez... 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ●  

Autonomia (Irisgarritasuna) 

  Eguneroko mugikortasunerako inguruneak irisgarriak dira. 

  2,75/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● GOIKO KALEAN: 
Goiko kaleko zenbait lekutara gurpildun aulkian, haur kotxearekin 
edota bizikletaz iristea oso zaila da. Eskailera ugari daude eta goiko 
kaleko parkeko igogailua jarri zenetik ez dabil... 
Horrez gain, kale nagusiko goiko aldetik kotxeak pasatzen dira eta ez 
dago espaloirik, portaletik zuzenean errepidera ateratzen zara. 
Kotxeak portaletara ez gerturatzeko "matxoi" BAKARRA dago, baina 
jarri eta kendu egiten den horietakoa denez, kentzen dutenek ez dute 
berriz bere lekuan jartzen. 
Oinezkoek ez dute inongo babesik. Kale oso estuak dira eta kotxeak 
etengabe dabiltza aurrera eta atzera maniobratzen, batez ere, 
eguraldi txarra egiten duenean eta haurrak musika eskolatik jaso 
behar direnean, edota zaborraren kamioiak (egunean bat baino 
gehiago) edo anbulantzia (egunean, gutxienez, bitan aitona- amonen 
bila) maniobratzen ibiltzen direnean. Hori gutxi balitz, kotxeek nahi 
duten lekuan aparkatzen dute (zebra bidean, errepide bazterrean, 
kontenedore aurrean, garajeko atearen kanpoko aldean... askotan 
ume kotxearekin edo gurpildun aulkiekin pasatzea ezinezkoa izaten 
da. 
Orokorrean, oinezkoen bideak eta kotxeenak ez daude bereizita eta 
honek arrisku ugari dakartza. Asteburuetan zirkulazioa mugatua bada 
ere astean zehar nornahi igo daiteke eta bide hauek ez daude 
hainbeste ibilgailuren joan etorria jasateko eginak. Alde zaharraz ari 
gara, oinezkoak eta irisgarritasun arazoak dituztenek izan beharko 
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lukete lehentasuna... 
Portu ingurua, osasun etxea, ikastola eta plaza 
Portu inguruan oinezkoek, irisgarritasun arazoak dituztenek eta 
bizikletek ez dute lekurik. Orain, gainera, obrak direla eta egoera 
okerragoa da. 
Osasun etxera iristeko bidea ere oso oso estua da, arrantzale kaleko 
espaloia (Arkaitz taberna parean, terraza dela eta eta beste aldean 
ikastolako paretatxoa dela eta) oso estua da ume kotxearekin edota 
gurpildun aulkiarekin pasatzeko. beste norbait aurretik badator ezin 
da pasa. 
Xixario pareko inguru hori ere arriskutsua da oinezkoentzat. Espaloia 
oso estua da eta, gainera, errepidearen altura berean dago; askotan 
kotxeek espaloia zapaltzen dute (batez ere, autoak gaizki aparkatuta 
daudenean). 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Gauzak hobetu dira baina oraindik asko dago hobetzeko. 
● Alde zaharrean ez 

Osasuna eta ongizatea (Babesa) 

  Mugikortasunaren helburu nagusia motordun joan-etorriak murriztea da, 
ibilbide-sarearena herrigunean "pasoko trafikoa" kentzea, eta kaleena 
ibilgailuen abiadura mantsotzea, bereziki oinezko ugari dabilen guneetan edo 
zaintza behar dutenak nagusi direnetan. 

  2,88/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Nahiko azkar ibiltzen gara herritik, kutsadura akustikoaren emaitza 
ere nabarmena da. 

● Kotxea da jaun eta jabe. 
● Kontuz kaleko altzariekin. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Osasuna eta ongizatea (Sustapena) 

  Mugikortasun aktiboa sustatzeko eta lehenesteko neurri garrantzitsuak hartu 
dira. 

  2,75/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Bide-gorri sarea zabaltzekotan da oraindik. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

 

 
Projekta Urbes  ━  Hiri barneratzaile eta osasungarriak  ━  Ciudades inclusivas y saludables  ━  www.projekta.es 

 

http://www.projekta.es/


 

 
 

 

 

 

 

 

Orioko HAPOan Genero Ikuspegia txertatzeko prozesua 
Prozesuaren memoria 
25 / 45 

  ● Goiko kalerako igogailuek nabarmen hobetu zuten han bizi zirenen 
igoerak eta jaitsierak, konfinamenduan itxi dituztenean ere nabaritu 
da. Erosketekin ibiltzen direnek ere asko ibiltzen dituzte igogailuak. 

Lan erreproduktiboa (Zaintza) 

  "Zaintzaren mugikortasuna" babesteko eta lehenesteko neurri garrantzitsuak 
hartu dira. 

  2,50/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Aparkalekuak eta herri barruko garraioa. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Kontziliazioa 

  Eguneroko mugikortasunerako inguruneek kontziliazioa* errazten dute: 
zaintza behar dutenen mugikortasun autonomoa sustatu da, "zaintzaren 
mugikortasunaren" denbora-kostua kontuan hartu da... 

  2,25/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Herri eskolara eta ikastolara bide gorritik iristea ez dago bermatua, 
zoazen lekutik zoazela ibilbide osoa bidegorritik egitea ezinezkoa da, 
haurren autonomia mugatzen du honek. 
Horrez gain, sarrera irteera orduetan eskola inguruan ibilgailuen joan 
etorriak ez du etenik. Eguraldi txarra egiten duenean batez ere, kotxe 
ugari ibiltzen da inguruan, asko gaizki aparkatuta egoten dira eta 
pilaketa sortzen direnez, gidariak oso urduri ibiltzen dira. 

● Anbulategi inguruan aparkalekua erraztasunak (denbora 
limitazioarekin) 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Mugikortasunari dagokion erronka nagusia: 

  ● Lehentasuna oinezkoengan jarri behar dugu 
● Herriko plaza guztiz peatonalizatzea izango litzateke erronka 

potoloena, trafikoa kanpoalderuntz Txankatik edo eraiki beharko 
litzatekeen zubi batetik igaroarazita. 

Espazio publikoa eta berdeguneak 
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Atal honetan aztertuko dira erabilera publikoa duten espazio ireki eta berdeguneak. Hauen barne 
daude baita ere "gune urdinak" (hondartza, ibaia...), mendi aldera doazen ibilbideak eta antzekoak. 

Aniztasuna (Aukera) 

  Espazio publikoek eta berdeguneek nabarmen hartzen dituzte kontuan 
neskak eta emakumeak (eguneroko jarduerak, beharrak, gogoak...), sexuaren 
eta generoaren araberako desberdinkeriak murrizteko berariazko neurriak 
txertatuz. 

  2,63/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Lehen aipatu bezala berdegune gehienak herrigunetik aparte daude 
eta etxebizitzak askotan urrun daude. Gauez nahiko leku ilun eta 
bakartiak dira. 
Horrez gain, gizonezkoak dira bertan jarduerak gauzatzen dituzten 
gehienak; futbol zelaian, kiroldegi kanpoko pistak, korrika ere 
gehienak gizonezkoak dira... 

● Ikastoletako jolas-eremuetako futbol zelaiak. 
● Balio askotako lekuak, ez mutilentzat eta ez neskentzat. Denentzat. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Espazio libre anitzak behar ditugu, kirolaz gain, beste behar batzuk 
asetuko dituena: sormena, mugimendua, naturarekin kontaktua... 

● Lekuak sinpleak ekintza desberdinak egiteko. Beti bezala, bankuak, 
iturriak, komunak, itzala, zuhaitzak. 
Adinen arabera, kolunpioak, txirristrak ... 

Aniztasuna (Gizarte-kohesioa) 

  Espazio publikoek eta berdeguneek nabarmen hartzen dituzte kontuan 
desabantaila- edo zaurgarritasun-egoeran dauden profil eta taldeak 
(eguneroko jarduerak, beharrak, gogoak...), gizarte-kohesioa sustatzeko 
berariazko neurriak txertatuz. 

  2,57/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Parke eta berdeguneak herrigunetik aparte daude. 
● Jokuak, kirola egiteko aukerak (kartelak ariketa konkretu batzuk 

egiteko). 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Auzo edo zonalde gehienetan daude horrelako guneak. 

Autonomia (Segurtasuna) 

  Espazio publikoetan eta berdeguneetan eraso eta mehatxu fisikoen aurkako 
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segurtasuna handia da, egunez zein gauez, asteko edozein egunetan. 

  3,00/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Lehen aipatu bezala berdegune gehienak herrigunetik aparte daude 
eta etxebizitzak askotan urrun daude. Gauez nahiko leku ilun eta 
bakartiak dira. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ●  

Autonomia (Irisgarritasuna) 

  Espazio publikoak eta berdeguneak irisgarriak dira: maldak, zorua, altzariak, 
seinaleztapena... Baita hauetan eskaintzen diren zerbitzuak ere. 

  3,00/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Espazio berdeak orokorrean zementuzkoak dira, zuhaixka batzuekin 
eta faltan botatzen da belardiez gozatu ahal izatea. 

● Goiko kaleko aldapak. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ●  

Osasuna eta ongizatea (sustapena) 

  Espazio publikoak eta berdeguneak ongizate fisiko, mental eta sozialerako 
aktibo bezala hartzen dira kontuan, eta horretarako berariazko baliabideak 
dauzkate. 

  2,75/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Komun publiko gehiago falta dira espazio horietan. 
● Ariketa fisikoa egiteko, ariketa batzuk proposatu (kartelak), ekintzak 

amankomunean (dantza, tai-chi...) 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ●  

Lan erreproduktiboa (zaintza) 

  Espazio publikoak eta berdeguneak zaintza lanetarako aktibo bezala hartzen 
dira kontuan, eta horretarako berariazko baliabideak dauzkate. 
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  2,67/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ●  

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Orokorrean, bankuak, iturriak, itzala-zuhaitzak edo beste 
elementuak), komunak. 

Kontziliazioa 

  Espazio publikoek eta berdeguneek kontziliazioa* errazten dute: eremu eta 
auzo guztietan daude, aukera anitzak, seguruak, erosoak eta erakargarriak 
eskaintzen dituzte, zaintzak behar dituztenen autonomia sustatzen dute... 

  2,57/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Espazio natural gehiago 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ●  

Espazio libre eta berdeguneei dagokienez erronka nagusia: 

  ● Gurpildun aulkientzat egokitu behar ditugu espazio publikoak. Honek 
talka sortzen du berdeguneetan, asfaltoa behar izaten delako irisgarri 
egiteko 

● Espazio berdeen zaintza eta gozatu ahal izatea 
● Orokorrean berdeguneak erdigunetik aparte daude, baina hori gutxi 

balitz elkartzeko espazio publiko gehienak errepide ondoan daude. 
Jolaserako eta giza harremanetarako aukerak gutxitzen ditu honek 
guztiak. 

● Berdeguneak ez daude jolaserako behar bezala egokituta. Iluntzean 
oso ilun geratzen dira. 

● Zenbait parketara gurpildun aulkia edota haur kotxearekin iristea oso 
oso zaila da (Goiko kaleko bi parkeak, adibidez) 

● Aukerak eta zonak (berdeak-landareak, jolasak, eserlekuak zirkuluan 
edo zirkulu erdian, bankuak bi aldetara esertzeko aukera ematen 
dutenak. 

Etxebizitza 

Aniztasuna (Aukera) 

  Etxebizitza-eskaintza askotarikoa da familien edo bizikidetza-unitateen 
osaerari dagokionez, eta bizi-zikloari egokitzeko baldintza egokiak eskaintzen 
ditu. 
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  2,25/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Etxebizitza oso garestia, alokairu sozialik ez dago, eredu bakarra eta 
erostera bideratua dauzkaten prezio altuengatik. 

● Normalean etxebizitza promozio guztiak nahiko homogeneoak dira. 
● Familia mota desberdinak (pertsona asko bakarrik bizi dira edo kide 

gutxiekin). Horregatik etxebizitzak neurri desberdinekoak egin ). 
Bizi zikloak: beharrak aldakorrak, alokairuaak erraztu eta beharraren 
arabera etxebizitza aldatu. 
Aukera izan, etxe handiak bi etxebizitzan bihurtzeko. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Prezioak asko jeitxi beharko ziren, alokairuan nahiz salmentan. 
Etxeak eta auzoak familia osatzen dagoenean eta seme alabak etxetik 
joaten direnean, bai etxeak eta bai inguruan dauden parkeak aldatu 
egin beharko lirateke. Askotan pertsona bakarrak 3 gelako 
etxebizitzatan bizi dira. 

Aniztasuna (Gizarte-kohesioa) 

  Etxebizitza-eskaintza askotarikoa da prezioari eta edukitza motari 
dagokionez (jabetza, alokairua...). 

  2,00/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Alokairuan oso gutxi dago eta garestia. 
● Prezioak eta kokapena elkarlotura. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Alokairua askoz gehiago sustatu behar da. 
● Amankomuneko espazioak gehitu. Amankomuneko erabilera 

gehitzeko (erropa garbitzeko lekuak…) 

Autonomia (Segurtasuna) 

  Etxebizitza-eraikinetan eta hauen ingurune hurbilean (sarbidea, ataria, 
garajea, ondoko ibilbide eta espazio publikoak...), eraso eta mehatxu fisikoen 
aurkako segurtasuna handia da, egunez zein gauez, asteko edozein egunetan. 

  2,57/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Alde zaharreko (goiko kaleko) kaleetan gauez leku ilun ugari daude. 
● Atariak, zutabeak handiak izan beharrean, txikiagoak izatea. 

Argiak, ispiluak, igogailuak transparenteak izatea, kaletik eta patiotik 
ikusteko. 
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  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Kostaldean egonik, prezioak oso handiak dira eta alokairurako aukera 
gutxi dago 

● Kontutan izan emakumearen erasoak portalean sartzerakoan izaten 
direla eta ezkutuan ibiltzeko aukerak ekidin. 

Autonomia (Irisgarritasuna) 

  Etxebizitza-eraikinak irisgarriak dira eta desgaitasun egoera desberdinetara 
moldatzeko erraztasunak daude. 

  2,63/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Badirudi geroz eta igogailu gehiago daudela, hala ere, etxebizitza 
batzuk irigarritasun arazoak dituzte, alde zaharrean daudenek... 

● Alde zaharreko (goiko kaleko) etxebizitza askok portaletik ateratzeko 
ez dute espaloirik, zuzenean errepidera ateratzen dira. 

● Atearen zabalerak handitu, orokorrean ate guztiak baina komunekoak 
bereziki (zabalak, korrederak…) 
Espazio irekiak bultzatu (sukaldea, jangela, sala, etxeko sarrera 
espazio bakar batean bihurtu) 
Bi komun daudenean, bat gutxienez dutxa enkastratua izatea. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Alde zaharrean eta famili bakarreko eraikinak kenduta eraikin 
gehienak irisgarriak dira 

● Eremu berrietan bai, besteetan ez 
● Portaletan leku egokiak: bizikletak, gurpilako aulkiak eta umeen 

kotxeak gordetzeko. 
- Igogailuak jartzeko neurriak erreztu edo laguntzak jarri. 
- kaletik sartzeko eta igogailura iristeko koskarik ez egotea. 

Osasuna eta ongizatea (Sustapena) 

  Etxebizitzek osasuna eta ongizatea sustatzen dituzte, besteak beste 
bizilagunen arteko bizikidetza edo kanpoarekiko harremana (eguzkia, espazio 
publikoa...) erraztuz. 

  2,25/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Ez da bereziki kontuan hartu soziabilizazio hori. 
● Orientazioa hobeto banatu (iparraldea-hegoaldea).- 

Denek eguzkia izateko eta aukera isiltasuna eta freskotasuna. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Orientazioa hobeto banatu (Iparraldea-hegoaldea), eguzkia izateko 
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aukera (alde ixilagoak, freskoagoak). 

Lan erreproduktiboa (Zaintza) 

  Etxebizitza-eraikinek zaintza-lanak errazten dituzte: kanpoko espazio propio 
(adib. balkoiak) zabal eta eguzkitsuak etxebizitzan, jolastera edo egotera 
gonbidatzen duten espazio komun atseginak eta seguruak eraikinean... 

  2,25/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Espazio komun gutxi dituztela iruditzen zait. 
● Balkoira ateratzeko koskak ez izatea. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Patioak etxe ondoan edo barruko patioak (berdeak, landareak), 
transparenteak argitasuna izateko . Balkoiak izatea patiora ematen 
duten etxebizitzek, komunikazioa-. 

Lan erreproduktiboa (Etxeko lanak) 

  Etxebizitzek etxeko lanak egitea eta erantzunkidetasuna errazten dituzte: 
jatekoak prestatzea, erropak garbitu eta lehortzea, gauza busti eta zikinak 
etxean sartzea, gauzak gordetzea, etxea garbitzea... 

  2,25/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Etxebizitza berrietan gehiago agian. 
● Espazio irekiak, zaintza erantzunkizuna eta mugikortasuna errazteko. 

Xurgagailuak gela desberdinetan. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Patioak etxe ondoan edo barruko patioak balkoiakin, berdeak, 
transparenteak, argitasuna izateko. 

Kontziliazioa 

  Bizitegi-eremuek errazten dute, zaintza behar dute, kontziliazioa* erraztuz: 
jolaserako eta egoteko espazio publiko eta berdegune txikiak, 
etxebizitzetatik gertu eta ikusteko moduan... 

  2,50/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Aukerak eta zonak: berde-landare, jolasak, eserlekuak zirkuluan, 
bankuan bi aldera begiratzen dutenak. 
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  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Etxebizitzari dagokionez erronka nagusia: 

  ● Erronka nagusia, alokairu sozialak eta etxebizitzen prezioak 
● Etxebizitzen eskaintza familia eredu zehatza batera mugatzen da. ez 

dira beste bizikidetza aukeran bermatzen, familia eredu batera 
bideratuak daude. Orokorrean oso garestiak dira eta alokairu 
sozialerako aukerarik ez dago. 
Norbera bere etxekoekin harremantzera bideratuak daude ez dituzte 
harreman sozialak bultzatzera bideratuak. 
Etxeak ez daude bizi direnen beharretara egokituak. Alde zaharrean, 
adibidez, arropa kalean eskegitzea debekatuta dago, baina etxebizitza 
askok( nahiz eta berriak izan) ez daukate arropa lehortzeko lekurik. 
Inguru honetan gainera, kaleak oso estuak dira eta argitasun falta 
dute, baina batez ere, hezetasun arazo ugari dituzte( honek 
osasunean kalteak sor ditzake) . 
Erdiguneko zenbait etxebizitzek igogailurik ez dute eta bertan bizi 
diren bizilagun asko oso helduak dira. 

● Kontutan izan erasoak portalean sartzerakoan izaten direla eta 
izkutuan ibiltzeko aukerak (ezabatu), ez izatea. 

Ekipamenduak 

Atal honetan aztertuko dira besteak beste honoko arloei dagozkien eraikin eta zerbitzu publikoak: 
osasuna eta gizarte-ongizatea, hezkuntza, kirola, kultura, zaintza, administrazioa... 

Aniztasuna (Aukera) 

  Ekipamenduek nabarmen hartzen dituzte kontuan neskak eta emakumeak 
(eguneroko jarduerak, beharrak, gogoak...), sexuaren eta generoaren 
araberako desberdinkeriak murrizteko berariazko neurriak txertatuz. 

  2,75/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Kirol instalazioak gizonen beharretarako daude sortuak, ohiko 
kirolerarako (futbola, arrauna) espazio publikoaren erabilera eurena 
da, baita instalazio hauetan ere, emakumeek geratzen diren 
orduetara lekuetara egokitu behar dute. 

● Osasun anbulategian igogailua handiagoa kamillak sartzeko. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Aniztasuna (Gizarte-kohesioa) 

  Ekipamenduetan nabarmen hartu dira kontuan desabantaila- edo 

 

 
Projekta Urbes  ━  Hiri barneratzaile eta osasungarriak  ━  Ciudades inclusivas y saludables  ━  www.projekta.es 

 

http://www.projekta.es/


 

 
 

 

 

 

 

Orioko HAPOan Genero Ikuspegia txertatzeko prozesua 
Prozesuaren memoria 
33 / 45 

zaurgarritasun-egoeran dauden profil eta taldeak (eguneroko jarduerak, 
beharrak, gogoak...), gizarte-kohesioa sustatzeko berariazko neurriak 
txertatuz. 

  2,63/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● --- 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Autonomia (Segurtasuna) 

  Ekipamenduetan eta hauen ingurune hurbilean (sarbidea eta barnealdea, 
ondoko ibilbide eta espazio publikoak, aparkalekuak...), eraso eta mehatxu 
fisikoen aurkako segurtasuna handia da, egunez zein gauez, asteko edozein 
egunetan. 

  2,43/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● --- 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Autonomia (Irisgarritasuna) 

  Ekipamenduak eta hauen ingurune hurbilak irisgarriak dira: maldak, zorua, 
altzariak, seinaleztapena... Baita hauetan eskaintzen diren arreta eta 
zerbitzuak ere. 

  2,71/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● --- 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Osasuna eta ongizatea (Sustapena) 

  Ekipamenduak ongizate fisiko, mental eta sozialerako aktibo bezala hartzen 
dira kontuan, eta horretarako berariazko baliabideak dauzkate. 

  2,57/5 
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  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● --- 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Lan erreproduktiboa (Zaintza) 

  Ekipamenduak zaintza lanetarako aktibo bezala hartzen dira kontuan, eta 
horretarako berariazko baliabideak dauzkate. 

  2,43/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Zaintza edo jolas txokorik ez dago instalazioetan,... 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Kontziliazioa 

  Ekipamenduek kontziliazioa* errazten dute: eremu eta auzo guztietan daude, 
aukera anitzak, seguruak, erosoak eta erakargarriak eskaintzen dituzte, 
zaintzak behar dituztenen autonomia sustatzen dute... 

  2,57/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● kiroldegiko aldagelak ez daude guraso eta umeen beharretara 
egokituta. familia aldagela oso gutxi daude. haurrekin amak edo aitak 
egon behar du (ezin dute biek egon umeekin, aldagela mixtorik ez 
dago). haur txikientzat ikastaroak ematen dira baina dutxak ez daude 
horretarako prestatuta, oinez ez dakiten haurrak dutxatzea oso zaila 
da. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Ekipamenduei dagokienez erronka nagusia: 

  ● Arraunetxea... diru publikoarekin eraikia, oso garestia eta "eliteko" 
gizonezko kirolariei bideratua. Espazio publikoa interes oso 
konkretuetara bideratua. 
Orokorrean ekipamendu gehienetan ez dira emakumeen behar 
konkretuak kontutan hartzen. 

Jarduera ekonomikoak 
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Aniztasuna (Aukera) 

  Enpleguaren eta ekintzailetzaren sustapenak nabarmen hartzen ditu kontuan 
lanbide eta sektore feminizatuak. 

  2,38/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Famili mota desberdinak (pertsona asko bakarri bizi dira edo kide 
gutxiekin). Horregatik etxebizitzak neurri desberdinetakoak egin. 
Bizi zikloak: beharrak aldakorrak. Alokairuak erreztu eta beharren 
arabera, etxebizitza aldatu. 
Aukera izan etxe handiak direnean, 2 etxe aparte bihurtu. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Orioko denda/taberna askoren titularrak emakumeak dira. Sektore 
horietan ekintzaileenak dira emakumeak, baina ez dut uste haien 
beharrak hartu direnik kontuan sustapen hori egiteko. 

● Prezioak asko jeitxi beharko lukete. 
Etxeak eta auzoak (familia osatzen dagoenean eta etxetik joaten 
direnean...askotan pertsona bakarrak 3 gelako etxebizitzan bizi dira) 

Aniztasuna (Gizarte-kohesioa) 

  Nabarmen hartu dira kontuan jarduera ekonomiko txikiak, jarduera berriak 
zabaltzeko erraztasun eta oztopoak, desabantaila-egoeran dauden pertsonen 
ekintzailetza, etab. 

  2,25/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Alokairu altuak daude bulegoak, dendak... irekitzeko. ez dago 
coworking gunerik, liburutegia txiki geratu da aldi berean haurrak eta 
hekduak egoteki... 

● Prezioak eta kokapenak. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Autonomia (Segurtasuna) 

  Jarduera ekonomikoetako eremuetan eta hauen ingurune hurbilean 
(sarbideak, ondoko ibilbide eta espazio publikoak, aparkalekuak), eraso eta 
mehatxu fisikoen aurkako segurtasuna handia da, egunez zein gauez, asteko 
edozein egunetan. 

  2,86/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 
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  ● Atariak: zutabeak handiak izan beharrean, txikiagoak egin 
- Argiak, ispiluak  
- igogailuak transparenteak, kanpotik ikusteko (patiotik edo kaletik) 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● Orion oso eremu gutxi daude soilik JARDUERA EKONOMIKOARI 
BIDERATUTAKOAK 

Autonomia (Irisgarritasuna) 

  Erakunde publikoek udalerrian dituzten eraikinek eta lanpostuek 
desgaitasunak dituzten pertsonentzako lanerako baldintza egokiak 
eskaintzen dituzte. 

  3,13/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Kosta tailerra ez da irisgarria, musika eskola ezta ere, udalean eta 
kultur etxean ranpa jarri berri dute 

● Kosta tailerreko igogailua konpontzen ari dira... 
 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Osasuna eta ongizatea (babesa) 

  Ondoez fisikoa eta mentala eragiten dituzten jarduera ekonomikoak kendu, 
urrundu edo eraldatu egin dira, kalteak eta arriskuak murrizte aldera. 

  2,86/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● --- 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Osasuna eta ongizatea (sustapena) 

  Mugikortasun aktiboaren sareak jarduera ekonomikorako eremu nagusietara 
iristen dira, modu seguru eta egokian. 

  2,57/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● Dagoen poligono bakarra ez da oso irisgarria, usurbil eta zarautz 
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aldera ez dago oinezko edo bizikleta biderik 
● Balkoira ateratzeko koxkak ez izatea. 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Lan erreproduktiboa (Zaintza) 

  Zaintza formal eta informalak txertatuko dituen "zainketen industria 
komunitario" baten aldeko aurerapausoak hautematen dira, jarduera 
ekonomiko garrantzitsuenei eskaintzen dien ahalegin beretsuarekin. 

  2,43/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● --- 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Kontziliazioa 

  Garraio publikoa jarduera ekonomikorako eremu nagusietara iristen da, 
geltokiak egokiak, zerbitzua irisgarria, ordutegia zabala eta frekuentzia altua 
direlarik. 

  2,43/5 

  Non nabaritzen dituzu gabezia nagusiak? 

  ● --- 

  Zerbait gehiago esan nahi? 

  ● --- 

Jarduera ekonomikoei dagokienez erronka nagusia: 

  ● Orioko jarduera ekonomikoa zerbitzuak, udala eta eskolak dira gehien 
bat. 
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Sexua 
6  emakume 

2  gizon 

Adina 
6  (30-44) 

2  (45-64) 

Orion bizi naiz 
3  Bai 

5  Ez 

Orion lan egiten dut 
6  Bai 

2  Ez 

Udal-teknikaria naiz 
5  Bai 

3  Ez 

Udal-ordezkaria naiz 
1  Bai 

7  Ez 

Desgaitasunik ba al duzu? 
0  Bai 

8  Ez 

Ba al daukazu zaintzapean haurrik edo 
mendekotasun egoeran dagoen 

pertsonarik? 

5  Bai 

3  Ez 
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5. Parte-hartze saioetako ondorioak 
Laburpen arbela 
Adierazi bezala, arbel digital batean bildu dira ekarpen guztiak; aurrez aurreko parte-hartze saioetakoak eta 
galdetegi digitalekoak, alegia. 

Koloreen arabera desberdindu dira: 

 

 
Ondorengo loturan daude guztiak ikusgai:  https://labur.eus/ORIO-HAPOGEN-EkarpenArbela 
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Online 
galdetegia  

(+) 

Teknikarien 
ekarpenak 

 

Online 
galdetegia  

(-) 

Emakumeen 
Mahaiko 

ekarpenak 
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Hiri Eredua 
 

PROPOSAMENAK 

Alde Zaharra ghetto bilakatzea ekidin, irisgarritasunaz gain bizi-baldintzak hobetzeko politikak bultzatuz. 

Gizarte-kohesioa sustatu, horretarako guneak sortuz. 

Herriko gune ezberdinen arteko loturak hobeto, mugikortasunetik jasangarria sustatuz eta jarduera 
osagarriak diseinatuz. 

Emakumeen parte-hartzea arlo guztietan eta prozesu gardenagoetan sustatuz. 
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Hiri ereduak etorkizunera begira dituen erronkak 
ondorengoak lirateke: 

● Herri inklusiboagoak egitea eta kotxeen 
garrantzia eta presentzia asko txikitzea. 

● Gizarte anitza sortzen duten espazioak 
egotea, herri baratzak, alde zaharra 
biziberritzea… 

● Aparte dauden auzoak modu jasangarrian 
lotzea, garraio publiko bidez. 

● Harreman sozialak ahalbidetuko dituen hiria 
sortzea Orion auzoak oso sakabanatuta 
daude, elkartu egin behar dira. 
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Mugikortasuna 
 

 

PROPOSAMENAK 

Oinezko eta bizikletazko mugikortasunean oinarritutako eredua lehenetsi, kotxearen erabilera 
murrizteko neurriak hartzearekin batera (abiadura, aparkalekuak…). Zubia eta bere bi muturrak, adibidez, 
arazo handia dira oinezkoentzat. 

Garraio publikoaren aldeko irtenbideak aztertu eta martxan jarri. 

Kaleetako eta oinezko ibilbideetako irisgarritasuna eta segurtasuna bermatu: Alde Zaharrean, Ibai 
ertzeko pasealekuetan, bananduta dauden eremuetan… 
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Mugikortasunari dagokionez aipatu diren 
erronkak:  

● Lehentasuna oinezkoengan jarri 
behar dugu. 

● Orioren egituragatik garraio 
publikoa ezin da herrigunera sartu. 

● Herriko plaza guztiz peatonalizatzea 
izango litzateke erronka potoloena, 
trafikoa kanpoalderuntz Txankatik 
edo eraiki beharko litzatekeen zubi 
batetik igaroarazita. 
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Espazio libre eta berdeguneak 
 

 

PROPOSAMENAK 

Espazio libreen segurtasuna, irisgarritasuna, garbitasuna eta erosotasuna bermatu. 

Espazio libreen erabileran kirolaz gain beste jarduera batzuei ere aukera eman, hauek egoki hornituz.  

Gaur egun gutxien erabiltzen diren berdeguneak erabiltzera gonbidatu. 

Herrigunea eta eremu naturalen arteko loturak hobetu eta herriguneko espazio libreetan elementu 
naturalak txertatu.  
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Espazio libre eta berdeguneei buruzko erronkak: 

● Espazio berdeen zaintza eta gozatu ahal 
izatea. 

● Berdeguneak erdigunetik aparte daude eta 
elkartzeko espazio publiko gehienak errepide 
ondoan daude. Jolaserako eta giza 
harremanetarako aukerak gutxitzen ditu 
honek. 

● Gurpildun aulkientzat egokitu behar ditugu 
espazio publikoak. Honek talka sortzen du 
berdeguneetan, asfaltoa behar izaten delako 
irisgarri egiteko. 

● Orokorrean, hiritarren beharrak betezen 
dituen herria izatea. 

● Zenbait parketara gurpildun aulkia edota 
haur kotxearekin iristea oso oso zaila da 
(Goiko kaleko bi parkeak, adibidez). 

● Berdeguneak ez daude jolaserako behar 
bezala egokituta. Iluntzean oso ilun geratzen 
dira. 
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Etxebizitza 
 

 

PROPOSAMENAK 

Udal-etxebizitza politika ausarta definitu: bitartekaritza, etxebizitza hutsak merkaturatzeko neurriak, 
alokairuaren sustapena, igogailuak jartzeko laguntzak…  

HAPOtik etxebizitzen aniztasuna bermatu, behar ezberdinei erantzuteko gai izango dena. 

Etxebizitza-ordenantzetan genero ikuspegia txertatu. 
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Etxebizitzak etorkizunera begira dituen erronkak: 

● Etxebizitzen eskaintza familia eredu zehatza 
batera mugatzen da. ez dira beste bizikidetza 
aukeran bermatzen. 

● Erronka nagusia: alokairu sozialak eta 
etxebizitzen prezioak. 

● Norbera bere etxekoekin harremantzera 
bideratuak daude ez dituzte harreman 
sozialak bultzatzera bideratuak. 

● Erdiguneko zenbait etxebizitzek igogailurik ez 
dute eta bertan bizi diren bizilagun asko oso 
helduak dira. 

● Orokorrean oso garestiak dira eta alokairu 
sozialerako aukerarik ez dago. 

● Etxeak bizilagunen behar anitzetara egokitu. 
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Ekipamenduak 
 

PROPOSAMENAK 

Ekipamenduetara oinezko zein bizikletazko mugikortasun segurua bermatu eta lehenetsi.  

Ekipamenduak eta bere jarduerak aniztasunaren ikuspegitik aberastu, parte-hartzearen bitartez 
espazioak eta jarduerak nesken eta emakumeen behar eta gogoetara ere egoketzeko.  

Ekipamenduen diseinuan zaintza eta kontziliazioa erraztea ere helburu bihurtu. 

Ekipamenduetako irisgarritasuna hobetu. 
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Ekipamenduen erronkak: 

● Arraunetxea... diru publikoarekin eraikia, oso 
garestia eta "eliteko" gizonezko kirolariei 
bideratua. Espazio publikoa interes oso 
konkretuetara bideratua. 

● Orokorrean ekipamendu gehienetan ez dira 
emakumeen behar konkretuak kontutan 
hartzen. 
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Jarduera ekonomikoak 
 

PROPOSAMENAK 

Zerbitzu sektoreari bultzada bat eman, behe-solairuak aktibateko politiken bitartez. Inguruko zenbait 
herri eredu hartu: Beterri-Buruntzako Guztion ekimena, adibidez. 

Coworking guneak (ekipamenduak?) sortu, lanbide feminizatuei eta kontziliazioari begira. 
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Jarduera ekonomikoen erronkak: 

● Orioko jarduera ekonomikoa zerbitzuak, 
udala eta eskolak dira gehien bat. 
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ANEXO 3. 

Propuestas para el Plan General. 

 

 

 





 

 

 

Orioko HAPOan Genero Ikuspegia txertatzeko prozesua 

I. Prozesuaren memoria 
II. HAPOrako proposamenak 

 

 

II. HAPOrako proposamenak 

 

Aurkibidea 

1. Aurrekariak 

2. HAPOrako helburu zehatzak, irizpideak eta ekarpenak 

3. Orioko mugikortasun-eredua aldatzeko proposamenak 

4. Ordenantza proposamenak 
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1. Aurrekariak 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak, otsailaren 18koak, ezarritakoa betetzeari eta 
garatzeari dagokionez, eta generoaren zeharkakotasuna gauzatzera bideratutako oinarrizko alderdiak 
lantzeko helburuarekin, lehen aldiz Orioko udalak 2013an Orioko I. Berdintasun plana egin zuen. 

4/2005 Legeak, printzipio orokorretan, aldarrikatzen du botere publikoek egiten dituzten Politika eta 
ekintza guztietan genero ikuspegia barne hartu behar dutela, emakume eta gizonen arteko 
ezberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko (3. artikulua). Lege honen 
ondoreetarako, honako hau da genero-ikuspegia txertatzea: “emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, 
jomuga eta beharrizan ezberdinak modu sistematikoan kontuan hartzea, eta, horretarako, politika eta 
ekintza guztietan, maila guztietan eta horien plangintza, egikaritze eta ebaluazio fase guztietan, 
ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu eta ekintza zehatzak 
txertatzea”. 

HAPOren idazketa prozesua etenaldi batean dago, egungo planaren aldaketa puntual bat medio. 
Aurrerapen dokumentuari genero ikuspegitik ekarpenak egiteko une egokia iruditu zaio Udalari, 
hausnarketa berriekin planaren hasierako onarpena aberasteko unea.  

 

 

 
Dokumentu hau honekin batera doan parte-hartze txostenean deskribatzen den prestakuntza- eta 
partaidetza-prozesuaren emaitza da. Hemen, prozesuaren alderdi propositiboa jasotzen da, eta bertan 
biltzen dira bai proposamen teknikoak bai prestakuntza- eta partaidetza-prozesuan jasotako ekarpen 
garrantzitsuenak, planeamenduaren fase honetarako eta ondorengo faseetarako.   
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2. HAPOrako helburu zehatzak, 
irizpideak eta ekarpenak 
HAPO bati ekarpenak egiterakoan oso kontuan hartu ohi dugu prozesua zein fasetan aurkitzen den. 
Parte-hartze prozesu laburretan ere informazio eta formakuntza zabala ematen saiatzen gara, 
aberasgarria baita epe luzera begira ere. Formakuntza gutxi ematen den prozesuetan ekarpenak azalean 
gelditu ohi dira eta gure helburua, piskanaka bada ere, genero ikuspegiak herri baten erronkak 
planteatzeko orduan duen garrantziaz jabetu araztea ere bada. Txosten honetan jasotako 
proposamenak parte-hartze saioetan jasotakoan eta ikasitakoan oinarritzen dira eta formakuntza 
saioetako edukiekin batera jaso ditugu.

 

Genero Ikuspegiaren esparruko ardatzen arabera egin da lehen hurbilketa bat, eta honako hauek 
dira: 

● Autonomia pertsonala 
● Erreprodukzio-lana 
● Ongizatea eta osasuna 
● Emakumeen adierazgarritasuna 

Hortik abiatuta, betaurreko moreekin bizitegi-eremuei begirada bat proposatu da. Auzo eta zonalde 
ezberdinetako datuak bildu dira mahai gainean gai gehiago jartzeko asmoz. Argazkia hobeto 
enfokatzeko modu bezala uler dezakegu, Orioko beste irakurketa bat. 

Azkenik, plangintzaren esparruko ardatzen arabera zenbait irizpide proposatu dira, formakuntza 
saioetan azaldu direnak eta hausnarketetan lagundu digutenak: 

● Hiri-eredua eta lurralde-eredua 
● Etxebizitza 
● Ekipamenduak 
● Jarduera ekonomikoak 
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Autonomia pertsonala 
Pertsonen autonomia egoera askoren araberakoa da, eta baldintza horiek mikro eskalatik (faktore 
genetikoak, adina, desgaitasuna) makro eskalaraino (baldintza makroekonomikoak) betetzen duen tarte 
batean koka ditzakegu. Eraikitako hiriari dagokionez, ingurune seguru eta irisgarri batek pertsonen 
autonomia bultzatzen du. Antzeko zerbait gertatzen da inguru horretako mugikortasun-ereduarekin, 
pertsona gehiagoren autonomia bultzatuko baitu, modu jasangarriak eta garraio publikoa bultzatzen 
diren neurrian. 

Hiri-eremuak pertsona baten bizitza modu autonomoan garatzea nola errazten edo zailtzen duen 
aztertzea eta hausnartzea proposatzen da, segurtasuna, babesa, irisgarritasuna eta mugikortasuna 
ardatz hartuta. Ardatz horietako bakoitzean landutako alderdi askok lotura estua dute gainerakoekin. 
Enuntziatuetan errepikakorrak ez izaten saiatuko gara, eta gai bakoitzaren alderdi bereizleak 
azpimarratuko ditugu. 

 

Autonomia eta zaintza-lana 
Pertsonen autonomia eta zaintza-lanak elkarren mendeko kontzeptuak dira; izan ere, ingurune batek pertsona 

jakin batzuen autonomia zailtzen duen heinean, beste pertsona batzuk gainkargatzen dira zaintza-lanen 
bidez. Hau da, hiri-inguruneen segurtasunik ezak, irisgarritasun unibertsalerako oztopoek edo oinezkoen 
mugikortasunerako zailtasunek zaintzailearen lanorduen kopurua handitu dezakete, eta, horrela, haren 

garapen pertsonalari, sozialari edo profesionalari eragin diezaiokete. 
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Segurtasuna 

Hiri-segurtasuna lehentasunezko gaia da munduko hiri gehienen tokiko agendan. Oro har, tokiko 
segurtasun-politikak estrategia murriztaileetan oinarritzen dira, hala nola poliziaren presentzia eta 
espazio publikoetarako sarbidearen kontrola areagotzea, eta, askotan, jabetza edo ondasun materialak 
babestea dute ardatz. 

 

70eko hamarkadaz geroztik, mugimendu feministak emakumearen aurkako indarkeria ikusaraztea eta 
desagerraraztea eskatu du, bai espazio publikoan bai pribatuan, segurtasun-politiketan 
genero-ikuspegia txertatzea eskatuz. Hirietako segurtasunak, batez ere, krimenei erreparatzen die 
oraindik ere, askotan kontuan hartu gabe segurtasunaren pertzepzioak desberdin eragiten duela 
emakumeek eta gizonek hirian egiten duten erabileran. Hala, genero-ikuspegitik begiratuta, 
segurtasunak segurtasun-pertzepzioa ekartzen du erdigunera, eta adierazten du beldurrak mugatu 
egiten duela emakumeen askatasuna eta mugikortasuna, batez ere gaueko jardueretan -bai aisialdiko 
eremuetan zein lan-eremuetan-, eta murriztu egiten duela partaidetza-sentimendua eta parte-hartze 
aktiboa. 
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Segurtasuna faktore sozial, politiko eta ekonomikoen mende dagoen arren, hirien konfigurazio fisikoak 
ere eragina du pertzepzioetan. Eremu publikoan hobekuntzak eginez gero, errazagoa izan daiteke 
jabetza hartzea, jabetza sentitzea eta segurtasuna hautematea. Hori izan da munduko hainbat lekutan 
aplikatu den hirigintza feministaren lehentasuna (adibidez, Red Mujer y Habitat Latinoamerikan edo 
Femmes et Ville Kanadan. Jarraian, Anne Michaudek Guide d 'aménagement pour un environnement 
urbain sécuritaire de la Ville de Montréal delakoan egindako 6 printzipioak bilduko ditugu: 

● Seinaleztapena: non dagoen eta norantz joan nahi den jakitea. Espazioen seinaleztapenak 
argia eta zehatza izan behar du, eta estrategikoki kokatuta egon behar du, uneoro jakiteko nora 
joango garen, jarraitzen badiogu; azken batean, orientatu ahal izateko. Halaber, seinaleztapena 
uniformea izan behar da, lekuen arteko desberdintasunak gorabehera; izan ere, horrela, 
edonork ezagutu ditzake sinboloak. Atal hau batez ere garraio sistemari egokitu zitzaion. 

● Ikusgarritasuna: ikustea eta ikusia izatea. Ikuspena hainbat faktoreren araberakoa da. Alde 
batetik, argiztapena, nahikoa, uniformea eta mantentze-egoera onean egotea behar ditu. 
Bestalde, ezkutalekuak sortzea saihestu behar dugu, bai ispiluen bidez ikusmena zabalduz, bai 
material gardenak erabiliz. Azkenik, espazioen diseinuak ikuseremu zabala bermatu beharko du, 
izkina koskatsuak saihestuz, ikusmen-iragazkortasuna ziurtatuz eta ordezko biderik gabeko 
tunelak, eskailerak edo zubiak bezalako nahitaezko igarobideak saihestuz. 

● Pertsonen pasaera eta topaketa: entzutea eta entzuna izatea. Komeni da espazioaren 
erabileren nahasketa erraztea, pertsona desberdinen konkurrentzia bermatzeko eta erabilera 
horiek ahalik eta ordu-tarte handiena estaltzen saiatzeko. 

● Zaintza formala eta laguntza eskuragarria: ihes egin ahal izatea eta laguntza lortzea. 
Zaintza formala dagoela adierazten duten seinaleak jartzea gomendatzen da, baita espazio 
mota jakin batzuetan laguntza eskatzeko jarraibideak ere. 

● Lekuak planifikatzea eta mantentzea: giro garbi eta abegikorrean bizitzea. Bandalismoa 
prebenitzeko modu on bat lekuak kontserbazio eta zaintza egoera onean mantentzea da. 
Horrek erakusten du jendea lekuaz arduratzen dela eta segurtasun-sentsazioa areagotzen du. 

● Komunitatearen parte-hartzea. Kontzientzia hartzea pertsonala politikoa dela eta komunitate 
ahaldundu batetik elkarrekin jardun behar dela. 
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Hainbat herrialdetan egindako 
biktimizazio-inkesten arabera (“El espejismo de la 
seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la 
agenda política”, Lohitzune Zuloaga, 2014.), 
emakumeek gizonek baino segurtasun-falta 
nabarmen handiagoa adierazten dute. Delituaren 
beldurra faktore pertsonalekin lotzen duten 
azterketen ondorioa da emakumeek, adineko 
pertsonek, gutxiengo edo minoriek, edota 
gizarte-maila baxuko pertsonek, oro har, beldur 
handiagoa erakusten dutela delituaren aurrean 
espazio publikoan. 
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Irisgarritasun unibertsala 

 

Desgaitasunari, autonomia pertsonalari eta mendekotasun-egoerei buruzko Inkestan (EDAD2008) 
jasotako Euskadiko desgaitasunari eta mendekotasunari buruzko datuak: 

● Euskadin, biztanleen % 8,1ak eguneroko jarduerak egiteko ezintasunen bat edo mugaren bat 
du, eta horietatik % 60 emakumeak dira. 

● Euskadin, biztanleriaren % 4,2 mendekotasun-egoeran dago eta horietatik % 66 emakumeak 
dira. Ikus grafikoan sexuaren eta adinaren araberako banaketa. 

 

● Adinean aurrera egin ahala, desgaitasunak eta mendekotasunak presentzia handiagoa dute. 
Orion, bere inguruko udalerriekin eta lurraldeko bataz-bestekoarekin alderatuz gero herri 
gaztea izan arren, 6 pertsonatik batek 65 urte baino gehiago ditu, emakumeak gehienbat, 
zahartzeak emakume-aurpegia baitauka Orion ere. 

● Ikuspegi kuantitatibotik, mugitzeko zailtasunak dira mendetasuna duten pertsonek maizen 
aipatzen dituzten arazoen oinarrian daudenak. Etxetik kanpoko jardueretarako zailtasunen 
ondoren, etxeko bizitzako jarduerak eta nork bere burua zaintzeko lanak datoz. 

● Ingurune baten irisgarritasun-mailak zaintzaileei ere eragiten die: (i) ingurune irisgarriago batek 
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desgaitasuna duen pertsonaren autonomia areagotu dezake, aldi berean zaintzaileari 
autonomia emanez, eta (ii) zaintza-lanak errazteaz gain mugikortasunari laguntzen dio. Honen 
harira, azpimarratu behar da Orion etxebizitzen %36ak ez daukala igogailurik (EUSTAT, 2018). 

● Garrantzitsua da baita ere ingurune irisgarrien garrantziaz ohartzea, zaintza-lanetan 
dihardutenen zama arintzen baitute. Euskal Autonomia Erkidegoko zaintzaile nagusiaren profil 
ohikoena emakume batena da, 56 urtekoa batez beste, ezkondua, lehen mailako edo 
beheragoko ikasketak dituena, eta zaintzak behar dituen pertsonaren alaba edo ezkontidea izan 
ohi dena. Ikus grafikoan mendekotasun egoeran dauden adinekoen zaintzaile nagusien 
banaketa, sexuaren eta adinaren araberako. 
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Azkenik, ez da baztertu behar zahartzeari 
lotutako bakardadearen fenomenoa, bai 
baitakigu gizarteko adintarte eta geruza 
guztietan hazten ari dela ikusi den sentipen 
hau zahartzearekin areagotu egiten dela: 

“Bada arrisku-argazki oso klasiko bat Espainian: 
oso emakume zaharra, nolabaiteko 
mendekotasuna duena, bigarren edo 
hirugarren pisu batean bizi dena, igogailurik 
gabe eta diru-sarrera gutxirekin. Hau 
isolamendurako pasaportea da “ (Mayte 
Sancho). 
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Mugikortasun jasangarria eta segurua 

Sozialki jasangarria den mugikortasuna 

Mugikortasunarekin zerikusia duten alderdietan, funtsezkoa da genero-ikuspegia aplikatzea 
joan-etorrien, fluxuen eta ibilbideen jarraibideak identifikatzean. Izan ere, erreprodukzio-lanak 
eragindako mugikortasun-jarraibideak ez datoz bat produkzio-lanetik datozenekin. Inés Sánchez de 
Madariagaren eskemari jarraituko diogu "Urbanismo con perspectiva de Género" argitalpenean, hiriko 
emakumeen mugikortasunaren alderdi bereizgarri nagusiak deskribatzeko. 
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"Genero-ikuspegitik, hiri-politika neutroen emaitza 
da autoa bihurtu dela garraiobide nagusia. (...) 
Kotxearekiko gero eta mendekotasun handiagoa 
izateak neurriz kanpo kaltetzen ditu emakumeak, 
adinekoak, ezgaitasunak dituzten pertsonak eta 
erosteko ahalmen txikia dutenak”. Kalte horiek 
lirateke, besteak beste, autonomia murriztea eta 
denbora -eta beraz, bizitza- galtzea: “Hiri hauetan, 
bizi-muturretan gauden pertsonak ez gara 
autonomoak, denok galtzen dugu denbora eta 
bizitza beharrezkoak ez diren joan-etorrietan”. 

Genero-ikuspegitik begiratuta, autoak hiriaren 
plangintzan duen rol protagonista onartzen 
badugu, zintzoki aitortu beharko genuke 
desberdinkeria-egoera bat indartzen ari dela, 
non biztanle-talde jakin batzuen premiak beste 
batzuen beharrak baino garrantzi gehiago duten. 

Bestalde, kotxeak mugikortasunaren gainean 
duen nagusikeria erraz antzeman daitekeen 
bezala, aztertu beharko litzateke ez ote den 
antzeko nagusikeria gertatzen, 
“mugikortasunaren” aldetik, espazio publikoaren 
banaketaren eta diseinuaren gainean. 

 

Autoa, erdian? Orioko gidarien erroldako datuen 
arabera (DGT, 2015), biztanleriaren erdia baino 
gehiago da gidaria edo gidabaimena duena 
(%56), sexuen araberako banaketa desberdina 
delarik: gizonen artean ia bi heren da gidaria 
(%64), emakumeen artean ia erdia delarik %47). 
Tamalez, autoak gure erabaki asko baldintzatu 
ditu hiri-plangintzan eta diseinuan, eta sarritan 
eztabaidaren erdigunean kokatu da, beste 
hainbat gai azpiratuz: "Hiri-plangintza autoetan eta 
trafikoan pentsatuz egiten baduzu, autoak eta 
trafikoa lortuko dituzu. Pertsonak eta lekuak 
kontuan hartuta planifikatzen baduzu, pertsonak 
eta lekuak lortuko dituzu” (Fred Kent). 
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Joan-etorrien arrazoia. Joan-etorrien arrazoiei buruzko datu estatistikoek erakusten dute emakumeek 
gizonek baino arrazoi gehiagorengatik bidaiatzen dutela. Gizonen artean, enpleguarekin, aisiarekin eta 
kirolarekin lotutako arrazoiak dira nagusi, eta emakumeen artean, berriz, aukera zabalagoa da. Laneko 
joan-etorriei gehitu behar dizkiegu eguneroko erosketarekin, mendeko pertsonen laguntzarekin, 
administrazio-kudeaketekin eta etxeko zein zaintzako beste lan batzuekin lotutakoak. Gainera, azpian 
ikus daitekeen bezala, galdetegiek askok ez du “zaintzaren mugikortasuna” azaleratzen, ez baititu 
zaintzari lotutako jarduerak kontuan hartzen: 

 

Joan-etorrien trazadurak eta kateatutako bidaia-kopurua. Arrazoi horiei dagozkien trazadurak 
poligonalak dira emakumeen kasuan, eta gizonen desplazamenduak, berriz, pendularrak, 
joan-etorrikoak alegia. Bidaia-kopuruari dagokionez, emakumeek hainbat joan-etorri kateatzen dituzte 
hiriguneko leku batetik bestera, familia-bizitzarekin eta enpleguarekin lotutako zeregin guztiak bete ahal 
izateko. 
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Egindako distantziak. Emakumeek egiten dituzten desplazamendu gehienak auzoaren barruan edo 
hurbileko auzoen artean gertatzen dira; gizonek egiten dituztenak, berriz, neurri handiagoan izaten dira 
bizitegi-eremuen eta enplegu-eremuen artean. Gainera, etxebizitzaren eta enpleguaren arteko 
joan-etorrien arteko distantziek gora egin dute, eta horrek esan nahi du enplegua eta toki-eremukoak ez 
diren instalazioak eta ekipamenduak eskuratzeko aukera handiagoak daudela. 

Garraiobidea. Herrialde guztietan, garraio pribatuaren erabilera-tasa handiagoa da gizonen artean; 
emakumeen artean, berriz, altuagoak dira garraio publikoaren erabilera eta oinezko joan-etorriak. 
Emakumeek maizago aldatu behar izaten dute garraio modua, eta horregatik, geltoki intermodalen 
kokapenaren eta kalitatearen mendekotasun handiagoa dute. 
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Denbora- eta ordutegi-murrizketak. Emakumeek, adinekoek, adingabeek eta etorkinek erabiltzen dute 
gehien garraio publikoa, baina garraio publikoaren ordutegiak gizonen joan-etorrien ereduetan 
oinarritzen dira. Berriz ere azpimarratu nahi dugu, genero-ikuspegitik, emakumeei buruz gizonekin 
kontrajarrita hitz egiten dugunean, etxebizitzatik kanpo etxeko ardurarik gabe eta mendekotasunik gabe 
lan egiten duten pertsona guztiei egiten diegula erreferentzia –emakumeak gehienak–. Lanaldi 
partzialeko lanpostuak dituzten emakumeek zortzi orduko enplegu-estandarrekin bat ez datozen 
desplazamendu-ordutegiak eta beharrak dituzte. Adibidez, lanaldi partzialeko lanpostu askok, 
garbitzaileek adibidez, ohikoen aurkako ordutegiak dituzte. Normalean, garraio publikoak ez die behar 
horiei erantzuten, eta egoerak okerrera egiten du jende gutxiko ordutegietan segurtasun-ezaren 
aldagaia sartzen badugu. 

Erosotasuna, ergonomia eta irisgarritasuna. Garraioko eta espazio publikoko elementuak 
diseinatzeko erabiltzen diren erosotasun-, ergonomia- eta irisgarritasun-irizpideak ez datoz bat 
biztanleriaren zati handi batekin. Nahiz eta azken urteotan asko aurreratu den 
irisgarritasun-estandarretan oinarritutako diseinu unibertsaleko irizpideei esker, ez dira beharrezko 
zorroztasunez aplikatzen, eta esparru askotan, oraindik ere, diseinu (gutxienez) inklusiboaren aurrean, 
diseinu (soilik) erakargarri batek du lehentasuna. Adineko pertsonen, emakumeen eta haurren 
gorputz-dimentsioez harago, garraioko elementuen diseinuak ez ditu kontuan hartzen askotariko 
egoerak. Askotan, emakumeak haur-orgatxoekin, haurrekin, mendeko pertsonekin edo 
erosketa-poltsekin mugitzen dira. Geltoki eta ibilgailu asko ez daude pentsatuta 
desplazamendu-baldintza horietarako. Joan-etorri gehiago egin behar direnez, emakumeek denbora 
gehiago kontsumitzen dute deserosotasun handiagoko baldintzetan. 
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Segurtasuna joan-etorrietan. 
Segurtasunaren pertzepzioa oso aldagai 
desberdina da emakumeen eta gizonen 
artean, dagokion atalean aipatu dugun 
bezala. Emakume askok garraio publikoa 
erabiltzeari uzten dio gutxi igarotzen diren 
ibilbide edo ordutegietan, eta desbideratzeak 
egiten dituzte oinezkoen joan-etorrietan, 
zeharkatu behar dituzten inguruneetan 
segurtasun-falta hautematen dutelako. 
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Mugikortasun segurua 

 

Espazio publikoan trafikoak herritarren osotasun fisikoa arriskuan jar dezake, besteak beste mendekoen 
(adingabe edo adinduenak) autonomia murriztuz eta hauen zaintzaileen lana areagotuz. 
Genero-ikuspegitik, “trafikoa” edo “bide-segurtasuna” ez dira neutroak, eta horren erakusgarri dira 
hainbat datu. 

Oinezkoen istripuak EAEko errepide eta kaleetan: 

● Harrapatzen duten gidarien %90 gizonak dira. 
● Hiri-bideetan harrapatutako oinezkoen profil nagusia 65 urtetik gorako emakumezkoa da. 
● Herri barruko bideetan harrapatzen duen gidariaren profila 45 urtetik beherako gizonezkoa da. 

Genero-ikuspegia eta bide-segurtasuna: 

● Gidariaren sexuaren araberako arrisku-portaerei buruzko ebidentzia garrantzitsua dago. 
Emakumeen istripu-tasa txikiagoa da, eta hori ere nabaria da zehapenen edo isunen kopuru 
txikiagoan. 

Gidatze-ohituren azterketa Espainian: 

● Trafikoari dagokionez, gidariek segurtasun-sentsazio handiagoa sumatzen dute, baina sentsazio 
hori murriztu egiten da gidariak emakumeak edo gazteak direnean.. 

● Oinezkoaren ikuspegia segurtasun falta handiagokoa da, eta sentsazio hori areagotu egiten da 
emakumeen artean. 
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Erreprodukzio-lana 
Hiri-plangintzako dokumentuetan nabarmena izaten da ekoizpen-mundura bideratutako informazioaren 
nagusitasuna, eta ahaztu egiten dira eguneroko bizitzako, erreprodukzio-eremuko edo zaintzari lotutako 
alderdiak, tradizionalki emakumeei esleitzen zaizkien zereginak dituztenak. Hala ere, hirigintzak kontuan 
hartu beharko lituzke arreta eta zaintza lan horietatik eratorritako beharrak, hiri inklusiboa diseinatzeko 
ezinbesteko puntu gisa. 

Erreprodukzio-lanak, zaintza-lanak edo bizitza mantentzeko lanak ere deitutakoak, pertsonak 
mantentzeko ezinbestekoak edo beharrezkoak diren jarduerak edo zereginak hartzen ditu barnean, 
batez ere etxea eta familia zaintzeko lanak: ordaindu gabeko jarduerak izan ohi dira eta ez dira 
ekoizpen-jardueren artean kontabilizatzen. 

Hirigintza feministak balio bera ematen die eguneroko bizitzako lau esparruei (ekoizpenekoa, 
erreprodukziokoa, propioa, soziala edo politikoa), eta, bereziki, erreprodukzio- eta zaintza-lanak 
ikusarazten ditu, gehienbat ordaindu gabeak eta emakumeek egiten dituztenak. Hirigintzari ere beraz 
badagokio lan egitea erreprodukzio-lanak balioetsi daitezen eta azkenean erantzunkidetasun kolektibo 
eta sozialekoak izan daitezen, eta ez emakumeentzat esklusiboak. Horrela, hirigintza feministak 
emakumeen eguneroko esperientzia eta etxeko eta zaintzako lanekin lotutako beharrak eta 
erantzukizunak aitortzen eta ikusarazten ditu, hau da, giza garapenerako ezinbestekoak diren zeregin 
guztiak. Izan ere, esan genezake ezinezkoa litzatekeela "lan produktiboa" garatzea aurretik "lan 
erreproduktiboa" konpondu gabe. 
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Hirigintza feministak defendatzen du espazio publikoak zaintza-lanetarako baliabide gisa ere pentsatu 
behar direla, eta nahi izanez gero etxeko eta familiako espaziotik kanpora zabaldu ahal izatea, zaintza 
kolektiboagoa egiteko aukera sustatuz eta eguneroko bizitzako esfera eta denbora desberdinak 
uztartzea ahalbidetuz. 

Nabarmendu nahi dugu ez dela beharrezkoa mendekoak (haurrak, adinekoak) zaintzea gainkarga hori 
gerta dadin. Nahikoa da bikote heterosexual batek etxea partekatzea, zereginen banaketa 
desorekatzeko denboraren erabilerari dagokionez behinik behin. 
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Ongizatea eta osasuna 

 
Ongizatearen eta osasunaren baldintzatzaileak auzoetan, Barton and Grant, 2006 

Jakina da ingurumenak edo inguruneak (sozialak, fisikoak, etab.) osasuna baldintzatzen duela: ongizatea 
suntsi dezake, eta, beraz, babestu eta prebenitu egin behar da. Baina osasuna eraiki ere egin daiteke: 
“Formación en salutogénesis y activos para la salud”  dokumentuan, aktiboetan oinarritutako 1

osasunaren sustapenaren ikuspegi hori definitzen da. 

"Osasun positiboa osasun-ekintzak ikusteko modu bat da, eta begirada pertsonek, familiek 
eta komunitateek beren osasunaren gaineko kontrola areagotzea eta hobetzea eragiten 
duen horretara bideratzen du. (...) Osasun publikoan planifikatzeko eta jarduteko modu 
horretan, balioa irabazten dute osasunerako aktiboen ideiak eta salutogenesiarekin eta 
osasunaren jatorriarekin lotutako teoriek, horiek bermatzen baitute pertsonak gai direla 
beren osasunaren alde gauzak egiteko, inguruneko erronkei erantzuten ikasiz. 

Prebentzioan oinarritutako osasun publikoaren ikuspegiak gaixotasunaren aurkako 
oztopoak sortu ditu eta emaitza onak eman dizkigu eta emango dizkigu etorkizunean, baina 
orain, pixkanaka-pixkanaka, osasun publiko positiboaren ikuspegirantz urratsak eman 
behar ditugu. 

"Osasunerako aktiboak" eta "osasun positiboa" kontzeptualizazioak ongizatera, hazkuntzara 
eta zahartze osasungarrira bideratutako aukerak errazteko eta eskuragarri egiteko logikari 
jarraitzen dio, osasunaren jatorria azpimarratuz. Horregatik, gaur egun interes handia dago 
pertsonen eta komunitateen osasunerako baliabide positiboekiko edo aktiboekiko. (...) 

1  “Formación en salutogénesis y activos para la salud”, Hernán M, Morgan A, Mena A, EASP, 2013. 

 

 

 

 

Orioko HAPOan Genero Ikuspegia txertatzeko prozesua 
HAPOrako proposamenak 
17 / 71 

 

 
 

Projekta Urbes  ━  Hiri barneratzaile eta osasungarriak  ━  Ciudades inclusivas y saludables  ━  www.projekta.es 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwich73Zq_LTAhUJcBoKHfjoDT8QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.easp.es%2F%3Fwpdmact%3Dprocess%26did%3DMi5ob3RsaW5r&usg=AFQjCNH7hw_MBxc4UiXNjlNgIQ0cb1G_LQ&sig2=mLhwJiey5O90BRkbSe1Q2Q
http://www.projekta.es/


 

 

1. Defizitaren ereduaren teorien eta praktiken oinarrian arazoa dago, soluzioa lortzeko 
baliabide profesionala bilatzen duena eta osasun-zerbitzuaren mende egoteko joera duena. 

2. Aktiboen ereduaren teorietan eta praktikan, gizabanakoen, familien eta komunitateen 
gaitasunak, trebetasunak eta talentuak irtenbide positiboak bilatzen dituzte, beren 
autoestimua indartzeko, inguruneko erronkei aurre egiteko." 

Udalek osasunaren sustapenean bete dezaketen zereginari dagokionez, biziki gomendatzen dugu “Una 
buena inversión: la promoción de la salud en las ciudades y en los barrios”  lana irakurtzea. Artikuluaren 2

hasierako laburpena: 

Toki-administrazioa osasunaren gainean erabakiorrak diren hainbat arloren arduraduna 
da. Hiri-politikek osasunean duten eraginaren ebidentzia dago. Hiri eta auzoetan 
osasunaren sustapena erabat garatzeko oztopoak eta gomendioak deskribatzen dira. 
Osasuna sustatzeko oztopoak orokorrak dira: lidergorik eta borondate politikorik ezak 
erakusten du osasun-emaitzak osasun-zerbitzuen eskuetan jartzen direla, eta adierazten du 
herritarrek, teknikariek eta politikariek ez dituztela ezagutzen ongizatearen eta osasunaren 
arrazoi sakonak. Ideologiek eta aurreiritziek, ebidentzia alde batera uzten duten politikek, 
kultura sektorialek, garai politiko laburrek, osasunari buruzko biztanleria-informaziorik ezak 
eta partaidetza-espazio mugatuek hiriko osasunerako aukerak murrizten dituzte. 

Tokiko politiken osasun-itzulera handiak daude lehen haurtzaroan, eskola osasungarrietan, 
enpleguan, garraio aktiboan, berdeguneetan, aisialdiko eta komunitateko zerbitzuetan, 
hiri-plangintzan, etxebizitzan edota elikagaien eta ingurumenaren osasun-babesean. 
Funtsezko tresnen artean, honako hauek nabarmentzen dira: osasunaren eta ekitatearen 
lehenespen politikoa, "osasuna politika guztietan" eta komunitateen, gizarte-mugimenduen 
eta gizarte zibilaren parte-hartzea. Aurrekoak eskatzen du egiturak eta prozesuak 
planifikatzea eta finantzatzea, ekitatearen ardatzen arabera osasunari buruzko informazioa 
ematea, eta osasun-sektorearen, gainerako sektoreen eta gizartearen ahalmenak indartzea. 
Ondorioztatzen dugu tokiko politikek ahalmen handia dutela osasuna eta ekitatea 
maximizatzeko. Horiek ezartzeko gomendioak gero eta sendoagoak eta bideragarriagoak 
dira. 

 

 

2 “Una buena inversión: la promoción de la salud en las ciudades y en los barrios”, Elia Díez et al., 2016. 
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Osasunaren baldintzatzaileek (Dahlgren eta Whitehead, 1991) erakusten dute bizi-ohitura osasungarriak 
baldintzatuta daudela, geruzaka antola daitekeen ingurune baten eraginpean, eta gizabanakoen 
eraginpetik urrundu ahala erantzukizun politikoa eskatzen duena, norbanakoaren erantzukizuna 
beharrean: 
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Emakumeen adierazgarritasuna 
Hirigintza feministak mota guztietako pertsonen hirirako eskubidea defendatzen du, hau da, hiriko 
edozein espazio erabiltzeko eta gozatzeko askatasuna, horretarako kontuan hartu behar direlarik 
segurtasunaren pertzepzioa, autonomia eta irisgarritasuna (irisgarritasun funtzional edo sentsoriala, 
irismen ekonomikoa), espazioen funtzionaltasuna eguneroko jarduerei dagokionez, ingurunearen 
egokitasuna bizitzaren esparru desberdinen bateragarritasunari dagokionez (produktiboa, 
erreprodukzioa, pertsonala, komunitarioa/politikoa). Eskalarik txikienetik, hala nola etxebizitzatik, 
espazio publiko edo ekipamenduetara. 

Genero-harremanek espazioaren konfigurazioan esku hartzen dute eta hierarkiak eta lehentasunak 
ezartzen dituzte. Daukagun hiri-eredua garapen-eredua islatzen du. Paradigma horrek, batez ere, 
ekoizpenekoa eta ordaindutakoa baloratzen du, erreprodukzio- eta zaintza-lanak gutxietsiz. Eredu 
horrek honoko dikotomia faltsua indartzen du (i) eremu produktiboa arlo publikoarekin, 
maskulinoarekin eta boterearekin lotzen duena, eta (ii) erreprodukzioa arlo pribatuarekin eta 
femeninoarekin lotzen duena, genero-diskriminazioak errepikatuz. 

Hirira, bertako espazio, zerbitzu eta ekipamendu guztietara, edozein ordutan eta modu autonomoan 
benetan sartzea ez da gizonek eta emakumeek modu berean bizi dezaketen esperientzia bat. Horren 
sintoma bat, sexu baten gehiegizko ordezkaritzan hauteman daiteke: zaila da emakumeen presentzia 
nabarmenagoa duten espazioak aurkitzea, bereziki lan feminizatuetarako (ordainpekoak zein ordaindu 
gabeko lanetarako) inguruneak alde batetara uzten badira. Ez da erraza emakumeek aisialdiko eta/edo 
autozaintzako jarduerak egiteko hiriko espazio eta ekipamendu publikoetan duten presentzian 
hauteman daitekeen desberdinkeria hori neurtzea, baina edonola ere errealitate bat erakusten digu, eta 
diskriminazio desberdinen arteko interakzioaren emaitza da; diskriminazio horien artean dago 
genero-ikuspegia aintzat ez hartzea hiri-plangintzan eta -diseinuan. 
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Bizitegi-eremuei begirada bat betaurreko 
moreekin 
Herriaren eta eremuen azterketarako lagungarri, EUSTATen hainbat datu bildu eta antolatu ditugu, 
besteak beste zahartzea, irisgarritasuna, bakardade-arriskua edota auzo-bizitza bezalako gaiei heltzea 
helburu.  

 

 

● Orion zahartze-maila baxua da (inguruko baxuenetakoa), soilik biztanleriaren %16,75ak 
gainditzen baititu 65 urteak (sei oriotarren artetik bakarrak alegia). Konparazio gisa, 
Urola-Kostan %19,79koa da portzentaia, eta %22,43koa Gipuzkoan). Hurrengo puntuan ikusiko 
dugunez, horrek ez du esan nahi Orio maila berean denik “herri gaztea”. 

● Orio nahiko herri gaztea da. Izan ere, 19 urtetik beherako biztanleriari dagokionez ez dago 
hainbesteko aldea bere inguruarekiko: Orion %22,80koa da portzentaia, %21,34koa 
Urola-Kostan eta %19,03koa Gipuzkoan. 

● Haurtzaro-indizeak beharbada goia jo eta beheranzko bidea hartu du Orion: 0-14 urte 
bitarteko biztanleriak 2003ko %14,09tik gorantz egin zuen urtez-urte, 2015-2018 tartean %18tik 
gorako portzentaietan ibili delarik, 2017an %18,39ko maximoa ezarriz. Handik aurrerako datuek 
beherakada leuna adierazten dute, 2019an %17,97koa delarik, joera horri eutsiko zaion jakiteko 
datuak falta direlarik.  

Goiko taulari dagokion hainbat ondorio: 
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BIZTANLERIA ETA ZAHARTZEA EREMUKA 

ID  EREMUA 
Biztanleria  Emak/gizon  +65 urte  +75 urte  +65 / -19 urte 

Kopurua  Indizea  %  %  Indizea 

0  ORIO  6.132  0,98  16,75  8,02  0,73 

1  Hirigune Historikoa  850  0,97  15,06  8,47  0,72 

2  Mutiozabal  33  0,65  15,15  15,15  1,00 

3  Hiri Zabalgunea  1.700  1,05  24,88  12,59  1,37 

4  Aita Letxundi  415  0,99  14,46  6,99  0,68 

5  Aramendi Toki-Alai  380  1,01  20,79  10,00  0,98 

6  Erribera  504  1,03  15,67  7,54  0,68 

7  BikamIota  255  0,83  13,73  4,71  0,54 

8  Munto  456  1,05  5,92  2,19  0,18 

9  Azkue  273  0,91  7,69  5,13  0,22 

11  Hondartza  478  0,89  6,90  2,72  0,27 

14  Dike  11  0,83  -  -  - 

15  Ceramica Arozena  -  -  -  -  - 

16  Anibarko Portua  472  0,95  12,08  3,60  0,49 

18  Ortzaika  56  0,93  16,07  8,93  0,53 
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● Zahartze-maila altuenak Hiri Zabalgunean eta Aramendi Toki-Alaien daude, beste eremu 
guztiak Orioko datu orokorraren azpitik daudelarik (Ortzaika legoke udalerriko batez 
bestekoaren paretsu). Biztanle gehien dituen eremua izanik, azpimarratzeko da Hiri 
Zabalguneko biztanleriaren lautik batek 65 urte baino gehiago dituela, eta zortzitik batek 75 urte 
baino gehiago. 

● Zahartze-maila eremuetako eraikinen irisgarritasun-mailarekin gurutzatu beharko 
litzateke: aurrerago ikusiko den bezala, zer pentsatua eman beharko luke zahartze-maila 
altuena duen Hiri Zabalguneak izatea igogailurik gabeko etxebizitzen portzentaia altuenetakoa 
-EUSTATeko estatistiken arabera behintzat bai-. 

● Eremu berrienetan 65 urtetik gorakoen portzentaia oso baxua da (%8aren azpitik Munton, 
Azkuen eta Hondartzan). Honen arrazoiak hainbat lirateke, baina besteak beste pentsa liteke 
etxebizitza berri horiek merkaturatu zirenean eskaera altua izan zela gazteen aldetik, eta 
adinekoen ikuspuntutik berriz, eremuak aparte daudela iruditu izana edo saltzeko jarri ziren 
etxebizitzak eta prezioak ez egokitzea bere beharrizanetara edo ahalmenetara. 

 

Goiko taulari dagokion hainbat ondorio: 

● Estatuko beste probintziatan jaiotako herritarren proportzioa ez da altua (%8,53), besteak 
beste XX mendeko hirugarren herenean udalerrian ez zelako industria-garapen handirik eman. 
Eskualdean ere antzekoa da portzentaia (%8,23, antzeko arrazoiagatik), biak Gipuzkoako datu 
orokorraren oso azpitik (%14,98). Eremuka begiratuta, portzentaia altuena Hiri Zabalguneak 
agertzen du, inmigrazio-aldi hartan garapen garrantzitsua izan baitzuen eremu honek. Edozein 
kasutan, datu honek ez dakarkio HAPOari beharbada hurrengoak bezainbesteko erronka. 

● Hirigune Historikoan dago atzerrian jaiotakoen proportzio altuena (bostetik bat). 
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BIZTANLERIA, JATORRIA ETA EUSKALDUNAK EREMUKA 

ID  EREMUA 
Biztanleria  Estatuko beste 

probintziatan jaioak 
Estatutik kanpo 

jaioak  Euskaldunak 

Kopurua  %  %  % 

0  ORIO  6.132  8,53  10,50  76,68 

1  Hirigune Historikoa  850  8,94  20,24  67,79 

2  Mutiozabal  33  0,00  0,00  70,00 

3  Hiri Zabalgunea  1.700  11,24  14,29  71,37 

4  Aita Letxundi  415  7,71  12,05  77,66 

5  Aramendi Toki-Alai  380  10,00  3,68  84,36 

6  Erribera  504  7,34  3,97  88,89 

7  BikamIota  255  3,92  5,10  82,11 

8  Munto  456  5,70  2,19  81,97 

9  Azkue  273  6,23  8,06  79,13 

11  Hondartza  478  9,41  8,79  74,54 

14  Dike  11  0,00  0,00  85,71 

15  Ceramica Arozena  -  -  -  0,00 

16  Anibarko Portua  472  6,78  4,87  80,35 

18  Ortzaika  56  0,00  5,36  92,31 
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Inguruneko hainbat herritan gertatzen denaren antzera, auzoa eta bertako eraikin zaharkituak 
irisgarritasun eta bizigarritasun baldintza egokietara moldatzeko zailtasunek nolabaiteko 
gainbehera eragiten dute, eta hauek, besteak beste, etxebizitzak hustutzea, eskaintza igotzea 
eta prezioak jeistea. Hala, beste herrietan bezala, Orioko Hirigune Historikoan elkarrekin bizi 
dira adinean gora doazen aspaldiko bizilagunak atzerrian jaiotakoekin, gazteagoak orokorrean. 
Honen ondorioetako bat izaten da auzotarren adinaren batez bestekoa orekatu egiten dela, 
Orion ere ikus daitekeen bezala. Deigarriagoa da Hiri Zabalguneko datua: eremu jendetsuena 
izanik, zazpi biztanletik bat atzerrian jaioa da eta %36an gainditzen du udalerriko batez besteko 
orokorra. 

● Orion euskaldunen proportzioa altua da, Urola-Kostan dagoenaren antzekoa (%76,68 Orion, 
%77,98 eskualdean), eta Gipuzkoako datuaren oso gainetik (%57,37). Herriko eremuei 
erreparatuz gero, atzerrian jaiotako datuaren haritik ondo ulertzen da Hirigune Historikoak 
izatea euskaldunen proportziorik baxuena. Landa-eremuarekin harreman estuena duen auzoak 
agertzen du, aldiz, daturik baikorrena: %92,31a Ortzaikan. 

 

Goiko taulari dagokion hainbat ondorio: 

● Orion hiru etxebizitzatik batek baino gehiagok ez dauka igogailurik (%35,78). Udalerrian ez 
dago baserri edo familia bakarreko etxebizitza asko, eta beraz esan daiteke proportzioa nahikoa 
altua dela. Konparazio gisa, Urola Kostan datua %27,50koa da, eta Gipuzkoan %28,37koa. 
Hirigune Historikoaz gain, bi lirateke eremu zaurgarrienak: Hiri Zabalgunea eta Aita Lertxundi 
(EUSTATen arabera etxebizitzen %40 inguruk ez dauka igogailurik). 

● Jakina den bezala, Hirigune Historikoak dauka gabezia handiena igogailu aldetik (%73,13). 
Igogailurik gabe bizi direnen arazoa larritzen duten aldagaiak dira adina eta bakarrik bizitzea, 
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BIZTANLERIA ETA ETXEBIZITZAK EREMUKA 

ID  EREMUA 
Biztanleria  Igogailu gabeko 

etxebizitzak 
Biztanleak etxean  2. etxeb. 

edo huts 1  1 edo 2 

Kopurua  n  %  %  %  % 

0  ORIO  6.132  1.077  35,78  25,37  51,94  22,62 

1  Hirigune Historikoa  850  381  73,13  37,50  57,10  32,44 

2  Mutiozabal  33  10  38,46  23,08  69,23  50,00 

3  Hiri Zabalgunea  1.700  340  39,53  26,78  56,43  23,14 

4  Aita Letxundi  415  89  39,56  26,09  52,17  28,44 

5  Aramendi Toki-Alai  380  0  -  21,64  48,51  25,56 

6  Erribera  504  40  18,35  20,63  49,74  13,30 

7  BikamIota  255  24  24,24  18,39  42,53  12,12 

8  Munto  456  0  -  28,74  49,43  11,68 

9  Azkue  273  0  -  27,00  52,00  13,04 

11  Hondartza  478  33  13,10  30,46  60,41  21,83 

14  Dike  11  20  100,00  50,00  50,00  70,00 

15  Ceramica Arozena  -  -  -  -  -  - 

16  Anibarko Portua  472  29  17,90  13,46  38,46  3,70 

18  Ortzaika  56  14  100,00  0,00  0,00  0,00 
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eta hain zuzen biztanle bakarreko etxebizitzen portzentaia altuena dauka Hirigune Historikoak. 
Daturik gabe diogu hurrengoa: eremu honetan zahartze-tasa altua ez den arren (%15,06, 
herriko datuaz azpitik), espero daiteke atzerritarrak dituzten etxebizitza gehienetan biztanle bat 
baino gehiago eta adineko gutxiago bizitzea, eta beraz bakarrik bizi diren asko adinekoak izatea. 

●  Zahartze-tasa altuarekin eta igogailuen faltan, biak batera Hiri Zabalgunean. Goian aipatu 
bezala gurutzaketa hau arriskutsua gerta daiteke, eta egoera horixe etorriko litzaioke urteak 
pasa ahala baita Aita Lertxundiri ere. Aldiz, Aramendi Toki-Alaiko zahartze-tasa altua ez litzateke 
hain kezkagarria, eremuan ez baitago igogailurik gabeko etxebizitzarik. 

● Biztanle bakarra herriko etxebizitzen laurdenean. Eta kopurua hazten doa: nahiz eta berez 
ez daukan zertan arazoa izan behar, arduraz jarraitu beharreko errealitatea da. Arazo 
bilakatzeko beste aldagai gehiago behar dituela ikusi da, eta isolamendu sozialarena gai 
konplexua bada ere, hirigintzaren ikuspegitik begiratuta badago ziurtasun bat: bakarrik bizi 
denak ez dauka zertan bakardade-sentsazioa izan behar, baina bakardade-sentsazioa bizi duten 
gehienak bakarrik bizi dira. Goian aipatu bezala, Hirigune Historikoan ikus daiteke portzentaia 
altuena, %37,50ekoa hain zuzen ere. 

● Bi biztanle herriko etxebizitzen laurdenean. Eta kopuru hau ere hazten doa. Honek 
elkarbizitza-unitateen aniztasuna kontuan hartzera bideratu beharko gintuzke: beteta dauden 
herriko etxebizitzen erdiak baino gehiagok biztanle bat edo bi dauka, “umeak dituen bikotea” 
gero eta etxebizitza gutxiagotan ikusten delarik. Eta hainbat eremutan datua are altuagoa da: 
adibidez Hondartzan, etxebizitzen %60,41ak biztanle bat edo bi baituka. Guzti honek lotura 
zuzena dauka merkatuak eskaintzen duen etxebizitza-ereduarekin: gizartearen aniztasuna 
asetzeko nahikoa da merkatuaren eskaintza errealitatera berez moldatzea, edo HAPOtik tresnak 
ezar daitezke eskaintza bideratzeko? 

● Hirigune Historikoan hirutik bat dira familia-etxebizitza ez direnak (bigarren etxebizitza 
edo hutsik daudenak). Orioko datu orokorra EUSTATen arabera altua da, baina kostaldeko 
herrien parekoa. 

● 50 urtetik gorako etxebizitzen portzentaia ez da altua (%19,57 2019an), batez ere XX. 
mendeko azken hamarkadan eraiki zen etxebizitza kopuru altuaren eraginez (1991eko 
%22,50etik 2001eko %5,74ra jeitsi zen portzentaia). Hazkunde haren eragina bistan dago: 28 
urte pasa den arren, 1991ean baino baxuagoa da portzentaia 2019an.  
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BIZTANLERIA ETA ZERBITZUAK EREMUKA 

ID  EREMUA 
Biztanleria 

Zerbitzuak, 
merkataritza, 

ostalaritza 

Elikagai-saltokiak 
soilik 

Kafetegi, taberna 
eta jatetxeak 

soilik 

Kopurua  Kopurua  Kopurua  Kopurua 

0  ORIO  6.132  131  23  44 

1  Hirigune Historikoa  850  32  7  10 

2  Mutiozabal  33  1  0  0 

3  Hiri Zabalgunea  1.700  48  13  7 

4  Aita Letxundi  415  1  0  0 

5  Aramendi Toki-Alai  380  13  1  3 

6  Erribera  504  6  0  1 

7  BikamIota  255  1  0  0 

8  Munto  456  3  2  1 
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Goiko taulari dagokion hainbat ondorio: 

● Orion hiru etxebizitzatik batek baino gehiagok ez dauka igogailurik (%35,78). Udalerrian ez 
dago baserri edo familia bakarreko etxebizitza asko, eta beraz esan daiteke proportzioa nahikoa 
altua dela. Konpa 

● Zerbitzuen sektorearekiko mendekotasun-maila altua dauka Oriok: udalerriko 
establezimenduen %73,98ak zerbitzuen sektorean dihardu. 

● Txikizkako merkataritza-dentsitatea %27an murriztu da 2003 eta 2019 urteen artean, 
establezimendu kopurua 1000 biztanleko 13,06tik 9,52ra jeitsi delarik. Aldiz, establezimenduen 
neurria %39an hazi da, urte horien artean biztanle bakoitzeko batez besteko azalera 0,88tik 
1,22ra igo delarik. 

 

 

Zerbitzu-, merkataritza- eta ostalaritza-establezimenduen dentsitate maila altuenak Hiri Zabalgunean eta 
Hirigune Historikoan ikus daitezke. Koska bat beherago, Aramendi Toki-Alai legoke. Dentsitate orokor honek 

hiri-bizitasunean dauka eraginik handiena. Genero Ikuspegitik, ordea, janari-saltokiak zenbaketa orokor 
honetatik banakatzea proposatzen da. Hau eginez gero, ikus daiteke (“txintxeta” horiak) Hiri Zabalguneak eta 

Hirigune Historikoak lehengo nagusigoari eusten diotela, eta Aramendi Toki-Alai ia desagertu egiten dela, 
saltoki bakarra izango bailuke. Munto litzateke hiru hauetaz gain janari-saltokiren bat daukan eremu bakarra 

(bi lituzke, herriko handiena tartean), lau baitira mota honetako saltokiak dituzten eremuak Orion. 
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9  Azkue  273  1  0  0 

11  Hondartza  478  10  0  4 

14  Dike  11  0  0  0 

15  Ceramica Arozena  -  0  0  0 

16  Anibarko Portua  472  1  0  1 

18  Ortzaika  56  0  0  0 
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Hiri-eredua eta lurralde-eredua 
Orioren kokapen estrategikoak kalteak eta onurak, biak dakarzkio udalerriari, horiek biak etengabe hartu 
beharko lituzke kontuan HAPOak, baita hiri-eredua definitzerako orduan ere. Donostiak eta Zarautzek, 
eta produkzio-, garraio- eta kontsumo-gune nagusienek eragiten dituzten erakarpena eta presioa 
indartsuak dira, eta besteak beste haien ondorio dira hiri-ereduari dagokion diagnostikoetako bat: “Asko 
eta azkar hazi da Orio”. 

Genero Ikuspegiari dagokionez, bapateko hazkundeek desorekak eragiten dituzte askotan, distantzia 
handiagoak agertzearekin batera mugikortasuna aldatzen delako (oinezkotasunak lehiakortasuna 
galtzen du eta kotxearekiko menpekotasuna areagotzen da), menpekoek autonomia galtzen dutelako, 
denbora-errenta murrizten delako zaintza-eta erreprodukzio-lanak zailtzearen ondorioz, ekipamenduak 
ez direlako biztanlegoari behar bezala egokitzen (txikiak edo zaharrak geratu direlako, sarearen 
estaldura zenbait auzorentzako eskasa delako…), eta abar. 

Hiri-eredua ez da estatikoa eta ez dio soilik HAPOari eragiten. Udalaren jarduera asko ukitzen eta 
etengabe eboluzionatzen duen irudi dinamikoa da, baina hirigintzari dagokionean oinarri sendoa behar 
du. Udaleko arduradun eta teknikariek ezagutu eta barneratu beharko luketen eredua da, eta gainera 
herritarrekin partekatu beharko litzateke. Izan ere, eredu horretatik eratorriko dira hainbat erabaki, 
mugikortasunaren ingurukoak adibidez.  

Hazkuntza honen ondorio dira baita ere beste hainbat diagnostiko: aldendutako guneak hobeto lotzeko 
beharra edo gainbeheran dauden auzoak birgaitzekoa. Hala, parte-hartze prozesuan bildutako 
proposamenak dira honokoak: 

● Alde Zaharra “ghetto” bilakatzea ekidin, irisgarritasuna eta bizi-baldintzak hobetuz. 
● Gizarte-kohesioa sustatu, horretarako guneak sortuz. 
● Herriko jarduerak berezita daude eta zonalde batzu, urrun: loturak hobetu, mugikortasun 

jasangarri eta segurua sustatuz. 
● Emakumeen parte-hartzea sustatu arlo guztietan eta prozesu gardenagoetan. 

Hauei erantsi daitezkeenak: 

● Kohesioari dagokionez, printzipio hau jarduketa, eskala eta esparru guztietan (geografikoa, 
soziala) aplikatzea proposatzen da, eta ez soilik hirigintzan. 

● Gizarte-kohesioa areagotzen duten guneak eta uneak babesteko eta indartzeko, “aktiboen 
mapa” bat abiatzea proposatzen da, gizabanakoek zein populazio-taldeek auzoz auzo bere 
ongizatea eraikitzeko erabiltzen dituzten baliabideak (“aktiboak”) jasoko dituena. Udalerriko 
gabeziak jasotzeko dinamika irauliz, metodologia positibo hau bereziki da baliagarria ekarpenak 
ondo banakatzen badira (populazio-taldeka, auzoka). Antzeko metodologia erabili zen duela ia 
urte bete Orion bertan, 0-10 urte bitarteko haurren bapateko kale-jolas autonomoa sustatzeko 
parte-hartze prozesuan zehar. Oinarrizko informazioa metodologiari buruz: 
https://www.easp.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/EASP_SaludComunitariaActivos
-FUM-05-12-18.pdf  
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Etxebizitza 
Parte-hartzaileen arabera, etxebizitzaren alorrean bere kokapenaren ondorioz Oriok jasaten duen 
presioa oso altua da (gune turistikoak izateaz gain, Donostia eta Zarautz etxebizitzaren metro 
karratuaren prezioen zerrendan estatuko bostgarren eta hamargarren postuetan daude), eskaeraren eta 
prezioen gainean eragin nabarmena duelarik. Etxebizitzaren merkatuaren ezaugarriei erreparatuz gero, 
ez da erraza indar horri aurre egitea. 

Noski, honek errenta ekonomikoarekin dauka zerikusia, eta beraz, Genero Ikuspegitik aztertu behar da. 
Formakuntzan ikusi zen bezala, Orioko 18 urtetik gorako biztanleen errenta oso desberdina da 
emakumea edo gizona izan (EUSTAT, 2017). Lau datu baino ez: 

● Gizonek 10, emakumeek 6. Batez-beste, gizonezkoek daukaten 10 euroko, emakumeek 6 euro 
baino gutxiago daukate (%41eko arrakala). 

● Gizonen erdiak 2.000tik gora, emakumeen erdiak ezta 1.080 ere. Gizonezkoen erdiak hileko 
2.000 eurotik gorako errenta daukan bitartean, emakumeen erdiak 1.080 eurotik beherakoa 
dauka (%47ko arrakala). 

● Gizonezkoen hiru laurdenek urteko 13.000 eurotik gorako errenta daukan bitartean, 
emakumeen laurdenak 3.500 eurotik beherakoa dauka (%61eko arrakala). 

● Gizonezkoen lautik hiruk gainditzen duena, soilik emakumeen erdiak dezake, aurreko bi 
puntuetan ikus daitekeen bezala. 

 

 

HAPOak ez du noski desberdinkeria hau konponduko, baina Genero Ikuspegia txertatuko du baldin eta 
kontuan hartzen badu egoera hau, are larriagoa emakumeek gehiago jasaten dituzten beste hainbat 
egoera ikusirik (guraso bakarreko familien edo elkarbizitza-unitateen buru izatea, lan-baldintza 
prekarioak jasatea, zaintzari lotutako lan ordaindugabeetan jardun beharra…). 

Aniztasuna 

Lan merkatuak gainera beste oztopo batzu agertzen ditu, Genero Ikuspegiaren laguntzaren bitartez 
errazago bistaratzen eta azaltzen direnak. Batetik, etxebizitzaren merkatuaren eskaintzaren 
aniztasun eza legoke: merkatua eta etxebizitza-eredua seme edo alabaren bat bizikide duen bikoteari 
zuzentzen bazaio ere, elkarbizitza-unitate horrek bere nagusigoa galdu du beste hainbaten aurrean. 
Hala, 1991. urtean (EUSTAT) familien erdia horrelakoa bazen, gaur ez da heren batetara iritsi ere egiten. 
Aldiz, bizikide 1 edo 2 dituzten etxebizitzak laurdena ziren orduan, eta erdia da orain. Hona egungo 
datuak (INE, ECH 2019): 

● %31 Seme-alaba bat edo gehiago bizikide dituzten bikoteak. 
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● %28 Pertsona bakarreko etxebizitza. 
● %22 Seme-alabarik gabeko bikoteak. 
● %10 Guraso bakarreko etxebizitza (“hogar monomarental”). 
● %4 Familia-gunea gehi besteren bat(zu). 
● %4 Familia-nukleoa osatzen ez duten pertsonak. 
● %1 Bi familia-nukleo edo gehiago. 

“Muchas personas viven solas, voluntaria o forzosamente, otras establecen relaciones 
personales o familiares diferentes y flexibles, y otras lo harían si el mercado de la vivienda 
no fuera tan rígido. Las fases de la vida reclaman opciones bien distintas, pero apenas hay 
lugar para otra forma de convivencia que no sea la que crea una pareja con dos sueldos y 
un proyecto de compra de casa en común”. (Gea21, 2007, 20.orr). 

Bestetik, etxebizitzaren esparru osoaren zurruntasunak eragiten dituen oztopoak leudeke, batez ere 
biziaren fase guztietara egokitzeko erakusten duen ezintasunagatik. Batzutan etxebizitzen diseinuagatik, 
bestetan alokairuaren gainetik jabegoa lehenesteagatik edota beste hainbatetan egokitzapen lanak 
egiteko dauden zailtasunengatik, bizitzan zehar ematen diren aldaketetara etxebizitza egokitzea ez da 
erraza, eta hori ere artatu beharko litzateke nolabait. 

 

 
Parte-hartze prozesuan bildutako proposamenak dira honokoak: 

● Udal-etxebizitza politika ausarta zehaztu: bitartekaritza-lana egingo duena, etxebizitza hutsak 
merkaturatzeko neurriak ezarriko dietuena, alokairua sustatzeko baliabideak txertatuko 
dituena, dauden etxebizitzak birgaitzea erraztuko duena… 

● HAPOtik etxebizitzen aniztasuna bermatu. 
● Etxebizitza-ordenantzetan Genero Ikuspegia txertatu (ikus dokumentuaren amaieran 

Ordenantzetarako proposamenak). 

Hauei erantsi daitezkeenak: 

● Erabilera-eskubideko etxebizitza-kooperatibak sustatzeko eta laguntzeko pausoak eman 
(baldintza egokiak HAPOn, beste herrietako esperientziatatik ikasi…). 

● HAPOren eta araudiaren bitartez bermatu/areagotu/sustatu/erraztu…: eskaintzaren aniztasuna, 
segurtasuna, kanpoko espaio propioa, malgutasuna, etxeko lanak, zaintza-lanak, birgaitzea… 

● Behe-solairuetan ekipamenduak, jarduera ekonomikoak, bizilagunentzako espazio komuna? 
Edozein kasutan, etxebizitzak jarriz gero, espazio publikoarekin gutxieneko harremana bermatu. 

● Etxebizitzetan ere: aniztasuna, ongizatea eta kontziliazioa erdigunean. 
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Ondorengo atalean genero ikuspegia etxebizitza eraikin proiektuetan txertatzea zertan datzan Mahai 
Teknikoarekin eta Emakumeen Mahaiarekin landu bezala azalduko da. Azterketa honetan oinarritutako 
Etxebizitza Ordenantzei dagokienez, dokumentu honen 4. atalean jaso dira, adibide gisa.  

 

Zertan datza genero-ikuspegia txertatzea 
etxebizitza-proiektuetan? 
Jakin arren etxebizitzaren inguruko desberdinkeria larrienak etxebizitza-politikei dagozkiela artatzea, 
genero-ikuspegitik hainbat ekarpen egin daiteke etxebizitzen proiektuei. Izan ere, HAPOren eta 
araudiaren bitartez bermatu/areagotu/sustatu/erraztu daitezke besteak beste eskaintzaren aniztasuna, 
segurtasuna, kanpoko espaio propioa, etxebizitzaren malgutasuna, etxeko lanak, zaintza-lanak, 
birgaitzea… Hurrengo proposamenak egituratzeko hainbat dimentsio definituko dugu, gorago ikusi 
ditugun ardatzetatik eratorriak. Dimentsioetatik abiatuz hainbat helburu eta irizpide proposatuko dugu 
aurrerago. Hona txostenak proposatzen dituen dimentsioak, etxebizitzari dagozkionak 
genero-ikuspegitik: 

1. Segurtasuna eta Autonomia. 

2. Aniztasuna. 

3. Lan erreproduktiboa. 

4. Osasuna eta Ongizatea. 

5. Lan produktiboa. 

Segurtasuna eta Autonomia 

Dimentsio honetatik abiatuz, etxebizitza-proiektuetan honoko helburuak ezartzea proposatzen da, 
genero-ikuspegia txertatze aldera: 

● Sexu-eraso eta -mehatxuen aurrean segurtasuna areagotzea. 

● Osotasun fisikorako kalteen eta arriskuen aurkako babesa handitzea. 

● Ingurune fisikoaren irisgarritasuna handitzea. 

Sexu-eraso eta -mehatxuen aurrean segurtasuna areagotzea. Helburu honen inguruan proposatzen 
diren irizpideak: 

- Berezko zaintza edo zaintza soziala erraztea, diseinuan barneratzea.  

- Beheko solairuen eta espazio publikoaren arteko harremana positiboa areagotzea. 

- Eraikinera sarbidea ezartzean ezkutalekuak ekiditea, ingurunearen ikuspena bermatuz. 

- Segurtasun ezaren sentsazioa larriagotu dezaketen neurri zuzentzaileak saihestea (kamarak, 
ispiluak…), diseinu egoki batek ekidin dezaketen heinean, behintzat. 

- Intrusioaren aurrean kontrola erraztea. 

- Intimitaterako eskubidea ere babestuz. 

- Atariaren diseinuan kontuan hartzea: gardentasuna, eskaileraren eta igogailuaren ikuspena… 
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Osotasun fisikorako kalteen eta arriskuen aurkako babesa handitzea. Helburu honen inguruan 
proposatzen diren irizpideak: 

- Garajeetara sarbidea diseinatzerakoan ibilgailuek oinezkoen ibilbideak ahalik eta gutxien 
oztopatzea eta arriskurik ez sortzea. 

- Ibilgailu handien eta/edo azkarren aukako babesa bermatzea. 

- Etxeko enimalien aurkako babesa handitzea. 

 

Ingurune fisikoaren irisgarritasuna handitzea. Helburu honen inguruan proposatzen diren irizpideak: 

- Ingurunearen irisgarritasun fisikoa handitzea. 

- Irisgarritasun sentsoriala handitzea. 

- Irisgarritasun kognitiboa kontuan hartzea. 
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Aniztasuna 

Gorago ikusi bezala, aniztasuna proposatu da galdera askoren erantzun gisa: arazoak konplexuak 
direnez erantzunak ere hala izan beharko du. Dimentsio honetatik abiatuz, etxebizitza-proiektuetan 
honoko helburuak ezartzea proposatzen da, genero-ikuspegia txertatze aldera: 

● Gizartearen aniztasunari aniztasunez erantzutea. 

● Bizi-zikloari erantzutea. 

Gizartearen aniztasunari aniztasunez erantzutea. Helburu honen inguruan proposatzen diren 
irizpideak: 

- Irizpide gisa Udala etxebizitzaren merkatuan eragile garrantzitsu gisa ulertzea proposatzen da. 
Bere esku dago eskaintzaren aniztasuna bermatzeko tresnak sortzea. Adibide gisa, promozio 
bakoitzean honokoak bermatu litzazke: 

- Azalera ezberdinetako etxebizitzak. Adibidez: 

- gutxienez %20 1-2 gela <60m2 

- gutxienez %20 3-4 gela >90m2 

- Programa ezberdinetako etxebizitzak. Adibidez: 

- gutxienez %75, komun guztietara sarbidea espazio komunetatik 
(partekatuetatik). 

- gutxienez %75, jantokia sukaldean. 

- gutxienez %75, jantokia kanpoko espazioan kabitzeko moduan. 

- Tresna hau kalitatea bermatzeko ere aplika daiteke. Adibidez, batez ere osasunarekin 
eta ongizatearekin duen baldintza bat bermatzeko: 

- gutxienez %75, aireztapen gurutzatuko etxebizitzak. 

- Gelen moldakortasuna (“bertsatilitatea”) handitzea. 

- Etxebizitzen malgutasuna handitzea. 

- Etxebizitza mendetasun egoeretara egokitzeko aukerak aurreikustea. 
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Bizi-zikloari erantzutea. Irlandan etxebizitzak eraikitzeko irizpide orokorretan adierazten da kontuan 
hartu beharko litzatekela gaur egunean eraikitzen den etxebizitzen %60ak uneren batean 
desgaitasun-egoerak hartuko dituela barnean. Zentzu honetan, genero-ikuspegitik eskatzen dena da 
errealitateari erantzun behar zaiola, gure ahalmenei dagokionez anitzak garela eta autonomia galdu 
ahala etxebizitzek ez dutela zertan tranpa batean bihurtu. Beste era batetara ikusi nahi bada, etxebizitza 
moldakorrak, neutroak eta egokitzeko modukoak eraikitzea etorkizunera begira egindako inbertsio gisa 
ere ulertu behar da, bizitzaren zikloari erantzuteko egokiagoak izango baitira. 

    

Baina bizi-zikloa ez da soilik biztanleen ahalmenetan oinarritzen: bizitzan zehar elkarbizitza-unitate 
desberdinetan zehar igarotzen gara, eta gure beharrak ere aldatuz joango dira, besteak beste norbere 
proiektu pertsonalaren, lan-baldintzen, zaintzaren inguruko arduren, eta abarren arabera. Honetarako 
ere irizpide egokiak izango dira gela moldakorrak, etxebizitza malguak, programa neutroak eta 
hierarkiarik gabeak, etab. 
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Lan erreproduktiboa 

Lan erreproduktiboa ordaindua ez izateaz gain baliorik gabea da gure gizartean, eta horregatik (edo hori 
dela eta) emakumeei dagokie (egokitu zaie) neurri handi batean. Gainera, diru-errentan sarrerarik 
eragiten ez duen lan honek denbora-erentan galera nabarmenak eragiten ditu. Lan ugalkorraren 
banaketa bidegabe honen ondorioek soka luzea eragiten dute, osasun mentalaren gainean besteak 
beste. Ez da noski hirigintzak konpondu behar duen desberdinkeria bat, baina bai berari dagozkion 
erabaki guztietan (eta eskala guztietan) txertatu beharko duen ardatza, arrakal piskanaka murriztu 
dadin. 

 

Etxeko lanak egitea eta bizikideak zaintzea gainera oso bakartzailea izan daiteke (batez ere mendekotasun altuko 
egoeran dagoen pertsona batez zaintzaile nagusiarentzat). Emakumeen artean gaisotasun eta egonezin mentalen 

sintomak altuagoa izatea lotuta dago zaintzaile bezala duten paperarekin. 

Etxebizitzen diseinuan bizigarritasunaren definiziotik at gelditu ohi da lan ugalkorra eta piskanaka, 
zenbait behar funtzional egungo eskaintzatik kanpo gelditu dira (esaterako, erropa eskegitokia). 
Dimentsio honetatik abiatuz, etxebizitza-proiektuetan honoko helburuak ezartzea proposatzen da, 
genero-ikuspegia txertatze aldera: 

● Ingurune fisikoaren funtzionaltasuna bermatzea, lan erreproduktiboarei dagokionez. 

● Lan erreproduktiboaren zentraltasuna aitortzea. 

● Lan erreproduktiboaren banaketa erraztea. 

Ingurune fisikoaren funtzionaltasuna bermatzea, lan erreproduktiboarei dagokionez. Helburu 
honen inguruan proposatzen diren irizpideak: 

- Inguruneen segurtasuna eta ergonomia bermatzea lan erreproduktiboari dagokionez. 

- Etxeko lanen eraginkortasuna eta efizientzia handitzea. 

- Espazioen eta ekipamenduen garbiketa eta mantentze-lanak erraztea. 

- Etxeko lan erreproduktiboari lotutako arrisku psikosozialak murriztea. 

- Espazioen eta ekipamenduen erabileraren esperientzia zaintzea, lan erreproduktiboari 
dagokionez. 
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Irizpide estetikoetan soilik oinarrituz eskaini ohi den irtenbideak ez dira beti funtzionalak izaten. 

Lan erreproduktiboaren zentraltasuna aitortzea. Helburu honen inguruan proposatzen diren 
irizpideak: 

- Eskakizun kuantitatiboak eskuzabaltasunez ezartzea eta gutxieneko balioak proiekturako 
erreferentzia gisa ez hartzea. 

- Lan erreproduktiboari lotutako espazioen balio kualitatiboa handitzen duten 
diseinu-baliabideak sartzea. 

- Lan erreproduktiboaren eta horri lotutako espazioen zentraltasuna eta ikusgarritasuna 
proiektuaren balio erantsi gisa hartzea. 

 

Biziguneetatik gertu lan erreproduktiboa errazteko ekipamendu txikiak beharrezkoak eta desiragarriak dira. 

Lan erreproduktiboaren banaketa erraztea. Helburu honen inguruan proposatzen diren irizpideak: 

- Etxebizitzen diseinuan etxeko lanetan erantzunkidetasuna erraztea. 

- Eraikinaren elementu komunen eta kanpokoen diseinuan zaintza-lanak partekatzea erraztea. 
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Hainbat hamarkadatan zehar funtzionaltasunaren eta efizientziaren ardatzak izan ziren sukaldeen estandarren gidari. 
Baina XX. mendeko 50. hamarkadan Suedian ibilbide hori irauli zuten, genero-ikuspegian ere aurrerapauso bat 

emanez. Ikusirik sukalde funtzionalek berekin zekartela azaleraren murrizketa, galdera aldatu zuten: nolakoak izan 
behar dute sukaldeek bi pertsonek batera lan egiteko aukera izan dezaten? 
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Osasuna eta ongizatea 

Dimentsio honetatik abiatuz, etxebizitza-proiektuetan honoko helburuak ezartzea proposatzen da, 
genero-ikuspegia txertatze aldera: 

● Ondoez fisiko eta mentaletik babestea. 

● Ongizate fisiko eta mentala sustatzea. 

● Bizikidetza eta gizarte-harremanak sustatzea. 

Ondoez fisiko eta mentaletik babestea. Helburu honen inguruan proposatzen diren irizpideak: 

- Eragile kutsatzaile eta kaltegarrien eragina murriztea. 

- Gutxieneko balioetan oinarritutako estandarrak ez hartzea. 

- Proiektua eraikitzeak bizilagunen ongizatean duen eragina kontuan hartzea. 

Ongizate fisiko eta mentala sustatzea. Helburu honen inguruan proposatzen diren irizpideak: 

- Proiektuaren eta ingurune edo elementu naturalen arteko harremana sustatzea. 

- Proiektuaren eta hurbileko espazio publikoaren arteko harremana sustatzea. 

- Etxebizitza bakoitzari kanpoko espazio propioa bermatzea. 

- Mugikortasun aktiboa eta jarduera fisikoa sustatzea. 

- Norberaren eta hurbileko ingurunea bereganatzea eta hura egokitzea erraztea. 

 

COVID-19aren ondorioz bizi genituen etxeratzeek balkoien inguruko hausnarketa eragin zuten munduko hainbat 
bazterretan, baita gurean ere. Oso denbora gutxian gizartearen pertzepzioa irauli da, eta orain inor gutxik 

eztabaidatuko du balkoien beharra etxebizitzetan. Honen harira, bigarren irakaspen bat ere hauteman behar 
litzateke: alegia, esperientziak zuzenean bizitzea jakintza iturri garrantzitsua dela, eta horixe bera dela 

genero-ikuspegiaren oinarrietako bat, baita hirigintzan eta arkitekturan ere. 
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Bizikidetza eta gizarte-harremanak sustatzea. Helburu honen inguruan proposatzen diren irizpideak: 

- Jendea elkartzeko eta biltzeko guneak jartzea. 

- Bat-bateko topaketak eta bilerak gertatzen diren uneei arreta jartzea eta guneak zaintzea. 

- Espazio publikoaren eta pribatuaren arteko trantsizioa mailakatzea. 

- Lan erreproduktibo partekatua bizikidetzarako eta gizarte harremanetarako baliabide gisa 
ulertzea. 
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Lan produktiboa 

Komunikaziorako teknologia berrien eraginez telelana indarrez sartu da gure bizitzatan, eta EAEn 
Europako herrialde askotan gertatu dena errepikatzen bada, esan daiteke gorakada handia etorriko dela 
lan-eredu honetan. Telelanak hainbat abantaila badu ere, jakina da gizon eta emakumeen arteko 
desberdinkeriaren arrakala sakontzen duela. Ez da noski hirigintza telelanaren inguruan sortzen diren 
arazoak konpondu behar dituen eragile nagusia, baina etxebizitzen kokapenean, diseinuan eta bestelako 
ezaugarrietan hausnarketa hauek badute lekurik. Are gehiago, azken urtean zehar bizi izan dugun 
pandemiak osasuna beste ekonomia bera ere kolokan nola jarri duen ikusta, besteak beste 
autoenpleguaren gorakada ekarriko duena. 

Dimentsio honetatik abiatuz, etxebizitza-proiektuetan honoko helburuak ezartzea proposatzen da, 
genero-ikuspegia txertatze aldera: 

● Norberaren bizitegi-ingurunean azpiegitura eta baliabide produktibo egokietara sarbidea 
erraztea. 

Norberaren bizitegi-ingurunean azpiegitura eta baliabide produktibo egokietara sarbidea 
erraztea. Helburu honen inguruan proposatzen diren irizpideak: 

- Etxebizitzan produkzio-espazio egoki baten egokitzapena erraztea. 

- Eraikineko gune komunitarioetan produkzio-espazioen egokitzapena erraztea. 

- Lan produktiboaren eta erreproduktiboaren bateragarritasuna erraztea. 

- Etxeko produkzio-lanari lotutako arrisku psikosozialak eta laboralak murriztea. 

- Produkzio-espazioak bere horretan edo potentzialki proiektuan sartzea balio erantsi gisa 
hartzea. 
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Ekipamenduak 
Ekipamendu publikoak herritarrei zuzentzen zaien ingurune eta zerbitzuak dira, bizi-ohiturak eta 
bizi-baldintzak hobetzea helburu. Genero Ikuspegitik askotan egiten den salaketa da ekipamenduek ez 
dutela kontuan hartzen gizartearen aniztasuna eta ekitatea behar bezala txertatu ordez, hobeto egokiten 
direla abantaila egoeran dauden herritarren beharrei, baldintzei, eskaerei edo desoei. Horretan eragina 
daukate besteak beste beharren identifikazioak (zein dira artatzen edo asetzen diren beharrak?), 
irisgarritasunak (kokapena, diseinua), espazioen antolaketak eta programak, zerbitzuaren diseinuak, 
kudeaketak (prezioak, ordutegia, erabilerarako irizpideak…), eguneroko bizimodua kontuan ez hartzea 
(ekipamendu monofuntzionalak, zaintza lanak kontuan ez hartzea…), eta abar. 

 

Parte-hartze prozesuan bildu direnen artean, hauek lirateke proposamen nabarmenenak: 

● Ekipamenduak ere, Orion egokiagoak dira gizonentzako: espazioak eta jarduerak nesken eta 
emakumeen beharren eta gogoen arabera egokitu beharko lirateke, besteak beste 
parte-hartzearen bitartez. 

● Ekipamenduetako (eta bere inguru hurbileko) irisgarritasuna bermatu beharko lirateke. Hainbat 
aipamen jaso dira honen inguruan parte-hartze prozesuan. 

● Ekipamenduetara oinezko zein bizikletazko mugikortasun segurua bermatu eta lehenetsi 
beharko litzateke. Arraun Etxeak arlo honetan jaso dituen kritikei erantsi beharko litzaizkioke 
adierazgarritasunaren ikuspegitik egindakoak: ekipamendu honen garrantziak bat egiten duela 
gizontasun hegemonikoarekin eta haren interesekin (antolatutako kirol lehiakorra kasu 
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Ekipamendu publikoen gaineko 
ardurak erakusten du herritarren 
ongizateari eragiten dioten onura hori 
are handiagoa dela desabantaila 
egoeran dauden herritarren kasuan, ez 
baitaukate antzeko baliabideak beste 
era batetara eskuratzeko aukerarik. 
Bestalde, Genero Ikuspegitik salatzen 
da baita ere sektoreka jarduteko 
inertziak birpentsatu behar direla. 
Horren adibide garbia zaharren 
egoitzen ereduan topa daiteke: 
erabiltzaile gehienek etxean jarraitu 
nahi lukete, familia askok bestelako 
irtenbide bat nahi lukete, administrazio 
publikoarentzako ez da ekonomikoki 
jasangarria, sozialki disfuntzionala da, 
bizitzarako elementu garrantzittsuak 
ezkutatzen ditu (bi norantzako zaintzen 
transferentzia, interdependentzia, 
generazioarteko solidaritatea…). Eta 
beste hainbatetan bezala, adibide 
honetan ere, hirigintzaren eta 
arkitekturaren esparruetan badaude 
erantzukizun garrantzitsuak ikusi nahi 
dituenarentzat. 

 

 
 

Projekta Urbes  ━  Hiri barneratzaile eta osasungarriak  ━  Ciudades inclusivas y saludables  ━  www.projekta.es 

 

http://www.projekta.es/


 

 

honetan). 
● Ekipamenduak eta bere jarduerak egokitu beharko lirateke, baita zaintza eta kontziliazioa 

errazteko ere. 

Proposamenak aberaste aldera, erantsi daitezkeen hainbat ekarpen: 

● Ekipamenduetan aniztasuna eta malgutasuna txertatu: helburua, jarduerak, kudeaketa, 
espazioa eta bere erabilera… 

● Ekipamenduak eta ondoko espazio publikoaren inguruan, printzipio nagusiena litzateke bi 
esparruen arteko harremana areagotzea, elkar elikatuz eta bata bestearekin nolabait nahastuz. 
Honek bat egingo luke behe-solairu irekiaren/gardenaren garrantziarekin. 

● Ibilbide osasungarriak ekipamendu gisa hartzea: kirol-osasun-ekipamendu-soziala? Berriro ere, 
kudeaketa zurrunarekin talka egiten duen proposamena da. Erabiltzaileen beharrak, gogoak eta 
jakintza txertatu beharko lirateke edozein kasutan ibilbideak diseinatzeko eta hornitzeko. 

● Ekipamenduetan ere, aniztasuna, ongizatea, zaintza eta kontziliazioa erdigunean jarri beharko 
lirateke, bai espazioen antolaketan zein kudeaketari dagozkion erabakietan. 

● Ekipamenduen, espazio libreen eta berdeguneen diagnostikoa eta plana osatu beharko 
litzateke, etapak, jarduketak eta aurrekontuak zehaztuz. Printzipio nagusi batzuren arabera egin 
beharko litzateke (feminismoarekin bat egingo duela bermatuz), eta parte-hartzaileen artean 
kontuan hartu beharko lirateke udal teknikariez eta ordezkariez gain, herriko eragile eta adituak, 
eta noski, herritarrak -hauen ekarpenak behar bezala banakatuz ezaugarrien arabera-. 

 

Espazio libreak 
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Espazio libreak eta berdeguneak genero-ikuspegitik 
ekipamenduen maila berean jar daitezke, ongizatea 
eraikitzeko eta areagotzeko baliabide bezala. Zentzu 
honetan, bizi-baldintzen araberako desabantailen aurrean, 
batzuk zein besteek konpentsazio-lana egiten dute, esparru 
pribatuko gabeziak esparru publikoan nolabait eskuragarri 
jarriz. Espazio libreetan, baliabideok eskuragarriagoak direla 
irizten da, kudeaketa eta hesi gutxiagorekin sarbide 
errazagoa duten espazioak baitira. 

Parte-hartze prozesuan jasotako proposamenak, 
besteak beste: 

● Espazio libreen segurtasuna, irisgarritasuna, 
garbitasuna eta erosotasuna bermatu. 

● Zenbait berdegune erabiltzeko gonbitea egin 
ekipamendu txikien bitartez, Abaromendiko 
berdegunean adibidez. 

● Espazio libreetan kirolaren protagonismoa murriztu. 
● Gabeziak hiru eskalan jaso dira: naturguneekin 

(mendiarekin) loturak ez dira argiak, berdegune 
nagusienak herrigunetik aparte daude eta 
herriguneko espazio libreetan gune berdeak falta 
dira. 
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Ekarpen hauei erantsi daitezkeenak: 

● Espazio libreen sare zabala osatu, eskala guztiak asetuz (herria, auzoa, etxaldea, atari-aurrea…) 
eta horien arabera hornituz. 

● Aniztasuna ere erdigunean jarri, espazioen sarean eta espazio bakoitzean, adibidez nesken eta 
emakumeen behar eta gogoak berariaz txertatuz. Hauetaz gain, baita batez ere segurtasuna, 
ongizatea eta zaintza. 
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Jarduera ekonomikoak 

Genero ikuspegitik jarduera ekonomikoen alorrari proposamenak: 

● “Zaintzaren industria komunitario” baten aldeko ekosistema berritzailea sortzea. 
● Jarduera ekonomiko feminizatuen babeserako eta sustapenerako neurriak adostea. 
● Bakarkako telelanetik “ekipamendura”: Coworking-erako espazioak egokitu, batez ere 

herriguneko eta auzoetako behe-solairuetan. 
● Bizitegi-eremu monofuntzionalak ekidin, herriguneko eta auzoetako behe-solairuetan jarduera 

ekonomiko txikiak babestuz/sustatuz: baita “Babes Ofizialeko Tertziarioa” figuraren bitartez. 
● Jarduera ekonomiko guztietan aniztasuna, zaintza eta kontziliazioa erdigunean jartzea. 
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Jarduera ekonomikoei dagokienez, parte-hartze 
saioetan jasotakoak ez du proposamen argirik 
azalerazi. Ziurtasunik gabeko garai oso aldakorrak 
bizitzen ari gara, aldaketak inoiz baino azkarrago 
ematen diren garaiak. Zerbitzu sektorea ekonomia 
mantentzeko zeinen ahula den ikusi da 2020 
urtean eta etorkizunera begira apustu anitzak egin 
behako direla ondorioztatu. 
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3. Orioko mugikortasun-eredua 
aldatzeko 10 proposamen 

1. Anibarko Portutik hondartzara, Orio luzea da 
(baina laua) 
Halaxe da, herriguneko bi muturrak bata bestearekin lotzeko ibilbidean ez dago aldaparik, eta hori 
abantaila handia da mugikortasunaren aldetik. Beste kontu bat da abiapuntu edo helmuga Goiko Kale 
inguruetan dituzten ibilbideena: atal honetan landuko ez diren irisgarritasun kontuak alde batetara 
utzita, ibilbide hauek badituzte aldapak, baina bere kokapen zentralari esker distantziak (eta beraz, 
denborak) ez dira luzeak. 

Distantzia luzeenei dagokionez, Anibarko Portuko azken etxebizitzatatik (39. zenbakia) Antillako azkenera 
(16. zenbakia) 2,6km eta 32 minutu daude oinez (Ibaiondo eta Eusko Gudariak aldetik), 3km eta 10 
minutu bizikletaz (futbol zelaiaren atzetik, aldaparik gabe). Herrigunean ibilbiderik luzeena bizikletaz 
egiteko denbora-kostua onargarria dela ikusirik (10 minutu), atal honetan oinez egindako ibilbideen 
denbora-kostua aztertuko da soilik. 

Genero-ikuspegitik Orioko herrigunearen inguruan distantzia handietan esanguratsuenak hauek izan 
daitezke: 

● Anibarko Portutik Zaraguetara: 2,2km eta 27 minutu oinez (Ibaiondo eta Eusko Gudariak aldetik, 
aldaparik gabe). 

● Antillatik tren geltokira: 1,8km eta 22 minutu oinez (Eusko Gudariak aldetik, aldaparik gabe). 

Kalkulu hauetan Ortzaika ez da kontuan hartu, biztanlego aldetik txikia baita (56 biztanle). Bide beretik, 
merezi da kalkulua berregitea muturreko egoerak alde batera utziz, Ortzaikarekin batera Anibarko 
Portua (472 biztanle) eta Antilla (130 biztanle) lanketa honetatik kanpo utziz alegia. Era honetara, eta 
hurrengo kalkuluan Orioko herriguneko biztanlegoaren %83a barne hartzen dela kontuan izanik 
(udalerriaren %80a), hauek izan daitezke genero-ikuspegitik distantzia handietan esanguratsuenak: 

● Dike eremutik (laster etxebizitzak izango dituena) Zaraguetara: 1,6km eta 20 minutu oinez 
(Ibaiondo eta Eusko Gudariak aldetik, aldaparik gabe). 

● Aita Lertxunditik Zaraguetara: 1,5km eta 19 minutu oinez (Antxiola, Iturbide eta Pelotari aldetik, 
minuturen bat luzeagoa aldapak dituelako). 

● Bikamiotatik tren geltokira: 1,1km eta 14 minutu oinez (Eusko Gudariak aldetik, aldaparik gabe). 
Edozein kasutan, 20 minutuko tartearen barruan legoke baita Abaromendi ere (1,6km). 

Ikus daiteke beraz, genero-ikuspegitik esanguratsuenak izan daitezkeen ibilbiderik luzeenak 
1,6km-takoak direla, aldaparik gabeak eta oinez 20 minuturen barruan egiteko modukoak oriotar 
gehienentzat. Ez da albo batera utzi behar kalkulu hauetan ez direla kontuan hartu 
desgaitasun-egoerak, batez-besteko abiaduran joatea eragozten duten ezaugarri fisikoak (adina, indar 
falta, txikia izatea, gizentasuna…) edo bestelako jarduerak (zama eramatea, zaintzagatik mantso 
doanaren pausora joan beharra…). Beraz, batezbesteko zenbakiak izanik, azpimarratu behar da 
populazioaren zati batentzat denbora-kostua hemen aipatutakoak baino handiagoak direla. 
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2. Orio bada “ordu laurdeneko herria” 
2020an Parisen Anne Hidalgo alkatearen gidaritzapean abiatu zuten “Paris ville du quart d'heure” ideia 
eztanda baten moduan zabaldu da munduko hiri-planifikatzaileen artean, konpaktotasuna, baliabideen 
hurbiltasuna, erabileren nahasketa eta kotxearekiko mendekotasun-eza kontzeptu soil bakarrean biltzen 
baititu, genero-ikuspegitik erdigunean jarri ohi den denbora-kostuari lotuz guztiak. Estatu Batuetako hiri 
gehienetan “amets europar” bat besterik ez dena, Europako hiri batzurentzat erronka latza da, 
samurragoa beste batzurentzat. 

 

Baina gure inguruko neurri ertaineko udalerri askotan (ia) errealitatea da dagoeneko: daukagun 
altxorraz ohartzea eta dagokion moduan baliatzea falta zaigu, besterik gabe. Alegia, besteentzat 
helburua dena guk badaukagu jada, baita Orioko biztanlegoaren gehiengo zabal batek ere. Izan ere, 
hauek dira Orion ordu laurdenean egiteko moduko ibilbideak, baldintza arruntetan: 

● Kulturetxetik: Anibarko Portura, hondartzara. 

● Diketik Bikamiotara. 

● Anibarko Portutik: Ikastolara, Kiroldegira. 

● Udaletxetik: Zaraguetara. 
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3. Herrigunean oinez, eta oinezkotasuna 
erdigunean 

Parisera joan gabe, Pontevedrako udalak azken 20 urteetan egin duen lanak eredu beharko luke 
oinezkotasuna babestu eta sustatu nahi duten udalerrientzat. Herrigune “osoan” oinez ibiltzea eta 
kotxeak beharrezkora murriztea helburu, plan ausart eta integral bat ezarri zen ia kolpe bakarrean, 
pixkanaka kale bat han eta beste bat hemen eraldatzen duen ereduari jarraitu ordez. Ezaguna den 
bezala, mundu mailako sari mordoa jaso du Pontevedrak egindako bideagatik, jakinik saririk handiena 
herritarren ongizatea dela. 

 

Hurrengo orrialdeetan “Pontevedra” eredua deskribatzen da: xehetasunez aztertzea gomendatzen da, 
irizpide eta gako baliotsuak eskaintzen baitizkie mugikortasun-eredua aldatu nahi duten eragileei. 
(Oharra: testuak “Ciudades que caminan” blogetik hartu eta euskarara itzuli dira). 
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4. Hamabi gako “Pontevedra” ereduaren 
inguruan 
Pontevedrak XX. mendeko azken urtean hasi zuen bere eraldaketa. Hautatua izan eta hilabete baten 
buruan Miguel Anxo alkateak lehen neurri handia hartu zuen: erdigune historiko osoa oinezkoentzat 
jartzea, muino baten malda leunetik Lérez ibaira jeisten den harrizko almendra bat. Izan ere, garaje 
bihurtuta, garai bateko kale eta plazetan 500 kotxe inguruk aparkatzen zuten orduan. Hura ez zen 
hasiera besterik. 

Ordutik aurrera hiriak mugikortasun aktiboago baterantz pausoak eman zituen, oinezkoa beste ezeren 
gainetik jarri zuen eredu batek gidatuta. Erdigunean hasitako eredu global bat auzo guztiak hartzen joan 
zen, espazio publikoa berreskuratuz, pertsonentzako eskubide bihurtu zena, eta antzinako 
mugikortasunari lotutako kontzeptuak zalantzan jarriz, hala nola bide publikoan aparkatzeko ohitura 
edota hiriko autobusak izateko beharra (edo beharrik eza). 

 

Pontevedra hiri laua da. Udalerriak 85.000 biztanle ditu, horietatik 65.000 herrigunean bizi dira eta 
gainerakoak 15 parrokietan sakabanatuta. Bere metropoli-eremua, Galiziako bihotz turistikoaren 
erdigunean, Rías Baixas, 200.000 pertsonatik gorakoa da, probintziako hiriburu txiki hau erreferentzia 
gune bezala duena. Udal gobernua 1999tik talde beraren esku dago. 

Honoko hamabi gakoetan, askotan oinezkoen mugikortasunaren eredu adierazgarritzat hartzen den 
esperientzia errepasatuko dugu. 

i. Inspirazioa klasikoetan 

Pontevedran ezer asmatu ez zutela esatea gustatzen zaie. Dena dago liburuetan eta beste leku 
batzuetan gutxi gorabehera testatutako esperientzietan. Jane Jacobs (“Vida y muerte de las ciudades 
americanas”) edo Francesco Tonucci (“Haurren hiria”), hiriko preskriptore handienetako bat, 
Pontevedraren eraldaketaren erreferentzia kontzeptualetan daude. Clarence Perry, R. Jacob Smith, Peter 
Hall, Donald Appleyard, Santamera eta Manchon, Alfonso Sanz edo Colin Buchanan ere erreferentzia 
garrantzitsuak izan dira. Orioko kasuan, “Pontevedra-eredua” bera izan daiteke erreferentzia baliagarria, 
gainera ondo dokumentatua dagoelako, hainbat eduki internet bitartez eskuragarri dagoelarik. 
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ii. Hiri osoan 

Eraldaketa eredu global batetik abiatu zen, hiri osoa hartzen duena, ez soilik gune turistiko edo 
komertziala. Logikoa denez, erdigunea da jende gehienak erabiltzen duen espazio publikoa; beraz, 
eraldaketak bertan hasi ziren, baina baita esku-hartzeak behar zituzten auzo batzuetan ere. Eraberritzea 
hasi eta gutxira, 1999an, hirigune historikoa oinezkoentzat bihurtzeko agindua eman zen. 500 
aparkaleku kendu ziren bat-batean. Jendeak bere hiria berraurkitu zuen. Ondoren, espazio publikoa 
pixkanaka berrantolatu zen, premia- eta funtzionaltasun-irizpideei jarraikiz. Gaur egun, hiri osoak du 
trafikoa baretuta, eta oinezkoen espazio publikoa izugarri handitu da, aparkalekuak 
beharrezkoetara mugatzeari esker. Planteamendu holistiko horren oinarria da hiria kohesio 
sozialeko irizpideekin garatu behar dela eta aldaketak auzo guztiak hartu behar dituela. 

iii. "Ez dugu trafikoa hobetu nahi" 

Hiri gehienek autoen zirkulazioa hobetzea dute helburu. Zantzu guztien arabera, hori ezinezkoa da: 
hiriak berak kudea ditzakeenak baino askoz auto gehiago daude, eta, beraz, etengabeko saturazioa 
gertatzen da. Arrazonamendu horren pean, Pontevedrak autoen trafikoa hobetzeari uko egin zion 
eta beste asmo batekin ordezkatu zuen: espazio publikoa hobetzea. Eta ahulenaren, oinezkoaren 
ikuspegitik hobetzea, eta bereziki maila funtzionalean gaitasun desberdinak zituzten oinezkoen, 
adinekoen, haurrak, emakume haurdunen, haurtxo- edo erosketa-orgatxoak erabiltzen dituztenen eta 
abarren ikuspegitik hobetzea. Hiria pertsona horientzat baliagarriagoa bada, beste guztientzat ere 
baliagarriagoa izango da. Gainera, genero-ikuspegia txertatu zuten: segurua, ez kotxista eta hurbilekoa. 

 

"Hiri-plangintza autoetan eta trafikoan pentsatuz egiten baduzu, autoak eta trafikoa 
lortuko dituzu. Pertsonak eta topaguneak kontuan hartuta planifikatzen baduzu, 

pertsonak eta topaguneak lortuko dituzu” (Fred Kent). 
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iv. Lehenengo pertsonak 

Mugikortasunaren piramidea goitik behera irauli zuten, lehen auto pribatuaren menpe zegoena. 
Erabateko lehentasuna eman zitzaien desplazamendu aktiboei, eta horren ondorioz, gauzatuko ziren 
proiektu guztiek motorrik gabeko mugimenduak erraztea zuten helburu. Joan-etorri hauek babesteaz 
eta sustatzeaz gain, lehentasunezkoak bihurtu zituzten gizarte-, kultura-, jolas- edo kirol-jarduerak, edota 
espazio publikoan egote hutsa. Espazio publikoaren erabilera pertsonen oinarrizko eta funtsezko 
eskubide bihurtu zen. Hori lortzeko, bi gauza saihestu behar ziren: batetik, “paseko trafikoa”, 
bereziki kanpoaldetik inguratu ordez bizitokiak zeharkatzen zituena, eta bestetik, “asaldura 
trafikoa”, aparkaleku bat noiz topatuko zebilena alegia. Eta bestalde, bi desplazamendu-mota 
sustatu eta arautu ziren: “helmugako trafikoa” deritzona (garajeetara zuzenean doazen autoak) eta 
“zerbitzuko trafikoa” deritzona, alegia hiriak funtzionatzeko beharrezkoa dena (salgaiak, taxiak, 
egoiliarrak, larrialdiak, etab.). Gainera, zirkulazio-bukleak antolatu ziren hiria gurutzatzea eragozteko: 
auto bat gune jakin batean puntu jakin batetik sartzen bada, berriro ateratzen da puntu horretatik edo 
hurbileko beste batetik, lasterbideak saihestuz. 

 

v. Kaleak eraldatu egiten dira 

Pixkanaka-pixkanaka, hiri-azpiegitura errealitate berrira egokitzen joan zen, espaloiak zabalduz, moduak 
batera egoteko plataforma bakarrak ezarriz, galtzadak estutuz, semaforoak kenduz, biribilguneak eraikiz, 
irisgarritasun unibertsala orokortuz, autoek okupatzen zituzten espazioak askatuz bizitza berriari 
eskaintzeko, pertsona guztien eskura. Eraldaketa horrek hiriko osasunari eta ongizateari ez ezik, 
jarduera ekonomikoari eta, bereziki, saltoki txikiei ere eragiten die. Autorik gabeko espazioen 
balioa handitu egiten da eta hiria askoz erakargarriagoa bihurtzen da eguneroko jardueretarako. 

vi. Hirian, mantso 

Hiriko kale eta plazetako abiadura maximoak 30 km/h-ra eta 10 km/h-ra mugatu ziren, funtzioaren eta 
neurrien arabera. Gainera, motordun zirkulazioa moteldu egin zen, galtzadak estutzeko, biribilgune 
txikiak eraikitzeko, mugatzaile fisikoak masiboki ezartzeko edota oinezkoentzako pasabideak 
espaloien parean jartzeko. Horrela, oinezkoak ez du galtzada “hartzen”, baizik eta alderantziz, 
auto gidariari adierazten zaio kotxearekin oinezkoentzako eremua “hartzen” ari dela behin eta 
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berriro. Hala, oinezko pasabide goratuak Pontevedrako ereduaren ezaugarririk nabarmenetako bat dira. 
Baina abiaduraren filosofia horrek beste dimentsio batzuk ere hartzen ditu, hala nola galtzada berean 
segurtasun-baldintza egokitan hainbat modu (autoak, bizikletak, etab.) batera egotea. 

vii. Kale bakoitza mundu bat da 

Orain herri barruko bideak kategoria jakin batekoak dira, beren funtzioaren eta zabaleraren arabera. 
Hirigune historikoa eta merkataritzakoak diren gehienak oinezkoak dira funtsean (garajeetarako 
sarbidea, ordu jakin batzuetan merkataritza-banaketak eta ezinbesteko trafikoa ahalbidetzen dute). 
Gainerakoen artean, 12 metro baino gutxiagoko zabalera dutenak plataforma bakarrekoak dira, ez dute 
inolako aparkalekurik eta garajeetara edo ordutegi mugatu batean saltokietara joateko baimena dute. 
Zabalenek motordun zirkulaziorako errei bat edo bi dituzte, bi aldeetan 2,5 metro erabilgarri baino 
gehiagoko espaloiak eta zerbitzuguneak dituzte (txandakako aparkaleku mugatuak, edukiontziak, 
farolak, etab.). Zenbait kale, funtzionaltasun edo kokapenagatik, autorik gabeko eremu bihurtu 
dira, hiriaren erdigunetik kanpo, eta hiri-lasaigune deituriko espazioak eratu dira, lehen 
aparkaleku bikoitza eta autoen ohiko zirkulazioa zuten kaleak zirenaren gainean. 

 

viii. Ba al dago lekurik nire behiarentzat? 

Pontevedra-ereduaren ezaugarri esanguratsuenetako bat aparkatzeko sistema da, premisa batean 
oinarrituta: aparkatzeko eskubidea baldintzatuta dago espazio publiko osoan. "Eta auto baten ordez 
behi bat erosten baduzu, kalean ere lekua egin behar diot? Eta izozkailua etxean sartzen ez bazaio, 
kalera ekartzea bururatzen zaio?". Alkatearen sarkasmoa da aparkatzeaz hitz egiten duenean. Zenbait 
kaletan, autoa noiznahi eta denbora-mugarik gabe uzteko aukera dago; horretarako, 8.000 plaza inguru 
daude. Hiri bilbearen zati handi batean sistema original batek agintzen du: autoa 15 minutuz utz 
daiteke doan. "Zerbitzu-aparkalekua" du izena, eta polizia-auto baten bidez kontrolatzen da, 
kamera eta softwarea erabiliz, eta horrek zuzenean bidaltzen dio isuna arau-hausleari. Sistemak 
errotazio eraginkorra lortzen du eta goizeko eta arratsaldeko ordutegia du. Gainerakoetan, ezin da 
aparkatu. Non geratzen dira, gutxienez, lehen erdian sartzen ziren auto asko? Ertzeko aparkalekuetan: 
2.000 plaza baino gehiago, erdiguneko helmuga esanguratsuetatik oinez 5-15 minutura gehienak. 
Gainera, 4.500 plaza inguru daude hirian zehar, 14 ordainpeko aparkalekutan. 

ix. Arauzko erudizioa 

Mugikortasunarekin lotutako araudi laguntzailea ez da PMUSetik abiatzen, beste udalerri batzuetan 
bezala. 1999an hasi zen hirigune historikoa oinezko deklaratzen, eta 2002an Mugikortasun Bandoa. 
Ondoren etorri ziren Gune Historikoaren Babes Plan Berezia (2003) eta zamalanetako bandoak (2006 eta 
2011). 2009an espazio publikoaren erabilerari buruzko gidalerro batzuk argitaratu ziren. Gidalerro 
horietan, lehen aldiz, “beharrezko trafikoaren” (“tráfico de necesidad”) garrantzia jaso zen, 
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jendea bizi den espazioetarako onargarri bezala huraxe baimenduz, eta era horretara “paseko 
trafiko” eta “asaldura trafiko” guztiak murriztuz. Dokumentu garrantzitsua da, hirigune asko 
oinezkoentzako lehentasunezko eremu bihurtzeko oinarria izan zena, autoa benetan beharrezkoak diren 
egoeretan soilik erabiltzeko aukera emanez. 2010ean abiadura 30 km/h-ra mugatu zen hiriko udal bide 
guztietan, eta bi urte beranduago hiri inguruetara zabaldu zen. 2011n, Trafiko eta Mugikortasun Plan bat 
egin zen, eta 2018an, dekretu bidez, Mugikortasun eta Hiri Espazioen Plana onartu zen. 2019an, 
"Mugikortasun atsegina eta espazio publikoen erabilera arautzeko ordenantza" idatzi zen, eta, gaur 
egun, martxan dago eskariaren araberako garraio-sistema bat ezartzea, ahalmen txikiko ibilgailuen 
bidez. 

x. Oposizio gogorraren aurrean 

Lehen urteetan hiriko hainbat eragilerekin izandako borroka gainditzeko, egoeraren diagnostiko ona 
egin zen, eta auzotarren parte-hartze zuzena bultzatu zen, batzuetan gobernuak proposatzen zituen 
baino urrats sakonagoak eskatzen zituzten batzar irekien bitartez. Bien bitartean, “enpresari kaltetuak”, 
hiri guztietan oztopo izan ohi dena, beste merkatari-sektore batzuen iritziekin konpentsatzen joan ziren, 
agian dinamikoagoak, aldaketen alde egiten zutenak eta hiria hobetzeko konfiantza zutenak. Maila 
politikoan, oposizioak auzitara eraman zituen alkatetzaren lehen dekretuak, baina 7 urte geroago 
salaketa artxibatu egin zen. Gaur egun, hiri-erreformako zenbait alderdik, oinezkoen pasabide goratuek, 
esaterako, ez dute eztabaida handirik. 

xi. Ez da kerik saltzen 

Eraldaketa-prozesua keinu atseginez betetako komunikazio baten eskutik egin da, betiere oinez ibiltzea 
desdramatizatzen saiatuz eta auzotarrak autoa edozertarako ez erabiltzera gonbidatuz. Komunikazioa 
beti pentsatu izan zen trafiko motorduna murrizteko prozesuetarako laguntza gisa, berez ez 
baitzuen lortuko aldaketa kultural itzela. Inbertitzeko ahaleginak komunikabideetako eduki 
pedagogikoetara bideratzen ziren, egiten ziren obrak eta hiri-ereduaren filosofia azalduz. Filosofia hori 
erakusketetan, zuzeneko informazio-kanpainetan (asanbladak, postontziak...) eta gauzen zergatiak 
azaltzen zituzten hainbat argitalpen propiotan ere islatu zen. Horietako batzuk udalaren webgunean 
kontsulta daitezke. Aipamen berezia merezi du 2012an sortu zen lehen “metrominutoa” (herriguneko 
mapa, oinezko distantzia eta denborak adierazten dituena), Bruselasen jasotako Intermodes saria eman 
zitzaionetik ezagun egin zena eta hiriak lortu dituen nazioarteko sarien zerrenda luzeko lehena. 

xii. Ez da tamaina kontua 

Ohikoa da munduko edozein komunikabidetako informazio-taldeak aurkitzea Galiziako hiri txiki 
honetako kaleak eta lekukotasunak grabatzen, bertako arduradunei tamaina ez dela axola esatea 
gustatzen baitzaie: "Hau edozein dimentsiotako beste edozein hiritan egin daiteke, filosofia bat 
aplikatzen ari baikara, ez eredu estatiko bat. Printzipio horiek partekatu nahi dituen hiri 
bakoitzak bere ezaugarrietara eta beharretara egokitu behar ditu". 
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5. Kotxeak debekatzea ez da irtenbidea: kotxe 
gutxiago, kotxeen mesedetan 
Màrius Navazo geografoak dion bezala, herriguneetako trafikoari dagokionez, gaur egungo erronka 
nagusia da kotxe kopuru jakin bat egotea zirkulazioan, garraio-sistemaren baitan autoek dituzten 
bertuteak adieraz daitezen, baina atalasea gainditu gabe, hortik aurrera kotxea ez baita eraginkorra 
(erraz sortzen dituen kongestioengatik) eta haren inpaktu negatiboak indar handiz adierazten direlako 
(bide-segurtasunik eza, kutsadura eta abar). Eta atalase hori ez gainditzeko, beharrezkoa da, besteak 
beste, kotxeen bide-sareari edukiera-gaitasuna eta irisgarritasun gutxi ematea -gutxi, ez zero-. 

● Kotxeen bide-sarearen edukiera-gaitasuna. Mugikortasun-eskarera handiko inguruneetan, 
autoak ezin ditu fluxuak modu eraginkorrean bideratu, eta beharrezkoa da bere azpiegituretan 
pilaketak eragiten ez dituzten moduen aldeko apustua egitea. Eta, kontrako egoeran, 
mugikortasun-eskaera txikiko inguruneetan, ez da beharrezkoa autoarentzako gaitasun handiko 
bide bat diseinatzea, hain zuzen ere mugikortasun-eskaera txikia delako. Beraz, bi kasuetan, 
ez da beharrezkoa eta ezta desiragarria ere sarearen diseinuan edukiera-gaitasun handia 
ematea kotxeei. 

● Kotxeen bide-sarearen irisgarritasuna. Trafikorako sare isotropoak planifikatzeari utzi 
eta bideak hierarkizatu behar dira, kaleen gutxiengo batek bakarrik bidera ditzan autoen 
joan-etorri nagusiak. Trafikoa moteltzeko oinarrizko ideia horrek ez du esan nahi autoen 
zirkulazioa debekatu behar denik, baizik eta horiek zirkulatzen duten ibilbideak aldatu behar 
direla, beti bide laburrenak eskaintzen jardun gabe. Beraz, hiri-bilbean autoaren irisgarritasuna 
murrizteak ez du esan nahi zamalanetarako ibilgailuei, larrialdietarako ibilgailuei, mugikortasun 
urriko pertsonei eta beste hainbat ibilgailuri sarrera debekatuko zaienik. 

Orokorrean, bide-sarea (eta aparkalekuak) diseinatzeko garaian -dagoena aldatzeko edo berriak egiteko- 
oinarria ez litzateke ezarri behar egungo egoeraren eta honek erakusten duen joeraren behaketan. Izan 
ere, egungo goranzko joerak ikusita, planifikatzaile gehienen erantzuna izaten da hazkundea 
aurreikustea eta horren arabera sarea eta aparkalekuak diseinatzea. Amaierarik gabeko hazkundea 
dakarren posizio honetan kokatu ordez beste batean jartzea proposatzen da: epe motzera eta luzera 
nahi dugun trafiko huraxe eragingo dituen sarea eta aparkalekuak diseinatu behar lirateke, izan 
ere trafikoa ez baita -euriaren moduan- “gertatzen” den zerbait, baizik eta diseinu zehatz baten 
ondorio (ia) automatikoa.  

Haurrak eskolara bere kabuz doazela kalean jolasean, batetik bestera kaleko dendatan erosketa egiten 
duen bitartean jendea hizketan, bizilagunak etxeko atari aurrean egonean, eta antzeko jarduera eta 
egoerak babestu eta sustatu nahi baditugu, kotxeen kopurua, presentzia eta abiadura murriztu behar 
dira, besteak beste motordun ibilgailuaren beharra dutenen mesedetan. Hitz batean, beharrezkoa da 
autoari espazio publikoko gonbidatu-papera ematea, behin eta berriz eman zaion 
anfitrioi-papera kenduta. 
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6. Txu-txu trenetik Herribusera: zerbitzua eta 
tresna 
Orion Herribus zerbitzuaren ezarpena aztertzea proposatzen da, Txu-txu trenaren esperientzian 
oinarrituta: zergatik ezin du autobus txiki (elektriko?) batek egunero udan egiten den joan-etorri berbera 
bete? Kontuan izan behar da Herribusaren zerbitzua gero eta udalerri txikiagotan eskaintzen dela: 
adibidez, Legazpin (8.300 biztanle, “Junetorri”) edo Ondarrun (8.400 biztanle, “Herri Bus”) urteak dira 
ezarrita dagoela. 

Ordu beteko zikloa proposatzen da, eta ibilbideari dagokionez, Txu-txuaren ibilbideari Euskotreneko 
geltokira sartu-irtena eranstea. Beste geltoki askotan ez bezala, Aia-Oriokoan alde batetara eta bestera 
doazen trenak ordu berean gurutzatzea abantaila handia da, trenera doazenak utzi eta trenean 
datozenak jaso, biak kolpe berean egin baitaitezke. 

Proposatzen den zerbitzuaren eragina oso positiboa da genero-ikuspegitik, kotxearekiko 
menpekotasunetik askatzeko balio duelako: ez bakarrik herritarrei dagokionez, baita Orioko 
mugikortasun-ereduari dagokionez ere. Izan ere, zerbitzu bezala ulertzeaz gain, tresna bezala 
erabiltzea proposatzen da: herrigunean kotxez egindako joan-etorriak eta aparkalekuen erabilera 
murrizteko neurriak ausardiaz ezartzea ahalbidetuko luke, arduradunen erabakiak babesteko baliabide 
boteretsua litzatekelarik.  
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7. Bizikleta 
Oriok bizikletaren erabilera sustatzeko baldintza ezinhobeak ditu, baina beste herri batzuren aldean 
-bere bizilagun duen Zarautzen aldean adibidez- oraindik badauka bidea aurretik. Gorago ikusi bezala, 
3km eskas dago Anibarko Portutik hondartzara (ibaiaren ondotik joanez gero), bizikletaz 10 minutuan 
egiten den tartea. Parte-hartze saioetan beste hainbat herritan jasotako ekarpena izan da nagusiena 
bizikletari dagokionean: ibilbide-sarea ez dela jarraia. Diagnostiko horren aurrean garbi dago nondik jo 
beharko litzatekeen. Genero-ikuspegitik, erasoen aurreko segurtasuna (eta honen pertzepzioa) eta 
trafikoaren aurreko babesa bermatzeaz gain, sarea ekipamendu esanguratsu guztietara iristen dela 
bermatu beharko litzateke.  

Bizikletaren sustapenari buruz ari garenean, batez ere kotxearen erabiltzaileak (gidari izan edo ez) 
bizikletara transbasatzeari buruz ari gara. Horretarako, honokoa hartu behar da buruan: herritarrek 
seguruena, konpetitiboena eta fidagarriena den garraio-modua aukeratuko dutela. 

Konpetitiboa eta fidagarria izateari buruz ari garenean, batez ere denbora-kostuari buruz ari gara: honek 
ez dio eragiten soilik ibilbidearen luzerari, laburbideei edota jarraitasunari, aparkalekuei ere eragiten 
baitie (“hurbil, erraz eta debalde”). Honek esan nahi du bizikleta-sistema (sarea eta aparkalekuak) 
konpetitiboagoa eskaintzen ez den bitartean, nekez lortuko dela transbase ganorazkoa kotxetik 
bizikletara. 

Edozein kasutan, kontuan izan behar da modu bat bestearen aldean konpetitiboagoa bilakatzeko bi bide 
daudela: bizikletaren aldeko neurri sendoak ezartzea edo kotxearen erabilerarako disuasio-neurriak 
ezartzea. Edo hirugarren bide bat, eraginkorrena noski: biak batera egitea. Era horretara neurrien 
eraginkortasuna handitzen da. Ideia hau irizpide orokor gisa erabili daiteke, baina baita espazio 
publikoaren eta bide-sarearen banaketa espazialerako irizpide bezala: bizikletarentzako espazioak 
kotxeari “kenduz” (bideei, aparkalekuei) eskuratzen baditugu, transbasea bermatzeko aurrerapausoa 
bikoitza izango da. 
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8. Gutxienera murriztu beharrekoak: “paseko 
trafikoa” eta “asaldura trafikoa” 

 

Orion “paseko trafikoaren” adibide ugari dago: herrigunetik urrun dauden muturrak motordun 
joan-etorri askoren abiapuntu eta helmuga dira, baina batetik bestera joateko ez dago zertan 
herrigunetik pasa. Irudian azaltzen den ibilbidea egiteko denbora berbera behar da Txanka aldetik. Dena 
den, hala ez balitz ere, beharrezkoa ez den trafikoa uxatzeko erabiltzen den baliabidea da kotxez egiten 
diren joan-etorriak zailtzea edota luzatzea (behean Copenhagen-eko eskema eta Groningen-eko adibide 
bat bizikleta sustatzeko kotxearen aurrean). 
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9. Aparkalekuak, askotan arazoaren parte 
Herrigunearen barruan erraz eta debalde aparkatzeko aukera edukitzeak beharrezkoa ez den trafikoa 
haztea eragiten du. Hala, herriguneko kaleetatik beharrezkoa ez den trafikoa uxatzeko baliabide 
eraginkorrenetakoa izan ohi da aparkaleku horien erabilera zailtzea (aukera murriztea, kostu bat 
eragitea, aparkatze-denbora mugatu eta errotaziora behartzea...). 

 

Zentzu honetan, irudian agertzen den eremuaren inguruko etxebizitzek edo Eroskik ere garaje propioa 
dutela jakinik, zaila izango da herriguneko kaleetan trafikoa murriztea irudian agertzen den 
eremuak eskaintzen duen aparkaleku mordo eta debaldekoa ikusita. Trafikoa eta aparkatzea 
beharrezko neurrira doitze aldera, gomendatzen dira: 

● Herrigunean eta bertako aparkalekuetan aparkamendua zailtzea (errotazioa ezartzea, 
tarifikatzea, eskaintza murriztea…). 

● Eremuko sartu-irtenak Txanka aldetik egin araztea. 

“Hurbil, erraz eta debalde” aparkatzeko kulturaren beste sintoma esanguratsu bat Zaraguetan antzeman 
daiteke: Abaromendin (non etxebizitza bakoitzak bere garajea duen) ikastetxetik pauso gutxitara 300 
aparkaleku baino gehiago dagoen arren, beste 20 eskaintzen dira zentruko ate ondoan.  
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Egoera hau aldatzea proposatzen da: kanpineko zerbitzurako sarbidea mantenduz, kotxeen 
aparkalekuak kentzea, eta autobusaren aparkalekua zein zakarrontziak kanpora ateratzea (izan ere, 
autobusak badauka hain juxtu berariazko aparkalekua sarbidetik bertan, maniobra bat bera ere egin 
gabe joan eta etorri ahal izateko). Alderdi guztietatik neurri onuragarria litzateke: bai osasunaren eta 
ongizatearen aldetik zein segurtasunaren aldetik (maniobra bakoitza arrisku-une bat da, eta ondo dakite 
udaltzainek ere, haiek zaintzera joan behar izaten baitute). 

 

Aparkaleku-eremuak alde batetara utzita, kalean ere “hurbil, erraz eta debalde” aparkatzeko kultura 
zalantzan jarri beharko litzateke. Izan ere batzuk eskubide bezala eskatzen duten horrek gehiago dauka 
pribilejiotik eskubidetik baino. Neurriak ezartzeko proposatzen diren irizpideak: 

● Aparkatzeko eskubidea ez dago inon jasota. 

● Ezta, are gutxiago, gidari bakoitzak nahi duen helmugaren ondoan aparkatzeko eskubidea. 

● Erraz aparkatzeko aukera beharrezkoa ez den trafikoaren eragile denez, aparkatzea zaildu egin 
beharko litzateke, soberako edo “asaldurako trafikoa” uxatze aldera. 

● Guztiona den espazio publikoa ia edozein jarduera edo baliabide pribatuen mesedetan 
erabiltzea ordaindu behar dela barneratu badugu (negozioek, herritarrek, udalek…), nolatan 
dago halako debaldeko aparkaleku-eskaintza eskuzabala herritar batzuren mesedetan? 

Proposamen zehatzak egite aldera, gomendatzen dira: 

● Egun kaleetan dagoen eskaintza gutxienera doitzea eta berreskuratutako espazioa espaloiei edo 
bizikleta-sareari eskaintzea. Diskurtsoaren oinarria ez litzateke , beraz, aparkalekuak galtzen 
direla, baizik eta herritarrentzako espazioa irabazten dela. 

● Eremu berrietan aparkaleku-zuzkidura kalkulatzeko erabiltzen diren estandarrak berrikustea 
(gutxienekoak jeitsiz eta maximoak ezarriz).  
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10. Orion, aparkalekuak baliabide turistiko ere 
badira 

 

 

Herri turistikoetan aparkalekuen gaia ez da lantzen erraza, batez ere jarduera turistikoa urtaroen 
araberakoa denean. Adibidez, hondartza duten herrietan ohikoa da aparkaleku eskaintzak herriak berak 
behar duena gainditzea, itsasotik hurbil dauden eremuetan behinik behin. Honek baditu bi ondorio 
kaltegarri, gutxienez: batetik, udatik kanpo eremu huts zabalak sortzen dituela gehiegizko eskaintza 
honek, inguruneek erakargarritasuna eta hiri-bizitasuna galtzen dutelarik, eta bestetik, herritarrek 
beharrezkoa ez denean ere kotxea hartzea eragiten dutela ingurura joateko, bai baitakite erraz 
aparkatzeko aukera izango dutela. 

Genero-ikuspegitik egin daitekeen ekarpen zehatzenak aparkaleku hutsek eragiten duten 
segurtasun-ezari dagokio: herrigunetik aldendutako eremu ilun batean aparkatuta dagoen furgoneta 
bakarti baten ondotik pasatzeak “susto bat” hartzeko beldurra eragin dezakela ulertu behar da, besteak 
beste.  
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4. Ordenantza proposamenak 

Bada metafora bat osasunaren inguruko begiradak azaltzeko erabiltzen dena. Irudi horren arabera, 
ibaian itotzen ari den jendea artatzeko bi estrategia leudeke: bata, laguntza eske uretan datozenak 
ateratzen eta salbatzen dituena (ospitaleak alegia), eta bestea berriz errekan gora joan eta “zergatien 
zergatiak” konpontzen dituena (zubiak eraikiz, ez erortzeko babesak jarriz...). Ibaiaren metafora hau 
ordenantzek Genero Ikuspegiaren txertaketan izan dezaketen eraginkortasuna ulertzeko balia daiteke 
baita ere: izan ere, ordenantza batetako artikulu baten zehaztasuna oso erakargarria gerta daiteke, 
baina aitortu behar da bizi-baldintzen gainean gehien eragiten duten erabakiak “ibaiaren goialdean” 
hartzen direla, eta beraz, ordenantzen onura oso mugatua izan daitekeela. 

 

 

Noski, plangintza mailan zailagoa da Genero Ikuspegia txertatzea edo ze neurritan kontuan hartu den 
antzematea, baina “ibaian gora” joaten ez denak nekez konponduko ditu arazoak tresna bakar bezala 
ordenantzak baliatzeko asmoa badu. Edozein kasutan, ordenantzak ezinbesteko baliabidea dira Genero 
Ikuspegia HAPOan txertatzeko, aipatu zehaztasunaz gain, artikuluen formulazioa bera oso modu 
adierazgarrian eta pedagogikoan egin daitekeelako. Txostenaren egileok, esaterako, ordenantzen 
lanketan hasi genuen hirigintzan Genero Ikuspegia txertatzeko proiektuen ibilbidea, Irungo HAPOrako 
hain zuzen:  

https://labur.eus/Irun-Genero-Ordenantzak  
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Orioko HAPOan genero-irizpidedun 
ordenantzen idazketarako proposamenak  
HAPOaren xedea adieraziko duen ordenantza orokor bat proposatzen da, helburu orokorrak adieraziko 
dituena. Honoko adibide hau, Projekta Urbes-ek Estudio K-rekin Markina-Xemein-eko HAPOrako 
landutakoan oinarritzen da. 
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Orokorra 

1. HAPO honetan genero-ikuspegia txertatzeari buruz. 
Garapenerako tresnek justifikatu beharko dute genero ikuspegia sartzea. Horretarako, 
helburu eta irizpide hauek ezarri dira: 

1.1. Espazioak, bereziki espazio publikoak, sartu, erabili eta kontrolatzeko autonomia 
pertsonala bermatzea. 

Eraso eta mehatxuen aurkako ingurune seguruak diseinatzea, hautemandako 
segurtasun eza barne 

Eragozpenetatik eta arriskuetatik babestutako inguruneak diseinatzea, hala nola 
trafikoak eragindakoak, ekoizpen-jarduerak, jolas-jarduerak, etab. 

Aniztasun fisikoa, sentsoriala eta kognitiboarekin bat datozen ingurune irisgarriak 
diseinatzea. 

Ahalegin fisikoan oinarritutako eta garraio publikoko sistemetan oinarritutako 
mugikortasun-sareak diseinatzea. 

1.2. Baliabideen eskuragarritasuna eta kontrola bermatzea eta sustatzea, aniztasunaren, 
inklusibitatearen eta ekitatearen ikuspegitik. 

Etxebizitza eta egoitza-baliabideak eskuratzen laguntzea. 

Osasuna eta ongizatea sustatzen dituzten baliabideetarako sarbidea erraztea, hala 
nola ekipamenduetarako (kirol, kultura, hezkuntza, komunitate, laguntza eta 
abarretarako). 

Lan ordainduaren eta jarduera ekonomikoen baliabidea erraztea. 

1.3. Erreprodukzio soziala eta erreprodukzio lana bermatu eta erraztea 

Denboraren eskuragarritasuna eta denbora pertsonalaren, produktiboaren, 
erreprodukzioaren, gizartearen eta politikaren erabilerak bateratzea erraztea, eta 
jarduera horretan erantzunkidetasuna erraztea. 

Inguruneen funtzionaltasuna kontuan hartzea etxea eta beste pertsona batzuk 
zaintzeko lanei dagokienez, eta zeregin horien sozializazioa erraztea. 

1.4. Emakumeen ordezkaritza sustatzea. 

Emakumeen partaidetza eta ordezkaritza erreala eta sinbolikoa indartu eta 
areagotzea, eta erreprodukzio soziala eta erreprodukzio lana aitortzea. 
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Espazio publikoetarako eta berdeguneetarako proposatutakoek berriz, herri desberdinetarako 
landutako adibideak jasotzen ditu. Honela, Orioko arduradunek aukeraketa eta moldaketa lanak 
idatzitako ordenantza hipotetiko hauen gainean egiteko aukera izango dute. 
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1.5. Herritarrek gardentasunarekiko konpromisoaren parte gisa ulertuko dutela bermatzea, 
honela: 

Informazioa modu argi, labur eta ulergarrian egituratuko da. 

Informazioa erraz eskuratu ahal izango da eta herritar gehienentzat formatu 
egokietan argitaratuko da. 

1.6. Justifikazioan X. eranskinean erantsitako fitxa* jaso beharko da, alderdi 
garrantzitsuenak biltzen dituena. 

* Fitxa proposamena lantzea proposatzen da, Udalaren nahi eta baliabideei egokituko 
zaiena. 

Espazio publiko eta berdeguneak 

2. Oinezkoentzako hiri ibilbideen funtzionaltasun eta segurtasun 
baldintzak 

2.1. Segurtasun baldintzak: argiztapen sarea. 

Argiztapenak ibilbideen segurtasuna hautematen lagunduko du. 

Lehentasunezko argiztapen-eremutzat hartuko dira nahitaez igaro beharreko 
pasabideak —hala nola, autobus-geltokien, aparkalekuen edo jarduera- edo 
egoitza-eremuetarako sarbideen inguruak—, baldin eta hiri-eremu isolatu batean 
edo zirkulazio gutxikoak badira. 

Argiztapenak kontuan hartu beharko ditu mugitzeko modu guztiak, luminarien 
diseinuan eta antolamenduan. 

2.2. Segurtasun baldintzak: trafikoarekiko babesa. (Hiri Mugikortasun Iraunkorraren 
Planean sartu) 

Oinezkoen pasabideak: espaloiaren ondoan aparkalekua duten kaleetan, espaloia 
lehen zirkulazioko erreiaren ertzeraino zabalduko da, aparkatutako ibilgailuek 
ikusmena oztopa ez dezaten. 

Kaleen arteko gurutzatze diagonala (edo gurutzatze unibertsala) erraztuko da, ahal 
dela, hezkuntza, kultura, kirol edo merkataritza erabilera handiko ekipamendu 
publikoen ondoan daudenean. Horretarako, pasabidea maila berean egitea 
gomendatzen da (pasabide osoaren maila igota edo inguru osoko espaloiak 
beheitituta), eta semaforoen denborek eta seinaleek gurutzaketa segurtasunez 
egiteko aukera ematea. 

2.3. Funtzionaltasun baldintzak: oinezkoentzako ibilbide guztietan, atsedenerako, 
hidrataziorako, garbiketarako eta aterperako ekipamenduak bermatuko dira. 
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3. Hiriko espazio libreen (parkeak eta plazak) funtzionaltasun eta 
segurtasun baldintzak 

3.1. Segurtasun baldintzak: argiztapen sarea. 

Argiztapen-sareak eremu publikoaren segurtasuna hautematen lagunduko du. 

Lehentasunezko argiztapen-eremutzat hartuko dira nahitaez pasatzekoak 
-sarbideak bezala- eta egonlekuak. 

3.2. Espazioen hierarkizazioa: espazio publiko bakoitzaren ekipamendu maila aztertuko da, 
erabilera edo hierarkia eremuaren arabera: udalaz gaindikoa, udalekoa, auzokoa, 
hurbiltasunekoa. 

3.3. Funtzionaltasun baldintzak (adibidez):  

Udalez gaindiko, udal mailako eta auzo mailako eremu publiko orok atsedenerako, 
hidrataziorako, higienerako eta aterperako ekipamenduak bermatuko ditu. 

Ezartzen diren komunek eraikin publikoetako komunei buruzko zehaztapenak 
beteko dituzte. Berez garbitzen diren komun aurrefabrikatuak jartzen direnean, 
kanpoko pixatokiak dituzten moduluak saihestuko dira, higiene arrazoiengatik eta 
adierazgarritasunatik. 

Atsedeneko eremuen kokapena eta eserlekuen egoera aztertu eta justifikatuko da, 
plazaren orientazioaren eta urteko garai desberdinetako eguzkitzearen arabera. 

Hiri-altzariak instalatzerakoan gurpildun aulkiak edo haurtxoentzako kotxetxoak 
paratzea aurreikusiko da, jarritako altzarien antzeko segurtasun, ergonomia eta 
erosotasun baldintzetan. 

Aterpea eta babesa bermatuko dituen eremua jarriko da. 

Atsedenaldirako eremu lasaiak lehenetsiko dira, ahal dela trafikotik urrun 
daudenak. 

Plaza berean espazioak bereiziko dira, aldi berean erabilera desberdinak erraztuko 
dituztenak, topagunea eta denboren bateragarritasuna sustatuz eta erraztuz. 

Bide batek inguratzen duen plaza oro babestuko da, baliabide hauek erabiliz: banku 
korrituak, hesiak, hormatxoak, bistarako iragazkorrak diren eta metro bat baino 
altuera txikiagoa duten landareak. 

Aniztasuna bermatuko da kolektiboei egokitutako mikroekipamenduak instalatuz: 
haur jolasak, gazteen jolas jarduerak, adinekoentzako kirol eremuak, etab. 

Erabilera desberdinen banaketa aztertu eta diseinatuko da, pasealekuen, 
aisialdiaren, atsedenaren, jolasaren eta abarren artean sor daitezkeen gatazkak 
ahalik eta txikienak izan daitezen. 

Futbol-zelaiak errepikatzea saihestuko da, jarduera anitzetarako eremuak gaituz, 
eta naturarekin zerikusia dutenak lehenetsiko dira ahal den neurrian. (Edo 
kirol-kantxa bakoitzeko, jolas librerako antzeko azalera naturala aurreikusiz). 

Parke eta berdegune guztietan mahaiak eta aulkiak jarriko dira, zaintza lanak 
errazteko besteak beste. Eserlekuak kokatuz gero, gurpil-aulkiak eta haurren 
kotxeak eroso jarri ahal izango direla bermatuko da, irisgarritasunari buruzko legea 
betez. 
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Jarduera ekonomikoei buruzkoetarako proposamenetan aparkaleku eremu handien segurtasuna, 
bizikleten aparkaleku hornikuntza eta behe solairuek hautemandako segurtasunean duten eragina 
aztertzea proposatu da. 
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Jarduera ekonomikoak 

4. Industria, merkataritza edo ekipamendu lurzatietako lur gaineko 
aparkalekuak diseinatzeko baldintzak 

4.1. Segurtasun baldintzak 
Oinezkoentzako ibilbideak zehaztuko dira aparkaleku guztietatik, espaloiraino, 
oinezkoentzako guneraino edo helburuko eraikineraino ibilbide segurua bermatzen 
dutenak. 

Ibilbide horien gutxieneko zabalera aparkalekuko plaza kopuruaren eta espero den 
jende fluxuaren arabera zehaztuko da, gutxienez 1,20 m-ko zabalerarekin. 

Merkataritza-zentro eta ekipamenduetako aparkalekuetan, non adin txikikoen, 
adineko pertsonen eta/edo joan-etorrian laguntza behar duten pertsonen kopurua 
espero den, oinezkoentzako ibilbide horiek sare bat osatu beharko dute: 

Korridore nagusiaren gutxieneko zabalera: 1,50 m 

Bigarren mailako korridorearen gutxieneko zabalera: 1,20 m 

Trafikoa duten bideen ondoko aparkalekuetako oinezkoentzako ibilbideak 
gutxieneko horretatik babestuko dira, 

0,50 m-ko hesiak edo zoru goratua, trafikoa 50 km/h-ra mugatzen bada.  

0,80 m-ko hesiak edo zoru goratua eta babes fisikoren bat, baimendutako abiadura 
50 kim/h-tik gorakoa bada. 

Oinezkoentzako ibilbide guztiak zoladura bereiziaren edo pinturaren bidez 
identifikatuko dira. 

Oinezkoentzako ibilbideak behar bezala argiztatuko dira, zoruan neurtutako 20 
luxeko gutxieneko iluminantzia emateko gai den argiztapen-instalazio batekin, eta 
batez besteko uniformetasun-faktorea %40koa izango da merkataritza-gune eta 
ekipamenduetako aparkalekuetan. Industria lurzatietako aparkalekuetan 
gutxieneko iluminantzia 15 luxekoa izanen da. 

Honako hauek seinaleztatu beharko dira, zirkulazio kodean ezarritakoaren arabera: 

Zirkulazioaren noranzkoa eta irteerak. 

Zirkulazioaren gehieneko abiadura. 

Oinezkoen pasabide eta pasabideak. 

Biltegiratu, kargatu eta deskargatzeko eremuak seinalatu egin beharko dira, baita 
bide-markez edo zoladuran pinturaz ere. 

 

5. Bizitegitarako ez diren eraikuntzetan bizikletentzako 
aparkalekuak diseinatzeko baldintzak 

5.1. Bizitegitarako ez diren erabileretarako eraikin berri guztiek bizikletak aparkatzeko toki 
bat izan beharko dute, kanpotik edo lurzatitik irisgarria den eraikinean bertan. 
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Lurzatian espazio hori gaituz gero, esparru itxia eta babes klimatikoa duena izan behar 
du. 

5.2. Dimentsionamendua 

Gutxienez, lanpostu hauek betetzea gomendatzen da: 

Iraupen luzea 

Lantokiak: 1 lehendik dauden edo aurreikusten diren 5 enpleguko 

Ikastetxeak: 3 9 urtetik gorako 10 ikasleko eta 1 5 enpleguko 

Garraio kolektiboko estazioak: 1 50 erabiltzaileko 

Iraupen ertaina 

Merkataritzaguneak: 1 salmentagunearen 150 m2 bakoitzeko eta 1 10 enpleguko 

Liburutegiak: 1 irakurketa-postu bakoitzeko 

Kirol zentroak: aurreikusitako edukierako 5 plazatik 1 eta 5 langiletik 1 

Ospitaleak: 1 100 oheko eta 1 aurreikusitako 5 enpleguko 

Administrazio zentroak eta erabilera publikoko bulegoak: 1 100 m2 eraikigarri 
bakoitzeko 

Aisialdirako zentroak (zinemak, jatetxeak eta tabernak, antzokiak, auditorioak, 
kontzertu aretoak): plaza bat 20 plazako 

 

6. Bizitegi erabilerako lurzatietan lokalak diseinatzeko baldintzak 
(merkataritza, bulego, josteta eta eta hirugarren sektoreko 
erabilerak eta ekipamendu komunitariokoak) 

6.1. Bizitegitarako eremuan hirugarren sektoreko erabilera duten lokal guztiek kalearen 
aurrealde osoa opakua izatea saihestu beharko dute. Horretarako: 

Azaleraren %XX gardena mantendu beharko dute. 
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Ekipamenduen kasuan, ondoren etxebizitza eraikinetarako proposatuko den bezala, sarbideak lantzea 
proposatzen da, segurtasun baldintzei funtzionaltasunarenak gehituz. Bide batez, aldagelen eta 
komunen baldintza eta izaerei buruz genero ikuspegiitik hausnartzeko aukera litzateke. 
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Ekipamenduak eta eraikin publikoak 

7. Segurtasuna eta babesa ekipamendu eta eraikin publikoetarako 
sarbideetan 

7.1. Ekipamendu edo eraikin publiko baterako sarbide nagusiari lotutako kanpoko 
espazioaren erasoen aurkako segurtasun baldintzak. 

Sarbidea fatxadan kokatuko da, gehien erabiltzen den kalera edo eremu publikora 
begira. 

Sarbidea duen erabilera publikoko espazioaren kota berean. 

Fatxadako horma-atalean edo fatxadatik kendutako planoan, baldin eta 
atzeraemangunearen albokoek portalearekin alakak eratzen badituzte, 135º baino 
txikiagoak ez diren angeluekin. Atzeraemandako sarbideen kasuan, kendutako 
planoaren luzera (alakak kenduta) ez da atzeraemangunearen sakoneraren bikoitza 
baino txikiagoa izango. Erabilera publikoko zortasuna duten ataripeetan ez da 
fatxadatzat hartuko kanpoko zutabeen lerroa, barneko hormatala baizik. 

Sarbidea gardena izanen da gehienbat, eta atondoaren eta atondoaren ikuspegi 
argia bermatuko da. 

Hautsitako gauzak, zokorik ez izatea edo elementu opakuak (hormak, pilareak, 
etab.) jartzea saihestuko da. atondoa eta atondoa ikustea eragotzi edo zailtzen 
dutenak. 

Beheko solairuko eskailerarako eta igogailurako ibilbideak sarbidetik ikusi eta 
argiak izanen dira, sarrerako atearen eta elementu horien arteko zirrikituak 
saihestuz. 

Atarian argiak jarriko dira, bai kanpoan bai barruan. Egokia izango da, gutxieneko 
mailei dagokienez indarrean dagoen araudia kontuan hartuta, eta gehieneko mailei 
dagokienez, “arrain-efektua” saihestea.Azken horrek argi gutxi duen inguruneak 
mugatutako espazio oso argiztatuan hautematen den segurtasun-ezaren 
sentsazioari egiten dio erreferentzia, eta, bereziki, ingurune hori nahitaezko ibilbide 
baten parte denean. 

 

7.2. Segurtasun baldintzak ekipamendu edo eraikin publiko baterako sarbide nagusiari 
lotutako barneko espazioaren erasoen aurrean. 

Eremu honetako ibilbide nagusietan saihestu egin behar dira hautsitako 
antolamenduak, zokorik edo elementu opakurik (hormak, pilareak, etab.). ikuspena 
eragotzi edo zailtzen dutenak. 

Espazio horrek argiztapen iraunkorra izanen du edo pizte automatikoa, 
presentzia-detektagailuen eta/edo ilunantzaren bidez. Egokia izango da, gutxieneko 
mailei dagokienez indarrean dagoen araudia kontuan hartuta, eta gehieneko mailei 
dagokienez, “arrain-efektua” saihestea. Azken horrek argi gutxi duen inguruneak 
mugatutako espazio oso argiztatuan hautematen den segurtasun-ezaren 
sentsazioari egiten dio erreferentzia, eta, bereziki, ingurune hori nahitaezko ibilbide 
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baten parte denean. 

 

7.3. Ekipamendu edo eraikin publiko baterako sarbide nagusiari lotutako kanpoko 
espazioko ibilgailuetatik babesteko baldintzak. 

Gutxienekoei dagokienez, “eraikinaren irteera” bati lotutako “kanpoko espazio 
segurua” dela-eta indarrean dagoen araudiak dioena hartuko da kontuan. 

Espazio honen konfigurazioak berak, garajeetako edo zerbitzuetako ateetako 
sarreren antolamenduak eta hiriko elementu eta altzarien diseinu eta kokapenak 
pertsonen babesa handituko dute trafikoaren aurrean, 

- oinezkoak galtzadan sartzea eragotziz, 

- ibilgailu motordunak nahi gabe kanpoko eremu seguru horretara eta 
hurbileko oinezkoen ingurunera sartzea galarazita, eta 

- betiere, ibilgailuetatik eta ibilgailuengandik ahalik eta ikuspen handiena 
bermatuz. 

 

8. Ekipamendu edo eraikin publiko baterako sarbide nagusiari 
lotutako espazioen funtzionaltasun baldintzak. 

8.1. Erreprodukzio lanari lotutako beharrei erantzuteko, eremu honetan: 

Kanpoaldean eta barrualdean itxaroteko eta zaintzeko espazioak egokituko dira, 
neurri nahikoak dituztenak, babestuak, argiztatuak eta asentuz hornituak. Barneko 
espazioari dagokionez, neurriak hartuko dira erabilera ordutegia independentea 
izan dadin ekipamendua edo eraikina jendearentzat irekita egoteari dagokionez. 

Bainugelak jarriko dira, ekipamenduaren edo eraikinaren erabiltzaile ez diren edo 
ez diren pertsonei sartzen uzteko moduan. Horretarako, kanpotik izanen dute 
sarbidea, eta, halakorik ezean, neurriak hartuko dituzte erabiltzeko ordutegia eta 
ekipamendua edo eraikina jendearentzat irekita egotea bereiz egon daitezen. 

8.2. Garapen komunitarioa sustatzeko, ekipamendu eta eraikin publikoetako sarbideak, 
barne-ibilbideak eta espazioak antolatzeko, herritarrek espazio jakin batzuetara modu 
autonomoan sartu eta erabiltzeko aukera emango duen xedapen bat erabiliko da, 
ekipamendua edo eraikina jendearentzat irekitzearekiko independentea izan daitekeen 
ordutegi batekin. 

8.3. Ugaltze-lanari lotutako aparkaleku-beharrei erantzuteko, eremu horretan -kanpoan 
edo barruan- zonak egokituko dira eta haurrentzako aulkiak eta antzekoak gordetzeko 
elementuak jarriko dira. 

Eremu horiek babestuak eta estaliak egon beharko dute. 

Ordenantza hauetan erabilera bakoitzerako ezarritako aparkaleku-kopuruaren %5 
baino handiagoa izango da plaza-kopurua. Kopuru hori laukoiztu egingo da 
irakaskuntza-ekipamenduetan (eskolaurrea eta haur-hezkuntza), hirukoiztu egingo 
dira osasun-erabilerako ekipamenduetan, eta bikoiztu egingo dira kirol-, 
irakaskuntza- (lehen hezkuntzan), gizarte-, kultura-, aisia- eta ikuskizun-erabilerako 
ekipamenduetan. 

Araua aplikatuta 2 plaza baino gutxiago edo 20 baino gehiago badaude, udaleko 
arlo tekniko eskudunaren irizpideari jarraituko zaio. 

 

 
 

Projekta Urbes  ━  Hiri barneratzaile eta osasungarriak  ━  Ciudades inclusivas y saludables  ━  www.projekta.es 

 

http://www.projekta.es/


 

 

 
 
   

 

 

 

 

Orioko HAPOan Genero Ikuspegia txertatzeko prozesua 
HAPOrako proposamenak 
67 / 71 

8.4. Dibertsitate funtzionalari eta zainketa-lanei lotutako aparkaleku-beharrei erantzuteko, 
eremu horretan -kanpoan edo barruan- zonak egokituko dira eta irisgarritasunari 
laguntzeko ibilgailuak gordetzeko elementuak jarriko dira, hala nola gurpil-aulkiak, 
scooter elektrikoak, etab. 

Eremu horiek babestuak eta estaliak egon beharko dute. 

Ordenantza hauetan erabilera bakoitzerako ezarritako aparkaleku-kopuruaren %5 
baino handiagoa izango da plaza-kopurua. Kopuru hori hirukoiztu egingo da 
osasun-, laguntza- edo erlijio-erabilerako ekipamenduetan, eta bikoiztu egingo da 
erabilera soziokulturaleko, aisiako edo ikuskizuneko ekipamenduetan. 

Araua aplikatuta 2 plaza baino gutxiago edo 20 baino gehiago badaude, udaleko 
arlo tekniko eskudunaren irizpideari jarraituko zaio. 

Gutxienez, zaintzako plazen% 20rekin batera, korronte-hartuneak jarriko dira, 
ibilgailu horien bateriak kargatzeko soilik. 

8.5. Mugikortasun iraunkorra sustatzeko, eremu horretan -kanpoan edo barruan- eremuak 
egokituko dira eta bizikletak, patineteak eta abar aparkatzeko elementuak jarriko dira. 

Bizikletak aparkatzeko plazen kopurua ordenantza hauetan erabilera bakoitzerako 
ezarritako aparkalekuen kopurua baino handiagoa izango da. Kopuru hori laukoiztu 
egingo da kirol- edo irakaskuntza-erabilerako ekipamenduetan, eta bikoiztu egingo 
da erabilera soziokulturaleko, jolas-erabilerako edo aisia- eta ikuskizun-erabilerako 
ekipamenduetan. 

Araua aplikatuz gero bizikletak aparkatzeko toki kopurua 5etik beherakoa edo 
100etik gorakoa bada, Udalaren arlo tekniko eskudunaren irizpideari jarraituko zaio. 

 

9. Eraikin publikoetako ekipamendu higieniko-sanitarioen 
funtzionaltasun baldintzak. 

9.1. Erabilera publikoko komun gela eta kabinen hornidura: 

Gutxienez, komunontzia duten kabinen bostenak bere konketa izango du. 

9.2. Kabinen ekipamendua 

Komun-ontzia duten kabinek arropa, poltsa eta abarretarako esekitoki bat izanen 
dute gutxienez. eta bi esekigailu kabina irisgarrietan edo zaintzaileei sartzeko 
adinako neurriak dituztenetan. 

Haurtxoen aldagailuak jarriko dira komuneko sarbideetan, garbigelen aitzinean. 
Sexuaren arabera bereizitako komunetan haurtxoentzako aldagailua egongo da bi 
konpartimentuetan eta/edo bi sexuek partekatutako atondoan. 
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Etxebizitza eraikinen kasuan, onartzeke dagoen Bizigarritasun Dekretuak genero-ikuspegitik aztertzen 
diren gai asko jasoko ditu, beraz erreferentzi gisa hura hartzea gomendatzen da. Halere, genero 
ikuspegitik funtsezkoak diren gai hauek proposatu dira, ezinbesteko lehen pauso gisa: sarbide eta 
espazio komunen segurtasuna, ibilgailu anitzen biltegiratzea, bizikleten aparkalekua eta lokal 
komunitario baten hornikuntza. 
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Etxebizitza eraikinak 

10. Etxebizitzen eraikinera sartzeko segurtasun baldintzak 
10.1. Arkupeak, ataripeak edo galeria arkupetuak 

Espazio eta elementu estalietan egiazko eta hautemandako segurtasuna bultzatuko da. 

Etxebizitza-eraikinetako karrerapeak edo ataripeak baldintza hauekin diseinatuko dira: 

Ahal dela, behar bezala ibiltzeko moduko kale edo espazio publikoren batera 
bideratutako fatxadan kokatuko dira, haietatik edo haur-parkeen ondoan behar 
bezala ikusteko moduko alboko fatxadetan; ezin izango dira kokatu bigarren 
mailako kale edo espazio publikoetan, atzeko aldeetan edo zirkulaziorik gabeko 
zaku-hondoetan. 

Ataripeen ikusizko kontrola bermatuko da, euskarrien neurriak eta lerrokadurak 
zainduz, bereziki izkinetan eta elkarguneetan. Pilareen zabalera eta konfigurazioak 
puntu itsuak sortzea saihestuko du, eta sekzio zirkularreko zutabe biluziak 
erabiltzea gomendatzen da. 

Ataripeen argiztapena nahikoa eta egokia izango da, gutxieneko mailei dagokienez 
indarrean dagoen araudia betez, eta gehieneko mailei dagokienez “arrainen 
efektua” saihestuz. Azken horrek argi gutxi duen inguruneak mugatutako espazio 
oso argiztatuan hautematen den segurtasun-ezaren sentsazioari egiten dio 
erreferentzia, eta, bereziki, ingurune hori nahitaezko ibilbide baten parte denean. 

Komunitatearen harremanetarako tarteko espazioak sortzeko eta zainketa-lanak 
errazteko, atarietarako sarbideen ondoko espazioen karakterizazioa eta 
ekipamendua lehenetsiko dira. 

10.2. Ataria: kokapena eta sarbidea 

Erabilera publikoko espazioekin mugakide diren etxebizitza eraikinetako atariak 
baldintza hauek betez ezarriko dira: 

Behar bezala dabilen kale edo espazio publikoren batera bideratutako fatxadan 
edo haietatik behar bezala ikus daitezkeen alboko fatxadetan; ezin izanen dira 
kokatu kale edo espazio publiko sekundarioetan, atzeko aldeetan edo zirkulatu 
gabeko zaku-hondoetan. 

Sarbidea duen erabilera publikoko espazioaren kota berean. 

Fatxadako horma-atalean edo fatxadatik kendutako planoan, baldin eta 
atzeraemangunearen albokoek portalearekin alakak eratzen badituzte, 135º baino 
txikiagoak ez diren angeluekin. Atzeraemandako atarien kasuan, kendutako 
planoaren luzera (alakak kenduta) ez da atzeraemangunearen sakoneraren bikoitza 
baino txikiagoa izango, eta, nolanahi ere, ez 2 metro baino txikiagoa. 90º baino 
txikiagoak ez diren angeluak onartuko dira, atzeraemangunea 50 cm baino 
handiagoa ez denean.Irizpide bera aplikatuko da atarirako sarbidea terraza, lorategi 
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edo antzekoetako itxitura partzialki edo erabat opakoen artean dagoenean. 
Erabilera publikoko zortasuna duten ataripeetan ez da fatxadatzat hartuko kanpoko 
zutabeen lerroa, barneko hormatala baizik. 

10.3. Ataria: barrualdea 

Atariaren aurrealdea gardena izanen da, gutxienez azaleraren %75ekoa, eta 
atariarekiko eta atariarekiko ikuspegi argia bermatuko du. 

Hautsitako gauzak, zokorik ez izatea edo elementu opakuak (hormak, pilareak, 
etab.) jartzea saihestuko da. atariarekiko eta atariarekiko ikuspena eragozten edo 
zailtzen dutenak. 

Beheko solairuko eskaileraren eta igogailuaren lehorreratzea ezkaratzeko sarreratik 
ikusi ahal izango da, sarrerako atearen eta elementu horien arteko zirrikituak 
saihestuz. 

Atariak argiak izanen ditu, bai kanpoan bai barruan, iraunkorrak edo pizte 
automatikoz hornituak, presentzia-detektagailuen eta/edo ilunantzaren bidez. 
Egokia izango da, gutxieneko mailei dagokienez indarrean dagoen araudia kontuan 
hartuta, eta gehieneko mailei dagokienez, “arrain-efektua” saihestea. Azken horrek 
argi gutxi duen inguruneak mugatutako espazio oso argiztatuan hautematen den 
segurtasun-ezaren sentsazioari egiten dio erreferentzia, eta, bereziki, ingurune hori 
nahitaezko ibilbide baten parte denean. 

Babes berezia behar duten eraikinen kasuan edo mota horretako eraikinak dauden 
inguruneen kasuan, irtenbide desberdinak baimendu ahal izango dira, betiere 
segurtasun eta babes determinazioen esparruan justifikatzen badira. 

Eraikin berriek lehendik dauden bizitegitarako eraikinak ordezten badituzte, atariak 
artikulu honetako baldintzetara egokituko dira, salbu eta, justifikatu ondoren, 
eraikinaren ezaugarri eta baldintzekin eta haren hirigintza-erregimenarekin 
bateraezinak diren muturretan. 

10.4. Zirkulaziorako eremu komunak. 

Solairuen arteko komunikazio-elementuek (eskailerak eta igogailua) zuzeneko 
sarbidea emanen dute etxebizitza guztietara eta haien eranskinetara (trastelekuak 
eta garajeak) eta eraikinaren lokal edo gela komunetara. 

Komunikazio-ibilbideak - korridoreak, banatzaileak eta uhalak - etxebizitza edo 
eranskinera arte irisgarriak eta seguruak izan behar dute, zokorik gabe edo 
segurtasuna bermatzen duten neurriekin. 

Eraikinaren barnean zirkulatzeko pasabideen zabalerak eta kokapenak aukera 
emanen du berrehun zentimetro luzeko prisma bat horizontalki igarotzeko, 
hirurogeita hamar zentimetro zabal eta hirurogeita hamar zentimetro garai (200 x 70 
x 70 cm). 

Zirkulatzeko eremu komunen garaiera librea 2,40 m izanen da gutxienez, eta 20 cm 
murriztu ahalko dira. urrats kritikoetan. 

 

11. Joan-etorrian laguntzeko ibilgailuak modu seguruan biltegiratzeko 
lokal hornidura 

11.1. HAPO honen arabera eraikitako oin berriko etxebizitza-eraikin guztiek lokal bat izan 
beharko dute joan-etorrietan laguntzeko ibilgailuak modu seguruan gordetzeko, hala 
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nola mugikortasun murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak (gurpil-aulkiak, 
scooterrak, ibiltariak…), haurtxoentzako gurdiak, erosketa-orgak eta antzekoak. 

11.2. Funtzionaltasun baldintzak: 

Kokalekua eta sarbidea. Lokala atariaren ondoan egonen da eta bertatik zuzeneko 
sarbidea izanen du. 

Sartzeko atea. Lokalera sartzeko ateak atarira sartzeko atearentzat ezarritako 
baldintzak beteko ditu. 

Edukiera. Biltegiratze-plaza kopurua eraikineko gela-kopuruaren berdina edo 
handiagoa izango da. 

11.3. Segurtasun baldintzak: 

Gardentasuna. 

11.4. Dimentsio-baldintzak: 

Plazen neurriak. Plaza bakoitzak S = 2,00 m2-ko azalera izanen du, alde guztietako 
neurriak alde luzeen artean egon daitezen zainduz: L = 1,00 m. 

 

12. Bizikletak aparkatzeko espazio seguru hornikuntza 
12.1. HAPO honen arabera eraikitako oin berriko etxebizitza eraikin guztiek eremu bat izan 

beharko dute bizikletak aparkatzeko. 

12.2. Eskatzen ahal diren funtzionaltasun baldintzak: 

Kokalekua eta sarbidea. Ataritik hurbil kokatuko da, gutxi gorabehera kota berean, 
eta kanpotik sarbide zuzena izanen du. 

Ibilgailu handi edo azkarren aurkako babesa. Eremu publikotik sarbidera doan 
ibilbidea ibilgailu motordunen inpaktuetatik babestuta egongo da, baita garaje edo 
aparkalekura edo garajetik zirkulatzen dutenetatik ere. 

Kanpoko babesa. Eguzkitik eta euritik babesteko elementuak izanen ditu. 

Baimenik gabe sartzearen aurkako babesa. Eraikinekoak ez diren pertsonen 
intrusioa, lapurreta edo bandalismoa eragotziko duten elementuak izanen ditu. 

Edukiera. Eraikinaren gela kopurua baino txikiagoa ez da izanen. 

Erosotasuna. Plazen% 50ek, gutxienez, indar edo trebetasun gutxiagoko pertsonei 
maniobra erraztuko diete, eta ez da maniobrarik egin beharko, hala nola, 
aparkamendu esekia edo altuerakoa. 

Berariazko ekipamendua. Bizikletak aparkatzeko elementu egonkorrak izanen ditu, 
bizikletan euskarririk behar izan gabe. 

Ekipamendu osagarria. Instalazio hauek izanen ditu: 

- Ilunantz- eta presentzia-sentsoreak dituzten argiak. 
- Korronte estankoaren hartunea. 
- Ur hartunea. 
- Hustubidea. 

12.3. Eskatu beharreko neurriak: 

Sartzeko atea. Sartzeko atearen gutxieneko pasabide librearen zabalera 90 cm-koa 
izanen da. 
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Zirkulatzeko eta maniobratzeko tokia. Atearen eta aparkatzeko edozein plazaren 
arteko zirkulatzeko eta maniobratzeko espazioaren gutxieneko zabalera 150 cm-koa 
izanen da. 

Aparkatzeko tokia. Aparkalekuen gutxieneko neurria 200*40 cm izango da. Horri 
esker, lurrean aparkatu ahal izango da (bi bizikletatik batek aurreko gurpila pixka 
bat altxatuta duela aparkatzen du, aldameneko manillardiek elkarrekin talka egin ez 
dezaten), baita esekita dagoen aparkatu ere (bizikletak elkarren ondoan dauden 
gurpilen gainetik edo azpitik 20 cm-ko altueran zintzilikatuz). 

Gutxieneko altuera. Espazioaren gutxieneko garaiera librea 220 cm-koa izanen da, 
eta 250 cm-koa, aparkamendu esekiaren edo altueraren kasuan. 

12.4. Eskatzen ahal diren segurtasun baldintzak: 

Kokalekua eta sarbidea. Sarbidea eremu publiko jendetsu batetik ikusi ahal izanen 
da. 

IDAEren bizikletak aparkatzeko gida proposatzen dugu irizpideak zehazteko: 
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos_
de_bicicletas_edf1ed0e.pdf 

 

13. Lokal komunitario hornidura 

13.1. Hiri Antolamendurako Plan Orokor honen arabera, eraikitako oin berriko etxebizitza 
eraikin guztiek lokal komunitario bat izan beharko dute, eraikinaren eta espazio 
komunen kudeaketa errazteko, eta, gainera, elkargune erakargarri eta atsegina 
eskaintzeko. 

13.2. Eskatzen ahal diren funtzionaltasun baldintzak: 

Komunitate bakoitzak erabaki beharko luke lokalak ze erabilera posible izango 
dituen (bileragela, langela, txokoa…). Horren arabera, funtzionaltasun eta 
bizigarritasun baldintza ezberdinak bete beharko ditu lokalak, aplikatu beharreko 
araudiaren arabera. 
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