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I.- DOKUMENTU HONEN XEDEA.  
 

Gai honi dagokionez indarrean dauden legezko xedapenetan ezarritakoari jarraituz, Orioko Hiri 

Antolamenduko Plan Orokor berria ebaluatu egin behar da, generoaren arloan izan ditzakeen 

eraginak kontuan hartuz. 

 

Ebaluazio hori II. epigrafean aipatutako esparru orokorrean egiten da.  

 

Ebaluazioaren edukia agiri honetan bertan eta III. epigrafean azaldutakoa da, epigrafe horretan 

bertan adierazitako moduan eta irismenarekin. 

 
 
II.- ERAGIN LINGUISTIKOA EBALUATZEKO ESPARRU OROKORRA.  
 

Plan Orokorraren eragin linguistikoaren ebaluazioa 2/2016 Legearen (“7.7” artikulua) eta 

179/2019 Dekretuaren (49. artikulua eta hurrengoak) aurreikuspenek osatutako esparru 

orokorrean egin behar da. Eta, adierazitakoa kontuan hartuta (zehazki dekretu horretan), horren 

egikaritzeak, besteak beste, ondoko premisei erantzuten die. 

 

Lehenik eta behin, 2015. urtean, Plan Orokorraren Aurrerapeneko proposamenei zegokien 

eragin linguistikoaren ebaluazioa egin zitzaien. Haren ondorioetako batzuk III. epigrafean 

laburbildu dira. Gainera, dokumentu honi dagokion 1. Eranskinean ebaluazio horren kopia osoa 

dago.  

 

Bigarrenik, hasierako onarpenerako prestatu den Plan Orokorraren dokumentuak (horren zati 

da hau) planteatutako hirigintza-garapen berriak arautzeko proposamenak zehazten ditu, 

aurreikusitako etxebizitza berriei eta jarduera ekonomikoei dagozkienak barne. Horien berri 

jakiteko, Planean bertan azaldutakoari lotzen gatzaizkio.  

 

Hirugarrenik, 179/2019 Dekretuan (53. art) adierazitakoarekin bat etorriz, Plan Orokorreko 

proposamenek Orioko euskararen egoeran izan ditzaketen ondorioak ebaluatzeko kontuan 

hartu beharreko alderdi garrantzitsuenetariko batzuk honako hauek dira: 

 

* Udalerrian bizi den biztanleria. 

Horri dagokionez, etxebizitza berriak antolatzeko proposamenak dira garrantzitsuenak. 

* Bisitari kopurua. 

Horri dagokionez, jarduera ekonomiko berriak, merkataritza-zentroak, zuzkidurak 

(ekipamenduak, parkeak…) eta abar antolatzeko proposamenak dira garrantzitsuenak. 

* Eragin soziolinguistikoak dituzten bestelako arazoak.  

 
 
III.-  ORIOKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN ERAGIN 

LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA. 
 
1.- Plan Orokorraren Aurrerapenaren eragin linguistikoaren ebaluazioa. 
 

Adierazitakoarekin bat, Plan Orokorraren Aurrerapena eta haren proposamenak ebaluatu egin 

ziren eragin linguistikoari dagokionez (2015). Dokumentu honi dagokion 1. Eranskinean 

ebaluazio horren kopia osoa dago. Hona hemen bertan jasotako proposamen eta ondorio 

batzuk: 
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* Aurrerapenaren proposamenek, oro har, eragin kaltegarri moderatuak edo ertainak dituzte 

Orioko euskararen egoera soziolinguistikoan. Nolanahi ere, garapen desberdinek hainbat 

ondorio dituzte: 

- “3.1. Eusko Gudari 36-38-40-42” azpieremuan aurreikusitako  hirigintza-garapenak 

ondorio positiboak izan ditzake. 

- Antzeko zerbait gerta daiteke “2.1. Aita Lertxundi 48-50” azpieremuan  aurreikusitako 

garapenaren kasuan. 

- Dikeko hirigintza-garapenari dagokionez, bizitegi-dentsitatea handitzeak, era berean, 

eragin linguistiko kaltegarriak areagotzea ekarriko du. 

- Halaber, Palotasen hirigintza-garapenak eragin linguistiko kaltegarriak ditu. 

Une honetan, azken esparru horretako bizitegitarako hirigintza garapena baztertuta dago 

eta ez da Plan Orokorrean sartzen. 

 

* IV. epigrafean azaltzen eta aztertzen diren neurri zuzentzaileak planteatzen dira. 

 
2.- Kofradia + Dikeari dagokien 2012ko HAPOaren Aldaketaren eragin linguistikoa 

ebaluazioa.  
 

Ebaluazio horren edukitik (2020ko abenduan egin zen), honako gai eta ondorio hauek 

nabarmendu behar dira: 

 

A.- Ebaluazioaren eta kontsiderazioen premisa batzuk hauek dira: 

 

* Munto eremuaren hirigintza garapena erreferentzia interesgarria da, Dikean 

aurreikusitako ezaugarri eta baldintzekin bat egiten baitu. 

Muntora (2012ko HAPOan aurreikusitako eta egindako etxebizitzetara) bizitzera etorri 

diren herritar gehienak Gipuzkoako udalerrietan jaio dira (% 88,20). Eta, bereziki, 

Orion (% 41,37), Donostian (% 18,91), Zarautzen (% 4,26), Aian (% 3,31) eta 

Usurbilen (% 2). 

Horrek esan nahi du Muntoko biztanleriaren % 46,90 Orion bertan jaio dela eta/edo 

eremu horretara bizitzera etorri den biztanleria berria edo hazkuntzakoa biztanleria 

osoaren % 53,10 dela. 

* Dikeko bizitegi-garapenari lotutako biztanleria-hazkundea 801 pertsonakoa dela 

kalkulatzen da, eta premisa hauek ditu: 

- Aurreikusitako etxebizitzen kopurua, guztira (gehienez): 267 etx. 

- Etxebizitza bakoitzeko, batez beste, 3 pertsona izatea. 

Berez, Dikean 252 etxebizitza aurreikusten dira gehienez. eta ez 267 etxebizitza. 

Horrek justifikatzen du 2012ko HAPOaren Aldaketan kontuan hartutako biztanleria-

zenbatespenetan dagokion doiketa beherantz egitea. 

* Aurreko datuak batera ebaluatzeak bi gogoeta mota hauek eragiten ditu. 

Batetik, Muntoren garapena erreferentetzat hartzen badugu, 801 pertsona horiek ez 

lirateke biztanleria berritzat edo gehikuntzan doan biztanleriatzat hartu behar. Zehazki, 

376 pertsona (% 46,90) Oriokoak izango lirateke, eta gainerako 425 pertsonak (% 

53,10) bakarrik sartuko lirateke biztanleria berriaren edo gehikuntzan doan 

biztanleriaren baitan. Azken pertsona horiek Oriora iristeak bakarrik sor litzake eragin 

linguistikoak euskararen egoeran, ez ordea, lehenengo aipatutakoek. 

Bestetik, 3 pertsona/etxebizitzako indize hori ez dator bat gaur egungo 

errealitatearekin; izan ere, Antolamendu Memorian adierazitakoaren arabera, indizea 

2,50 pertsona/etxebizitzako da, gutxi gorabehera. 

 

B.- Hizkuntza-azterketaren irismen-dokumentutik ondorioztatzen da beharrezkoa dela eragin 

linguistikoaren azterketa egitea.  
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C.- Eragin linguistikoaren azterlanetik ondorio hauek atera dira: 

* Kofradian aurreikusitako hirigintza-garapenak garrantzi gutxiko eragin linguistikoak 

ditu.  

* Diken aurreikusitako hirigintza-garapenak eragin linguistiko moderatuak ditu.  

 

D.- IV. epigrafean azaltzen eta aztertzen diren neurri zuzentzaileak planteatzen dira. 

 
3.- Hiria Antolatzeko Plan Orokorra (hasierako onespenaren agiria) eta proposamenak.  
 

Dokumentu honen zati den Plan horren proposamenak bertan azaldutakoak dira, eta horien 

berri izateko bertara jotzen dugu.  Adierazitakoaren arabera, Orioko euskararen egoeran 

eragina izan dezaketen gaiekin zerikusia duten horietako batzuk honako hauek dira: 

 

* Udalerriko bizilagunengan eragina duten proposamenak. 

Zehazki, 498 etxebizitza berri aurreikusten dira. Kopuru horretatik, 252 Dikean 

aurreikusitakoak dira (HAPO berriak finkatzen dituenak). 

Erreferentziatzat 2,50 pertsona/etxebizitza indizea hartuta (egungo egoeraren arabera), 

etxebizitza horiei lotutako biztanleria 1.245 pertsonakoa dela kalkulatzen da. 

Hala ere, pertsona horiek guztiak ez dira biztanleria berritzat hartu behar, horietako asko 

Orion sortutakoak izango baitira, arrazoi desberdinengatik independizatzea, bizilekuz 

aldatzea eta abar erabaki dutenak. 

Zehazki, Kofradia + Dikeari dagokien 2012ko HAPOaren Aldaketan proposatutakoarekin 

bat etorriz, Munto eremuko bizitegi-garapena hartzen bada erreferentziatzat, kontuan hartu 

behar da pertsona horietatik 584 (% 46,90) Orion jaiotakoekin bat etorriko liratekeela eta 

gainerako 661 pertsonak (% 53,10) biztanleria berriarekin edo hazkunde-biztanleriarekin.  

 

* Bisitari kopurua. 

Horri dagokionez eragina izan dezakeen hirigintza proposamena Aizperron aurreikusitako 

jarduera ekonomikoen garapenari dagokiona da. Nolanahi ere, eragin soziolinguistikoak 

mugatuak izango direla esan daiteke, ia hautemanezinak. 

Gainerakoan, Plan Orokorreko proposamen berriek ez dute aldatzen, gaur egun udalerrira 

bisitariak etortzea eragiten duten beste faktore batzuen egoera (turismoa, kirola...). Hala, 

gaur egungo egoera finkatu egiten da kanpinari, kirol-portuari, beste ekipamendu batzuei 

(kiroletakoak…) eta ostalaritzari (jatetxeak barne) dagokienez, eta Plan Orokorreko 

proposamen berriek ez dute aldaketarik ekarriko. 

Testuinguru horretan, uste da Kofradia azpieremuan planteatutakoak bezalako 

ekipamenduek eta eragin linguistikoak izan ditzaketen antzekoek gogoeta berezia behar 

dutela.  

Ildo beretik, ez dira antolatzen bisitariak erakar ditzaketen merkataritza-zentroak edo 

antzekoak. 

 

 

 

* Eragin soziolinguistikoa duten bestelako gaiak. 

Era berean, Plan Orokorrean ez dira sartzen eragin soziolinguistiko horiek sor ditzaketen 

beste proposamen batzuk. 

 

Dokumentu honen 2. Eranskinean dago Plan Orokorraren ebaluazioa (hasierako onarpen-

dokumentua), Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak sustatutako jarraibideen 

arabera egina (https://www.euskadi.eus/eragin-linguistikoaren-ebaluazioa/web01-a2kultur/eu/. 

Dokumentu horretan jasotako aurreikuspenen arabera, etxebizitza berriei lotutako biztanleria-

hazkundea1.180 pertsonakoa izango da, gaur egungoaren gainetik, nahiz eta, adierazitakoa 

kontuan hartuta, zalantzan jar daitekeen premisa bat den, etxebizitza berrietan biziko diren 
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pertsonen zati handi bat Oriokoa izango delako eta ez duelako egungo biztanleria handituko. 

Hona hemen testuinguru horretan nabarmendu beharreko gai eta ondorioetako batzuk: 

 
* *179/2019 Dekretuan ezarritakoaren arabera, euskararen bizi-espazioak edo arnasguneak 

euskararen ezagutza duten pertsonen ehunekoa % 80tik gorakoa den gune geografiko edo 

soziofuntzionalak dira, non euskara gizarte-harremanetako hizkuntza arrunta edo orokorra 

den. 

 

*Orioko egoera soziolinguistikoa, 2011. eta 2016. urteetako inkestetatik ondorioztatua, taula 

hauetan islatzen da. 

 
ORIOKO EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA  

EUSKARAREN EZAGUTZARI DAGOKIONEZ.  
(2 urteko edo gehiagoko pertsonak) 

HIZKUNTZA-
TIPOLOGIA 

2011. URTEA 2016. URTEA 
Kopurua % Kopurua % 

Euskaldunak 3.959 % 76,47 4399 % 76,68 

Ia-euskaldunak 689 % 13,31 526 % 9,17 

Erdaldunak 529 % 10,22 812 % 14,15 

GUZTIRA 5177 % 100,00 5737 % 100,00 

 
ORIOKO EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA  

ETXEKO EUSKARAREN ERABILERARI DAGOKIONEZ. 
(2 urteko edo gehiagoko pertsonak) 

HIZKUNTZA-TIPOLOGIA AÑO 2011. AÑO 2016. 

Euskara % 51 % 49,24 

Gaztelera % 32 % 30,19 

Aurreko bi hizkuntzak % 15 % 17,28 

Beste hizkuntza batzuk % 2 % 3,30 

GUZTIRA % 100 % 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIOKO EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA  
KALEKO EUSKARAREN ERABILERARI DAGOKIONEZ. 

(2 urteko edo gehiagoko pertsonak) 

POPULAZIO-TIPOLOGIA 2019. URTEA (%) 

Haurrak % 84,11 

Gazteak % 76,15 

Helduak % 71,67 

Zaharrak % 62,43 

BATEZ BESTEKOA - GUZTIA % 71,71 
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Aurreko datuen arabera, Orio ez da arnasgune bat (179/2019 Dekretuan jasotako 

definizioaren arabera). 

 

Ondorioz, Plan Orokorrean aurreikusitako bizitegi-garapen berriek ondorio kaltegarriak izango 

dituzte Orioko euskararen egoeran. Horregatik, beharrezkotzat jotzen da IV. epigrafean 

azaldutako neurri zuzentzaileak zehaztea, Aurrerapenaren (2015) ebaluazio linguistikoan 

planteatu zirenak.  

 

 
IV.- HAPO-AREN AURRERAPENAREN (2015) ERAGIN LINGUISTIKOAREN 

EBALUAZIOAN ETA KOFRADIA + DIKEARI ETA HAREN HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORREKO TRATAMENDUARI DAGOKIEN 
2012KO HAPO-AREN ALDAKETAN PLANTEATUTAKO NEURRI ZUZENTZAILEAK. 

 

Hurrengo ataletan, neurri horiek azaltzen dira, eta Plan honetan zein irizpideri erantzuten dioten 

azaltzen da. Zehazki: 

 
1.- Hirigintza-neurriak. 
 

1.1.- Proposatutako neurrien edukia. 

 

* Ondorio negatiboak sortzen dituzten proposamenak gauzatzeko prozesuak denboran 

luzatzea, bai eragin horiek murrizteko, bai pixkanaka neurri zuzentzaileak hartu eta abian 

jartzeko. 

 

* Sozializatzeko eta elkartzeko guneak sortzea (plazak, espazio libreak, jolaserako eta 

aisialdirako guneak, oinezkoentzako pasealekuak...), biztanle berrien integrazioa eta gaur 

egungo biztanleen topaketa errazteko, eta haurrak, adinekoak eta abar elkarrekin bizi eta 

egon ahal izateko. 

 

* Hainbat erabilera mota dituzten monofuntzionalak ez diren ekipamenduak antolatzea, 

nahastuta, hainbat pertsona-motak (adina...) erabil ditzaten. 

 

* Haurrei eta gazteei zuzendutako ekipamenduak lehenestea, horiek baitira euskara gehien 

erabiltzen dutenak. 

 

* Ekipamendu edo instalazioen barruan egiten diren ekintzak eta jarduerak kanpoko 

espaziora zabaltzeko neurriak zehaztea. 

 

* Bizitegi-eraikin berriak osatzea, bizilagunen sozializazioa eta topaketa bultza dezaketen 

espazioak aurreikusita, eremu publikoaren eta pribatuaren arteko espazio gisa (baratzeak, 

lorategiak, lokal komunitarioak… barne). 

 

* Bizitegitarako eraikin berriak antolatzea, atari bakoitzean etxebizitza eta bizilagun kopuru 

mugatu edo kontralatua dutenak, haien arteko harremana errazteko eta anonimatua 

saihesteko.  

 

* Etxebizitzen eraikitzea beharren arabera programatzea, euskaran eragin kaltegarri gutxien 

izan ditzaketen proposamenetatik hasita. 

 

* Etxebizitza hutsen erabilera sustatzea, berriak eraiki aurretik edo lehentasunez. 
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* Alokairuko etxebizitza sozialen eskaria aztertzea, Munton aurreikusitako modu horretako 

etxebizitzak egin ondoren. 

 

* Orioko bizilagunei lehentasuna ematea babes sozialeko etxebizitzak eta etxebizitza 

tasatuak esleitzeko.  

 

* Babestutako etxebizitzen eraikitzea azken fasera edo amaierara ez atzeratzea. 

 

* Turismo-ostatuak baimentzeko neurriak arautzea, horien ezarpena solairu jakin batzuetan 

eta/edo atari bakoitzeko gehienezko kopurura mugatuz. 

 

* Merkataritza-zentro handien ezarpena mugatzea. 

 

* Dikeren eta hirigunearen arteko lotura hobetzea. 

 

1.2.- Plan orokorreko neurrien tratamendua. 

 

Plan Orokorrean horri buruz planteatutako aurreikuspenak, dokumentu hau barne, behar bezala 

testuinguruan kokatzeko, besteak beste, honako premisa hauek hartu behar dira kontuan: 

 

* Oriok hiri-bilbe jarraitua du (Mutiozabal, Añibarko Portua, Ortzaika eta Botaleku bezalako 

salbuespenekin) eta laua (Alde Zaharra eta bere inguruak izan ezik).   

Faktore horiek direla eta, bilbe horrek baldintza egokiak ditu barne-konexioa eta -

mugikortasuna modu eroso eta irisgarrian egin ahal izateko, mugitzeko modu jasangarriak 

erabiliz (oinez eta bizikletaz, batez ere). Hori guztia, Alde Zaharra eta bere ingurua 

salbuespentzat hartuz, eta mugitzeko dagozkien baliabide mekanikoak (igogailuak, etab.) 

ezarriz, aspalditik ari direnak gauzatzen. 

Testuinguru horretan, aurreikusitako hirigintza-garapen berriak hiri-bilbe horren parte dira, 

aipatutako salbuespenen  baldintzatzaileak kontuan hartuta. 

 

* Plan Orokor berriaren hirigintza-proposamenak proiektatzeko eta gauzatzeko epea 15 bat 

urtekoa izango dela kalkulatzen da, onartu eta indarrean jartzen denetik kontatzen hasita. 

 

* 15 urteko epe horretan, 498 etxebizitza berri egingo dira. Horien eragina moderatutzat eta 

neurritsutzat jo daiteke. 

* Gainerako hirigintza-proposamen berriek (jarduera ekonomikoak, ekipamenduak...) ez dute 

Orioko egoera soziolinguistikoan eragin kaltegarririk izan eta ez dute izango. 

 

* Etxebizitza berri horiek antolatzeko eta bete beharreko baldintzak zehazteko (bizitegi-

garapenen dentsitatearekin, eraikinen tipologiarekin, horietako bakoitzean antolatu 

beharreko etxebizitza-kopuruarekin, atari bakoitzeko etxebizitza-kopuru handiagoa edo 

txikiagoa aurreikustearekin eta abarrekin zerikusia dutenak barne), faktore konplexu 

batzuetara egokitu behar da, honako hauek barne: 

- Jasangarritasuna, hedadura eta konplexutasun osoan hartuta. 

- Dentsitate, trinkotasun, erabileren nahasketa, inklusibitatea, hurbileko zerbitzuen 

kokapena (espazio libreak, ekipamenduak, merkataritza…), mugikortasun jasangarria 

eta antzeko parametroei erantzungo dien hiri-ingurunea sortzea, ikuspegi kualitatibo 

eta kuantitatiboetatik eta Orioko eskala eta gainerako baldintzak berariaz kontuan 

hartuta. 

- Gaur egungo hiri-inguruneko zatiak, hala behar dutenak, birsortzea. 

- Ahal den neurrian, egungo hiri-ingurunean bertan dauden hiri-eskariei erantzutea, eta 

natur ingurunean eragindako kalteak mugatzea. 
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- Ahal den neurrian hiri-ingurunearekin jarraitzea, haren hedadura, sakabanaketa eta 

abar mugatuz. 

- Proposamenetatik erator daitezkeen ingurumen-, hizkuntza-, genero- eta abarren 

gaineko erantzun justifikatua. 

Testuinguru hori kontuan hartuta, esan behar da planteatutako bizitegitarako garapenen 

morfologiarekin, aurreikusitako bizitegitarako eraikinen tipologiarekin (altuerarekin eta 

solairu kopuruarekin lotutako baldintzak barne, atari bakoitzeko etxebizitza kopurua…) eta 

abarrekin zerikusia duten proposamenak faktore horiek guztiak berariaz kontuan hartuta 

eta guztien artean oreka konplexua lortuta zehaztu direla. 

Testuinguru horretan eta garrantzi gutxiko edo batere garrantzirik gabeko salbuespenekin, 

hirigintzako garapen berriek ez dute eraginik, besteak beste, Palotasen. 

 

* Planteatutako bizitegitarako garapen berri guztiak osatzeko, proposamen berriak egin dira, 

bai zuzkidura berriak antolatzeko (espazio libreak, ekipamenduak…), bai daudenak 

hobetzeko eta handitzeko. 

Antolaketa justifikatzen duten helburuak kontuan hartuta, zuzkidura horiek guztiek era 

guztietako pertsonak sozializatzeko eta elkartzeko guneak sortu eta izateko helburua dute 

(sexua, arraza, adina, baldintza fisiko eta mentalak, erlijio-sinesmenak… bereizi gabe).  

Hala ere, azpimarratu beharra dago espazio libreak urbanizatzeko eta ekipamenduak 

gaitzeko programen zehaztapen espezifikoak gainditu egiten dituela Plan Orokorraren 

zereginak eta egitekoak. 

Horri dagokionez, adibide gisa, esan beharra dago plaza eta espazio libreetan jolasguneak 

proiektatu eta ezartzearekin, ekipamenduak baldintza jakin batzuetan egokitzearekin eta 

kasu horietan guztietan nahasketa soziala eta adin desberdineko pertsonak sustatzeko 

neurri espezifikoak zehaztearekin eta abarrekin zerikusia duten erabakiak Plan 

Orokorraren esku-hartze esparrutik kanpo geratzen diren kontuak direla, eta, hala 

badagokio, eta etorkizunean egin beharko dira, dagozkien urbanizazio-obren proiektuak 

egiteko eta ekipamenduei dagokien programa zehazteko testuinguruan. 

 

* Hiri-ingurune bat sortzea eta antolatzea, bere osotasunean eta zati desberdinetan hartuta, 

hiri-kalitatearen beharrezko parametroei erantzuteko (konplexutasun kualitatibo osoan 

ulertuta). 

 

* Planteatutako etxebizitza berriak egitea hainbat faktorek baldintzatutako lan konplexua da 

eta izango da, hala nola etxebizitza berri horien eskaerarekin, hirigintzako baldintzekin, 

eraikuntzarekin, teknikarekin eta abarrekin lotutakoek, eta horretarako egin beharreko obra 

eta jarduerek, honako hauek egitearekin zerikusia dutenek barne:  

- Urbanizazio obrak: eraispenak; lur mugimenduak; ur, saneamendu, elektrizitate eta 

argiteria, telekomunikazio, gas eta abarren azpiegitura eta zerbitzuen ezarpena. 

Eta hori guztia, azpiegitura eta zerbitzu horien ezarpenaren, exekuzioaren, 

funtzionamenduaren eta abarren logika bera kontuan hartuta. 

- Aurreikusitako eraikuntzak, bai sestrapean bai sestra gainean, baldintza teknikoen, 

programazioaren eta abarren multzoa kontuan hartuta. zeregin horri lotuak. 

 

Testuinguru horretan, Plan Orokor berrian bere Aurrerapenaren eragin linguistikoaren 

ebaluazioan iradokitako hirigintza-neurriek irizpide hauei jarraitzen diete: 

 

* Adierazitakoari jarraiki, planteatutako bizitegitarako garapen berriak 15 urterako gauzatu 

dira.  

Horri esker, aldi horretan zehar, ondorio kaltegarriak ezabatzeko edo minimizatzeko 

egokitzat jotzen diren neurriak (linguistikoak eta ez horrenbeste hirigintzakoak) pixkanaka 

eta etengabe zehaztu ahal izango dira, hobetuz, osatuz eta abar, exekuzio prozesu horren 

aurreko faseetan planteatzen direnak. 
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* Azaldutakoaren arabera, planteatutako bizitegitarako garapen berriak beste proposamen 

batzuekin osatzen dira, bai zuzkidura berriak antolatzeko (espazio libreak, 

ekipamenduak…), bai daudenak hobetzeko eta handitzeko. 

Eta zuzkidura horiek era guztietako pertsonak (sexua, arraza, adina, baldintza fisikoak eta 

mentalak, erlijio-sinesmenak… bereizi gabe) gizarteratzeko eta elkartzeko guneak sortzen 

lagunduko dute.  

 

* Plan Orokorrak ez du zehazten ekipamenduek erabilera jakin batzuetarako duten erabilera 

zehatza. Eta ateak zabalik uzten ditu, horietako bakoitza erabilera bakarrerako edo 

erabilera askotarako izan dadin.  

 Berariazko erabaki horien zehaztapena Plan Orokorraren eginkizuna baino haratago doa 

eta Plan Orokorretik kanpo aztertu beharko da, ekipamendu horietako bakoitzaren 

berariazko programa zehazten denean. Hori dela eta, neurri hori beste testuinguru 

horretan ebaluatzea proposatzen da (Udalak zehaztuko du, euskara zerbitzuaren 

partaidetzarekin). 

 

* Aurrekoarekin estu-estu lotuta, ekipamenduek haurrei eta gazteei edo beste pertsona 

batzuei lehentasuna emateko neurriak zehazteak Plan Orokorraren eginkizuna gainditzen 

du, eta, hala badagokio, ekipamendu horietako bakoitzaren programa espezifikoa 

zehazteko testuinguruan hartu beharko da kontuan. Hori dela eta, neurri hori beste 

testuinguru horretan ebaluatzea proposatzen da (Udalak zehaztuko du, euskara 

zerbitzuaren partaidetzarekin). 

 

* Aurreko paragrafoetan azaldutakoarekin bat etorriz, ekipamenduen edo instalazioen 

barruan garatutako ekintzak eta jarduerak kanpoko espaziora zabaltzeko neurriak 

zehazteak ere, Plan Orokorraren zeregina gainditzen du. Hori dela eta, aipagai dauden 

ekipamendu bakoitzean dagokion esku-hartze programa zehaztea testuinguruari dagokio 

(Udalak zehaztuko du, euskara zerbitzuaren partaidetzarekin). 

 

* Bizitegi-eraikuntzek eta antolatutako etxebizitzek 2022ko ekainaren 28ko Dekretuan 

ezarritako bizigarritasun-baldintzak bete beharko dituzte. 

 Dekretu horren arabera, bizikletak, haurtxoen aulkiak, mugikortasun murriztuko pertsonen 

aulkiak edo elementuak aparkatzeko lokalak antolatuko dira. Eta ez du aurreikusten lokal 

komunitarioen antolamendua. 

 

Testuinguru horretan, dekretu horretan zehaztutako bizigarritasun baldintzak egokitzat eta 

nahikotzat jotzen dira bizitegitarako eraikinen eta kalitatezko etxebizitzen antolamendu 

helburuei erantzuteko. 

 

Gainera, komeni da kontuan hartzea bi gai mota hauek: 

 
Alde batetik, horrelako lokal komunitarioak ezartzea ez da gure kulturaren edo egoitza-

sistemaren parte. Horrek ez du esan nahi neurri interesgarria ez denik. Nolanahi ere, 

horrelako neurri baten berezitasuna dela eta, neurri hori ezartzeko bide edo arautze 
orokorra ez da egokia. Horren aurrean, gure egoitza-kulturan txertatu daitezen, 

beharrezkoak izango dira aurretik banakoen eta boluntarioen praktikak eta esperientziak, 

pixkanaka ezarriko direnak, eta agian, jendearen onespena jaso eta orokortuko direnak.  

 

Hori dela eta, sustatzaileek, jabeek eta/edo bertan bizi direnek beren borondatez 

planteatutako bizitegi-eraikin batean lokal komunitario bat gaitzeko proposamena inolako 

eragozpenik gabe baimendu beharko litzateke. Beste kontu bat da bere eskakizun orokorra 

eta araudia, une honetan justifikatuta ez dagoena.   
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Bestetik, zalantzazkoa eta eztabaidagarria da horrelako lokal komunitarioen ezarpena 

euskararen egoeran eragin soziolinguistiko positiboak dituen edo izan ditzakeen neurri bat 

izatea. Hala, kontuan izan behar da gako hori lotuta dagoela eraikuntzan eta etxebizitzetan 

bizi direnen profil soziolinguistikoekin (baita beste faktore batzuekin ere, hala nola 

euskaldunek euskara erabiltzeari buruzkoarekin). Eta profil horren arabera, lokal horretan 

(gaituz gero) euskaraz, gaztelaniaz... hitz egingo da. 

 

* Plan Orokorrean bizitegitarako eraikinak antolatzeko eta horietan egon daitezkeen 

etxebizitzen kopurua zehazteko planteatutako aurreikuspenek arestian azaldutako 

baldintza konplexuen multzoari erantzuten diote. 

Planteamendu hori eta ikuspegi hori zuzenak dira eta mantendu egin behar dira. 

Testuinguru horretan, ezarpena bezain zalantzazkoa eta eztabaidagarria da  

atari bakoitzeko etxebizitza kopuru handiagoa edo txikiagoa euskararen egoeran eragin 

soziolinguistiko positiboak dituen edo izan ditzakeen neurria izatea. Hala, horri buruzko 

gakoa eraikuntzan eta etxebizitzetan bizi direnen profil soziolinguistikoarekin (eta beste 

faktore batzuekin) lotuta egongo da. Eta profil horren arabera, eraikineko eremu 

komunetan euskaraz, gaztelaniaz... hitz egingo da. 

 

* Adierazitakoaren arabera, bizitegi-garapenak eta proiektatutako etxebizitza berriak 15 

urteko epean gauzatzea aurreikusten da. Bere osotasuna eta konplexutasuna kontuan 

hartuta, neurri egokia da exekuzio prozesu hori aldi baterako kontuan hartzeko. 

Hala ere, kontuan hartu behar da garapen horietako bakoitza urbanizazioa, eraikuntza 

(sestra gainean eta azpian) eta abar gauzatzeko aurreikusitako faktore baldintzatzaileetara 

egokitu behar dela. 

 

* Orioko etxebizitza hutsen kopuruarekin eta ehunekoarekin lotutako arazoak Plan 

Orokorreko proposamenak zehazteko agertokiaren parte dira, eta proposamen horietan 

berariaz hartu dira kontuan. 

Testuinguru horretan, besteak beste, hiru faktore mota hauek hartu behar dira kontuan: 

Alde batetik, Orioko etxebizitza hutsen zenbatekoa ez da oso handia ezta kezkagarria ere. 

Hala ere, egokitzat jotzen diren etxebizitza horiek betetzeko neurriak zehaztu beharko dira. 

 

Bestetik, aurreikusitako etxebizitza berrien kopurua (498 etxebizitza). neurritsua da eta 

Plan Orokorreko proposamenen proiekziorako (15 urte) balio du. 

 

Azkenik, zalantzazkoa eta eztabaidagarria da etxebizitza hutsak betetzeko neurriak 

euskararen egoeran eragin soziolinguistiko positiboak dituzten edo izan ditzaketen neurriak 

izatea. Hala, etxebizitza horiek beteko dituzten pertsonen profil soziolinguistikoa (eta beste 

faktore batzuekin) izango da kontuan hartu beharreko gakoetariko bat. Eta profil hori, 

adibidez, gaztelania hiztunena bada, nekez ondoriozta daiteke neurri horiek ondorio 

positiboak izatea. 

 

* Alokairuko etxebizitza sozialen eskaria aztertzeak Plan Orokorraren eginkizuna gainditzen 

du. Hori dela eta, egokitzat jotzen diren neurriak (azterketa egitearekin zerikusia dutenak 

barne) kontuan hartu eta, hala badagokio, zehaztea, horretarako egokia den esku-hartze 

esparrura bideratzen da (Udalak zehaztuko du, euskara-zerbitzuaren parte-hartzearekin). 

 

* Babes sozialeko etxebizitzak eta etxebizitza tasatuak esleitzerakoan Orioko bizilagunei 

lehentasuna emateko neurriak HAPOaren eginkizuna gainditzen dute.  Hori dela eta, 

erabaki esparru egokira bideratuko dira (Udalak zehaztuko du, euskara zerbitzuaren 

partaidetzarekin). 
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* Planteatutakoaren ildotik, bizitegi-eraikuntzetan ostatu turistikoak etxebizitza-erabilerarako 

beheko solairura mugatuko dira. Salbuespen gisa, solairu altuagoetan ezartzea 

baimenduko da, baldin eta etxebizitzetatik aparteko sarbidea (komunikazio-gunea) badute. 

 
2.- Hautetsientzako eta udal-teknikarientzako neurriak.  
 

2.1.- Proposatutako neurrien edukia. 

 

Hautetsien heziketa, batez ere legegintzaldien hasieran, hirigintzako antolamenduak dakartzan 

ondorio eta eraginei dagokienez, jakitun izan daitezen. 

 

2.2.- Plan orokorreko neurrien tratamendua. 

 

Haien zehaztapena Plan Orokorrak bere esku hartzeko eta erabakitzeko duen eremua baino 

handiagoa da. Horregatik, horrelako neurriak kontuan hartu eta, hala badagokio, zehaztea, 

esku hartzeko esparru egokira igortzen da, Udalak zehaztuko duen esparrura. 

 
 

 

3.- Biztanleria berria hartu eta integratzeko neurriak. 
 

3.1.- Proposatutako neurrien edukia. 

 

* Biztanleria berriaren harrera-planak egitea, Orion euskarak duen garrantziaren, herriko 

ohituren eta abarren berri emanez. 

* Orioko curriculumaren eta bertako ohitura eta berezitasunen berri ematea. 

* Biztanleria berria eta egungoa elkartu eta nahas daitezen neurriak bultzatzea. 

* Biztanle berriek euskararen ezagutza bultzatzeko neurriak zehaztea: ikasteko laguntza 

ekonomikoak, horiek garatzeko kanpainak, etab. 

* Ahalik eta euskara-ikastaro gehien antolatzea biztanleria berriari zuzenduta. 

* Herritar berriei zuzendutako sentsibilizazio kanpainak bultzatzea. 

* Aurreko neurriak sustatzea, bereziki planteatutako hirigintza-garapen berrien xede diren 

azpieremuetan eta esparruetan eta haien ingurunean. 

 

3.2.- Plan orokorreko neurrien tratamendua. 

  

Haien zehaztapena Plan Orokorrak bere esku hartzeko eta erabakitzeko duen eremua baino 

handiagoa da. Hori dela eta, horrelako neurriak kontuan hartzea eta, hala badagokio, zehaztea, 

horretarako egokia den esku-hartze esparrura igortzen da, Udalak zehaztuko duen esparrura 

(euskara zerbitzuaren partaidetzarekin). 

 
4.- Orioko euskararen erabilerarekin zerikusia duten neurriak.  
 

4.1.- Proposatutako neurrien edukia. 

 

* Hainbat belaunaldiren (gazteak, helduak...) topaketa-tailerrak bultzatzea, irakaskuntzak, 

esperientziak eta abar partekatu eta trukatzeko. 

* Herritarrei zuzendutako sentsibilizazio- eta motibazio-ekintzak bultzatzea, euskararen 

erabilera murriztu ez dadin eta biztanle berriek euskara ikasteko beharra sentitu eta 

horretaz jabetu daitezen. 

* Orioko curriculuma ezagutaraztea, izaera herrikoia eta sentimendu kolektiboa indartzeko. 

* Alor guztietan Orioko erreferente euskaldunak nabarmendu eta bultzatzea: kirola, 

ekonomia, kultura… 
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* Euskara- eta harrera-ikastaroak, euskara erabiltzeko eta trukatzeko planak eta abar 

bultzatzea. euskal hizkuntza-ohiturak bermatzeko. 

* Euskara indartzeko eskolak eskaintzea ikasle berriei. 

* Ohitura euskaldunak eta haien jabekuntza bultzatzeko ikastaroak sustatzea. 

* Orioko euskarari prestigioa ematea. 

* Orioko herritarren arteko harremanak bultzatzeko jarduerak antolatzea. 

 

4.2.- Plan orokorreko neurrien tratamendua. 

 

Haien zehaztapena Plan Orokorrak bere esku hartzeko eta erabakitzeko duen eremua baino 

handiagoa da. Hori dela eta, horrelako neurriak kontuan hartzea eta, hala badagokio, zehaztea, 

esku hartzeko esparru egokira igortzen da, Udalak zehaztuko duen esparrura, (euskara 

zerbitzuaren parte-hartzearekin). 

 
5.- Denda eta enpresei zuzendutako neurriak.   
 

5.1.- Proposatutako neurrien edukia. 

 

* Hirigintzako proposamenak sustatu eta gauzatuko dituzten enpresei Udalaren hizkuntza 

irizpideak ezagutarazi eta ezagutaraztea, bereziki hizkuntza paisaiarekin zerikusia 

dutenak. 
* Etxebizitza babestuekin zerikusia duten prozesu guztiak euskaraz garatzea. 

* Etxebizitza libreen sustatzaileei haien eskaintza hasieran tokiko prentsan eta euskaraz 

egiteko eskatzea. 

* Neurriak bultzatzea, Plan Orokorrean aurreikusitako jarduera ekonomikoetarako espazioak 

kokatu edo beteko dituzten enpresak, dendak eta establezimenduak euskara-planak eta -

ziurtagiriak izatearen garrantziaz jabetu daitezen. Baita hizkuntza-paisaia euskalduna izan 

dadin ere. 

* Neurriak (hitzarmenak, aholkularitza, laguntzak…) bultzatzea industrian eta zerbitzuetan 

euskara-planak garatzeko.  

* Ekipamenduetan  hizkuntza-irizpideak eta euskararen erabilera zehaztea kontratazioei, 

hizkuntza-paisaiari eta abarrei dagokienez.  

* Tokiko langileak kontratatzen dituztenei laguntzak eta onurak eskaintzea. 

* Euskararen erabilera eta bultzada ziurtatzen duten enpresei laguntzak eta onurak 

eskaintzea. 

* Ostalaritzako terrazak arautzen dituen ordenantzan hizkuntza-irizpideak sartzea. 

 

5.2.- Plan orokorreko neurrien tratamendua. 

 

Haien zehaztapena Plan Orokorrak bere esku hartzeko eta erabakitzeko duen eremua baino 

handiagoa da. Hori dela eta, horrelako neurriak kontuan hartzea eta, hala badagokio, zehaztea, 

esku hartzeko esparru egokira igortzen da, Udalak zehaztuko duen esparrura, (euskara 

zerbitzuaren parte-hartzearekin). 

 
6.- Elkarte eta taldeentzako neurriak.   
 

6.1.- Proposatutako neurrien edukia. 

 

* Hitzarmenak sustatzea euskara herriko elkarteekin komunikatzeko hizkuntza dela 

zehazteko. 

* Funtzionamendu-irizpideak zehaztea, euskara izan dadin udalerriko elkarteek erabiltzen 

duten hizkuntza. 

* Euskara-planak garatzeko hitzarmenak, aholkularitza eta laguntzak bultzatzea. 
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6.2.- Plan orokorreko neurrien tratamendua. 

 

Haien zehaztapena Plan Orokorrak bere esku hartzeko eta erabakitzeko duen eremua baino 

handiagoa da. Hori dela eta, horrelako neurriak kontuan hartzea eta, hala badagokio, zehaztea, 

esku hartzeko esparru egokira igortzen da, Udalak zehaztuko duen esparrura, (euskara 

zerbitzuaren parte-hartzearekin). 

 
7.- Bisitariei zuzendutako neurriak.    
 

7.1.- Proposatutako neurrien edukia. 

 

* Merkatariei zuzendutako sentsibilizazio- eta kontzientziazio-neurriak bultzatzea, bisitarien 

kopurua handitzen den kasuetan euskara erabiltzen jarrai dezaten. 

 

7.2.- Plan orokorreko neurrien tratamendua. 

 

Haien zehaztapena Plan Orokorrak bere esku hartzeko eta erabakitzeko duen eremua baino 

handiagoa da. Hori dela eta, horrelako neurriak kontuan hartzea eta, hala badagokio, zehaztea 

esku hartzeko esparru egokira igortzen da, Udalak zehaztuko duen esparrura hain zuzen 

(euskara zerbitzuaren parte-hartzearekin). 

 
8.- Ekipamenduekin lotutako neurriak.     
 

8.1.- Proposatutako neurrien edukia. 

 

* Aurreikusitako eta Udalak kudeatuko dituen ekipamendu publiko berrietan zein erabilera 

mota ezarriko den zehaztea (Dike…), kontuan hartuta Orioko euskararen hizkuntza-

egoeran eragin positiboak sortzen egin dezaketen ekarpena.  
* Kultur eta kirol ekipamenduetan euskarazko jarduerak sustatzea eta horien jarraipena 

ebaluatzea. 

* Ekipamendu publikoetako (liburutegia, kiroldegia...) langileentzako kanpainak eta neurriak 

bultzatzea, biztanleria berriari euskaraz zuzendu eta hura erabiltzen laguntzeko. 

 

8.2.- Plan orokorreko neurrien tratamendua. 

 

Haien zehaztapena Plan Orokorrak bere esku hartzeko eta erabakitzeko duen eremua baino 

handiagoa da. Hori dela eta, horrelako neurriak kontuan hartzea eta, hala badagokio, zehaztea, 

esku hartzeko esparru egokira igortzen da, Udalak zehaztuko duen esparrura, (euskara 

zerbitzuaren parte-hartzearekin). 

 

9.- Ikasleentzako neurriak.     
 

9.1.- Proposatutako neurrien edukia. 

 

* Orioko udal eskoletan (D ereduan) haurrak Donostiara joan gabe matrikulatzeko neurriak 

bultzatzea. 

* Ikasle berriei errefortzu-neurriak eskaintzea. 

* Ikasle horien gurasoek euskara ikasteko edo hobeto ezagutzeko neurriak proposatzea. 

* Familiako hizkuntza-ohiturak aldatzeko neurriak zehaztu eta laguntzak eskaintzea. 

* Aisialdiko jardueretan euskararen erabilera erakargarria izan dadin neurriak bultzatzea. 

* Gurasoei eta ikasleei zuzendutako harrera-planak eskaintzea eskoletan. 
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* Ikasleei zuzendutako tailerren (arnasguneei dagozkienak) eskaintza zehaztea, hizkuntza-

ohiturak eta euskararen jabekuntza indartzeko. 

* Orioko bi eskoletan ikasle berriak banatzeko neurriak zehaztea, udalerrira iristeak sortzen 

dituen eragin kaltegarriak murrizteko.  

 

9.2.- Plan orokorreko neurrien tratamendua. 

 

Haien zehaztapena Plan Orokorrak bere esku hartzeko eta erabakitzeko duen eremua baino 

handiagoa da. Horregatik, horrelako neurriak kontuan hartu eta, hala badagokio, zehaztea, 

esku hartzeko esparru egokiari dagokio, Udalak zehaztuko duenari. (euskara zerbitzuaren 

parte-hartzearekin). 
 
10.- Neurri zuzentzaileen programazioa eta jarraipena.     
 

10.1.- Proposatutako neurrien edukia. 

 

* Beharrezkoa da neurri zuzentzaileak honako hauekin bultzatu eta gauzatzea: 

- Jarraipen-sistema eta horretarako finkatu beharreko epeak zehaztea. 

- Lan horiek egiteko arduradunak identifikatzea. 

 

* Hori lortuz gero, Udalak eta udalerriko elkarte sustatzaileek osatutako batzordea eratu ahal 

izango da. 

 

10.2.- Plan orokorreko neurrien tratamendua. 

 

Aurreko ataletan  azaldutako neurrien modalitateek bi irizpide hauek justifikatzen dituzte: 

 

A.- 1. paragrafoan aipatutako hirigintza-neurrien gauzatze- eta eraginkortasun-mailaren 

azterketak justifikatzen du: 

* Plan Orokor berrian aurreikusitako hirigintza-garapenak gauzatzeko prozesuaren 

segimendu jarraitua egitea. 

* Exekuzio prozesu horrek Orioko egoera soziolinguistikoan dituen ondorioak pixkanaka 

eta etengabe ebaluatzea. 

* Pixkanaka eta etengabe zehaztea, osatzea, egokitzea, hobetzea, etab. prozesu 

horren aurreko faseetan planteatutako neurriak, atzemandako eskakizun berrietara 

egokitzeko. 

* Hiru urtean behin txosten diagnostiko bat egitea, udalerriko euskararen egoera 

soziolinguistikoa eta Plan Orokorraren garapen berri horiek gauzatzeak izan ditzakeen 

eraginak ebaluatzeko. 

Txosten hori Udaleko Hirigintza eta Euskara Zerbitzuek elkarrekin eta koordinatuta 

prestatzea planteatzen da. 

 
B.- 2. ataletik 9.era bitartekoetan aipatutako hirigintza-neurrien gauzatze- eta eraginkortasun-

mailaren azterketak, biak barne, kasu bakoitzean egokitzat jotzen den esparruan 

ebaluatzea justifikatzen du, betiere, Plan Orokorretik kanpo geratzen dena. 

 
 

V. ONDORIOAK. 
 

Aurreko epigrafeetan azaldutakoarekin bat, ondorio hauek atera daitezke:  

 

1.- HAPOan aurreikusitako etxebizitza berriak antolatzeko eta gauzatzeko aurreikuspenek 

ondorio kaltegarriak izango dituzte Orioko euskararen egoera soziolinguistikoan. 
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2.- HAPOan sartzen dira IV. epigrafeko 1. paragrafoan aipatutako hirigintzako neurri 

zuzentzaileak. 

 

3.- Beste era bateko neurriak zehaztea (batez ere hizkuntzakoak, udalerriko ekipamendu eta 

zuzkidura publiko bakoitzaren programa ezartzearekin zerikusia duten beste neurri 

batzuekin osatuak) horretarako testuinguru egokian, betiere Plan Orokorraren esku 

hartzeko eta erabakitzeko esparrutik kanpo. 

 

4.- Txosten bat egitea (hiru urtean behin, Udaleko hirigintza- eta euskara-zerbitzuek), 

udalerriko euskararen egoera soziolinguistikoa eta Plan Orokorraren garapen berriak 

gauzatzeak eragin ditzakeen ondorioak ebaluatzeko. 

Txosten horretan, planteatutako neurri zuzentzaileen egokitasuna edo desegokitasuna 

ebaluatuko da, eta, hala badagokio, neurri horiek egokitzea edo hobetzea komeni den 

aztertuko da; halaber, egokitzat jotzen diren neurriak zehaztuko dira. 

 

 

Donostia, 2022. 

 

 

 

 

 

Izpta.: Santiago Peñalba.  Manu Arruabarrena.   Mikel Iriondo 
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ERANSKINAK. 
 
1.- Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapenaren Eragin Linguistikoaren 

Ebaluazioa. 
2.- HAPOaren ebaluazioa (hasierako onarpen-dokumentua), Eusko Jaurlaritzako Kultura 

eta Hizkuntza Politika Sailak sustatutako jarraibideekin edo ildoekin bat datorrena. 
(https://www.euskadi.eus/eragin-linguistikoaren-ebaluazioa/web01-a2kultur/eu/). 
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1. ERANSKINA 
 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aurrerapenaren  
Eragin linguistikoaren ebaluazioa. 
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2. ERANSKINA 
 

HAPOaren ebaluazioa (hasierako onespenaren dokumentua), Eusko 
Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak sustatutako jarraibide edo 

jarraibideen arabera.(https://www.euskadi.eus/eragin-linguistikoaren-
ebaluazioa/web01-a2kultur/eu/). 
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1. PLANAREN/EGITASMOAREN GAINEKO DATUAK 

 
Eremua Orio 

 

Udalerria ez den  
eremuaren izena 

  

 

Planaren/Egitasmoaren 
izena 

ORIOko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra 

 

Eragin Linguistikoaren  
Ebaluazioaz arduratuko  
den batzordearen izena 

  

2. GALDETEGI LABURRA 

GALDERA BAI/EZ AZALPENA 

1. Planak/egitasmoak izango du eraginik tokiko biztanleria kopuruan? 
 (etxebizitzak eraikiko direlako, lanpostuak sortuko delako...) BAI 

Aurreikusten diren etxebizitza berriak 
biztanleriaren hazkundea suposatuko dutela 
pentsa daiteke. 

2. Planak/egitasmoak izango al du eragin nabarmenik tokiko bisitari 
kopuruan? (aisialdi guneak eraikiko delako, zerbitzuak sortuko direlako, 
lanpostuak ugarituko direlako...) 

EZ   

3. Planak/egitasmoak egoera soziolingistikoan beste era batera eragin 
nabarmenik izango du? EZ   
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Eremua Orio 
 

Planaren/Egitasmoaren 
izena 

ORIOko Hiri-
Antolamenduko Plan 
Orokorra 

 Eragin Linguistikoaren  
Ebaluazioaz arduratuko  
den batzordearen izena   

 Euskararen Proiekzio Indizea 
Biztanleen kopurua gaur 
egun 5.916 
Euskaldunak gaur egun 
kopurutan 4.536 

Euskaldunak gaur egun % % 76,68 
Biztanle/bisitari berrien 
kopurua 1.245  

BIZTANLE/BISITARI BERRIEN JATORRIA PORTZENTAJETAN KOPURUTAN 
 Araba % 0,48                                6  

Bizkaia %1,62                              20  
Gipuzkoa % 79,32                           988  
Estatuko gainontzeko 
lurraldeak % 8,75                        109  
Atzerrikoak % 9,82                           122  
DENETARA % 100 
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EUSKARAREN EZAGUTZA JATORRIAREN ARABERA 
 

Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Estatuko gainontzeko 

lurraldeak Atzerrikoak 

Euskaldunak % % 28,54 % 36,61 % 57,37 % 5,00 % 1,00 

Besteak % % 71,46 % 63,39 % 42,63 % 95,00 % 99,00 
Euskaldunak %                                                2                              7                 567                                               5                                     1  
Besteak                                                 4                          13                 421                                           103                                121  

BIZTANLE/BISITARI BERRIEN KOPURUA EZAGUTZAREN 
ARABERA 

 

Biztanle/Bisitari berrien 
kopurua 

Etorriko diren erdaldunak Etorriko diren 
euskaldunak   

                                       1.245                                          663                            582    

EUSKARA EZAGUTZA TASAK (ORAINGOAK ETA 
GEROKOAK) ETA KONPARAKETA 

 

Biztanle/bisitari berriak + 
ohikoak 

Biztanle/bisitari euskaldun 
ohikoak + berriak  

Biztanle/bisitari 
euskaldun ohikoak 
+berriak % 

Euskaldunen % gaur egun EPI% EPI 

7.161 5.118 % 71,47 % 76,68 % -5,21 -5,21 
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EREMUAREN DATUAK 
Guztira 5.916 

Euskaldunak - Guztira% 76,68 

Ama-hizkuntza euskara - Guztira% 59,43 

Etxean erabiltzen den hizkuntza - Guztira% 50,78 

Euskara Zerbitzua BAI 

ESEP BAI 

Faktorea biztanle kopurua 2,00 

Faktorea Euskaldunak 4,00 

Faktorea Lehen hizkuntza 2,00 

Faktorea Etxeko hizkuntza 2,00 

Faktorea Euskararen inguruko egituraketa 0,00 

Hauskortasun indizea 5,33 

Hiren eraginaren balioa 2,00 

Euskararen proiekzio indizea -5,21 

Bilakaera indizea -3,21 

TXOSTENA EGIN BEHARRA - IZAERA HIZKUNTZA INPAKTUKO AZTERLANA:  BAI 

Oharra: Orioko HAPOari dogokionez, Hizkuntza Inpaktuko Azterlana Aurrerapen fasean egin zen. 
 


