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0. Sarrera

Dokumentu hau lehenengo EAEko Itsasertza Garatzeko Programa da. Programa honen helburua 2011 eta 2013. urteen arteko 
epealdian zehar Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan  modu adierazgarrian arrantzaren menpekoak diren zo nen garapen-
estrategia integralak sustatzea da. 

2011-2013 EAEko Itsasertza Garatzeko Programa (IGP) Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren ekintza 
politikoaren esparruan sartzen da; hau da, euskal itsasertzaren garapen iraunkorra sustatzeko ekintza politikoan. Era berean, lehen eta 
gaur egun, modu adierazgarrian arrantza-jardueraren  menpe egon diren eta dauden arrantza-eremu horien ekonomia-
dibertsifikazioa eta bizi-kalitatea sustatzeko beharrari erantzuten dio. 

2011-2013 EAEko Itsasertza Garatzeko Programak eremu horietarako azken urteetan modu nabarian jaitsi den jarduera baten menpe 
egoteak izan dituen eta dituen ondorio sozio-ekonomikoak hartzen ditu abiapuntu gisa.

Programa honen helburua estrategiak, proiektuak eta ekimenak garatzeko jarduera-gida edo -esparrua izatea da; horiekin, euskal 
itsasertzaren arrantza-eremuek etorkizuneko erronkei arrakastarekin aurre egin diezaieten, iraunkortasun ekonomikoa, soziala eta 
ingurumenekoa zainduz.

Lerro horretan, IGPa Euskal Herriko Kostaldeko Ekintza Taldearen (KET) oinarria eta lanerako esparrua izango da.

Programa honek eta baita Kostaldeko Ekintza Taldeak ere arrantza-eremuetako garapen iraunkorrean rol garrantzitsu bat izango dute, 
hurrengoetarako tresna klabeak eratzen diren bitartean:

•Garapen endogenoa sustatzea eta horretarako, lekuko baliabideak mugitzea garapeneko prozesurako.

•Arrantza-eremuen antolaketa-ahalmena eraikitzea (gobernua). Horretarako, lurraldean lan egiten duten erakundeen eta agente 
publiko zein pribatuen borondatea eta esfortzuak bilduko dira, betiere helburu komunak ezarriz.

•Berrikuntza sustatzea eremu horietako beharrei eta arazoei konponbide berriak aurkitzeko.



METODOLOGMETODOLOGIIAA1



9

1. Metodologia

2011-2013 Itsasertza Garatzeko Programa egiteko, nagusiki, hurrengoa erabili da:

a)Hainbat iturri ofizialetako dokumentu- eta estatis tika-informazioa. Nabarmentzen dira: 

• Arrantzako Plan Estrategiako 2009–2013 (Eusko Jaurlaritza), 
• Euskal Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, (2007)
• Udalarrantzeko Hausnarketa Estrategikoa. (2010-2015)
• Itsasmendikoieko Plan Estrategikoa
• Euskal Kostaldea Turismoko Plan Zuzentzailea, 
• Euskal Herriko Nekazaritzako Plan Zuzentzailea, (2009-2013)
• “Arrantza-sektoreak Udal Garapenari egiten dion Ekarpena” (Azti, Eudel, EJ), 
• Beste Arrantza Ekintzako Taldeen Plan Estrategikoak,
• Mare Vasconum
• EUSTAT, Euskal Estatistika Erakundea
• Udalmap
• Udalplan 2010
• INE. Estatistikako Institutu Nazionala
• Ekonomia-jardueretako Direktorioa, DIRAE
• Eta abar.

b)Informazio kualitatiboa, sektoreko eta Programarekin lotutako beste esparruetako agenteei -Baxurako Kofradiak, Merkatarien 
Elkarteak, Armadoreen Elkarteak, Alturako arrantzako ekoizleen Erakundea, tokiko administrazioetako arduradunak eta teknikariak-
egindako gidoi egituratu bateko elkarrizketak oinarritzat hartuz.  
c)Programa egiteko sortutako Lan Taldeak eta baita kontaktatutako beste agenteek eginiko ekarpenak .

Hurrengo orrialdean, Programa egiteko jarraitutako prozesua modu eskematikoan aurkezten da
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Egikaritza, 
jarraipena, 

eguneratzea eta
hobekuntza

IGP

1. FASEA 2. FASEA 3. FASEA 4. FASEA HURRENGO FASEAK

PROZESUAREN 

ANTOLAKETA ETA 

HEDAPENA

EGOERAREN 

DIAGNOSTIKOA

ESTRATEGIA 

ERATZEA

PLANGINTZA
HEDAPENA ETA 

EGIKARITZA 

PARTE-HARTZEKO 

EREDUA

PARTE-HARTZEKO 

EREDUA

KOMUNIKAZIO-

PLANA

KOMUNIKAZIO-

PLANA

INFORMAZIO-

ITURRIA 

INFORMAZIO-

ITURRIA 

EGOERAREN 

DIAGNOSTIKO-

ANALISIA

EGOERAREN 

DIAGNOSTIKO-

ANALISIA

ARRANTZA-

EREMUEN AMIA 

MATRIZEA

ARRANTZA-

EREMUEN AMIA 

MATRIZEA

GARAPENEKO 

PLANAREN XEDEA

GARAPENEKO 

PLANAREN XEDEA

ETORKIZUNEKO 

IKUSPEGIA ETA 

ARDATZ 

ESTRATEGIKOAK

ETORKIZUNEKO 

IKUSPEGIA ETA 

ARDATZ 

ESTRATEGIKOAK

HELBURUAKHELBURUAK

ESTRATEGIAK, 

JARDUERA-

LERROAK ETA 

EKIMEN 

POSIBLEAK

ESTRATEGIAK, 

JARDUERA-

LERROAK ETA 

EKIMEN 

POSIBLEAK
KOSTALDEKO 

EKINTZAREN 

TALDEAREN SORMENA

KOSTALDEKO 

EKINTZAREN 

TALDEAREN SORMENA

ITSASERTZAREN 

ZONAKATZEAREN 

BERRIKUSPENA

ITSASERTZAREN 

ZONAKATZEAREN 

BERRIKUSPENA

... Metodologia



AURREKARIAKAURREKARIAK2



12

2. Aurrekariak

1993. urtean, Europako Batzordeak, lehenengo aldiz, «Arrantza» Ekimen Komunitarioa martxan jartzea adostu zuen, nagusiki arrantzaren 
menpeko diren udalerrietan garapen integraleko jarduera bat sustatzeko. Hori neurri-multzo bat sortzean zetzan; hau da, arrantza 
espezializatuegia zegoen ekoizpen-ehun bat dibertsifikatzen lagunduko zutenak sortzean, Europako Arrantza Politikak bere ontzidiari 
eskatu behar zizkion beharrezko doitzeei aurre egiteko.

Euskal Herrian ekimen hori Industria, Nekazaritza eta Arrantzako Sailburuaren 1997ko uztailaren 17ko Aginduan eratu zen. Horrek Euskal 
Herriko Autonomia Erkidegoko esparruan arrantza-sektorea berregituratzeko laguntzak arautzen zituen; «Arrantza» ekimen 
komunitarioaren pean ematen ziren laguntzak, hain zuzen ere. Agindu horrek ikuspegi integrala zuen eta mota guztietako jarduerak
esplizituki jasotzen zituen, eta horien artean hauek zeuden: enpresa berriak sortzea, arrantza-sektoreko heziketako programa bat eta 
arrantzaren oso menpeko ziren kostaldeko guneen ekoizpen-ehuna dibertsifikatzen laguntzeko lerro bat. Bere aplikazioko geografia-
eremua oso zabala zen, milioi eta erdi biztanle baino gehiagorekin. 

Programa hori indarrean egon zen 1999. urtera arte. Urte horretan Europako Arrantza Politikako laguntza-politika horren kategoria 
handitzea erabaki zuen; eta horrela, Ekimen Komunitarioa berritutako 2. Helburuaren barruko azpi-helburu batek ordezkatu zuen. Horrek 
Europar Batasunak arrantzaren oso menpeko diren eremuen garapen integraleko politiketan aurrerapauso handia egitea ekarri zuen. 
Horiek Europar Batasunak ontzidi-murrizketari dagokionez 2002. eta 2006. urteen arteko epealdian finkatutako betekizunetan justifikatzen 
dira.

Eusko Jaurlaritzak, bere aldetik, arrantzaren menpekoago diren udalerrietan eragina duten politika ezberdinak modu mailakatuan 
koordinatzearen aldeko apustua egin zuen, izaera integraleko programa batekin jarraitzeko eta hori finkatzeko. Laguntza-motak gehiago 
zehazteko eta sektore anitzeko izaera dutela ahaztu gabe, Eusko Jaurlaritzak azaroaren 21eko 234/2000 Dekretua egin zien. Horrek
arrantzaren oso menpeko diren eremuen sustapenerako eta garapenerako laguntzak arautzen ditu. Programa euskal arrantza politikaren 
laguntza-programaren osagarria da, lurralde esparru oso espezifikoan garatzen da eta izaera sozialagoa duten neurriak sartzen ditu.

Edozein laguntza Dekretua politika bat betetzea sustatzeko tresna baliotsua denez, 2011-2013 EAEko Itsasertza Garatzeko Programa 
oinarria izango da 234/2000 Dekretua berrikusteko. Horretan egoera berriak eta politika berriak gomendatu ditzaketen aldaketan sartuko 
dira, beharrezkoa izanez gero. 
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2011-2013 EAEko Itsasertza Garatzeko Programa hau Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza 
Sailak, epealdi honetarako, eginiko 2009-2013 Arrantza eta Akuikulturako Plan Estrategik oak zehazten duen esparruan kokatzen da. 
Prozesu horretan, itsasertzaren garapenaren analisia modu ez xehatuan egin den horretan, ondorioa honakoa izan da: arrantza-
sektoreak eta arrantzaren menpeko diren udalerriek irizten dute arrantzaren pisuaren murrizketak euska l itsasertzari eta horren 
ekonomiari zein modutan eragin diezaiokeen planifik atzea beharrezkoa dela. 

Ondorio horren ondoren, Itsasertza Garatzeko Programa egitea beharrezkoa zela iritzi da, itsasertza garatzeko esparruan aurrera eraman 
beharreko estrategien epe ertainerako plangintza bat izateko, eta hurrengoak bilatu behar dira:

• Arrantzaren menpeko diren udalerrietako ekonomia-dibertsifikazioa.

• Itsasertzaren, eta espezifikoki arrantza-eremuetako, ezaugarrien aprobetxamendu sozio-kulturala egiteko laguntza-ekintzei 
hasiera ematea

• Azpiegituren eta komunikazioen hobekuntza sustatzea, aberastasun ekonomikoa, kulturala eta soziala sortzen duten arrantza-
sektorearekin lotutako ekimenak sustatuz.

Beharrezkoa da Maria Pilar Unzalu Pérez de Eulate andreak, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako Sailburuak, 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako Batzordearen aurrean -Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantzako Sailak bederatzigarren legealdirako (2009-2013) dituen jarduera-lerro nagusiak azaltzeko 2009ko ekainaren 
22an egindako Batzordearen aurrean- izandako agertzearen zati bat aipatzea:

“Arrantza-politika komunak arrantzaren oso menpeko diren eremuak deiturikoetara bereziki zuzendutako kapituli bat dy. Euskadin 15 
arrantza-portu ditugu. Gure ustez, aurrean dugun eta orain dela minutu batzuk aipatzen genuen ateratze-sektorearen murrizketa 
ekonomia-dibertsifikazioko proiektuen bidez zuzendu behar da, horiek gure kostaldeko udalerriei garatzeko eta hazteko aukera berriak 
eman diezazkieten. Lerro horretan, Udalarrantzetik lanean jarraituko dugu, dibertsifikazioko ekintza estrategikoen analisia eg inez eta 
horiek sustatuz, arrantza-sektorearen eta eragindak o udalerrien arteko elkarrizketa bultzatuz. Hori guztia, bere baliabide naturalen 
aberastasunarekin lotutako turismo berde bat, arrantza-tradizioa nortasun-ikur duena eta horren kultura-ondareak eta gastronomiak dituen 
aukera handiak indartzen dituen turismo bat sustatzeko helburuarekin. Gure iritziz, bideragarritasuneko estrategia berri horiek 
arrantzaren oso menpeko diren eremuei etorkizuneko horizonte berri bat eskainiko diete”.

... Aurrekariak
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Europako Batzordeak arrantza-eremuei eta –komunitatei eragiten dien ikuspegi konplexua, etengabeko eboluzioan dagoena, politika eta 
tresna tradizionalekin bakarrik landu behar ez dela ulertzen du. Hori dela eta, EBk «arrantza-sektorearen berregituratzeak afektatutako 
eremuen bihurketarentzako neurri gehigarri osagarriak emateko gai izan behar dela» argudiatzen du. Neurri horiek lekuko garapen integral 
bateko ikuspegian oinarritu behar dira, lurralde-estrategia baten inguruan egingo dena, lekuko egoerari egokituko dena eta lekuko 
agenteen parte-hartzea eskatuko duena eta horiekin adostuko dena. Horrek Arrantzako Europako Funtsaren (AEF) Araudiak 2007-
2013 epealdirako ardatz berri bat izatea azaltzen du: «4. Lehentasuneko Ardatza, arrantza-eremuetako garap en iraunkorrerako».

2007-2013 Arrantzako Europako Funts (AEF) berriaren berrikuntza gakoetariko bat 4. Ardatzean aurreikusitako neurriak sartu izana da; 
horiek, lehenengo aldiz, arrantza-eremuen garapen iraunkorrerako lurralde-ikuspegi bat sustatzen dutelako. Ikuspegi berri horrek 
Kostaldeko Ekintza Taldeen (KET) bidez garatuko da, horiek lekuko agente guztiak biltzen dituelako. Kostaldeko Ekintza Taldeak ikuspegi 
berri horren tresna baliagarriena dira. Horietan ekonomia-jarduera iraunkorragoak sustatzera zuzendutako lekuko estrategiak garatu eta 
probatuko dira ekonomia-dibertsifikazioaren bidez, eta arrantzaren sektorean jarduerak dituzten eremuetan garapen iraunkorra eta bizi-
kalitatearen hobekuntza bilatuko dute. 

4. Ardatzaren eta AEFren zein beste finantza-programazioko epealdietako neurrien arteko ezberdintasun nagusia ez dago edukietan, 
baizik eta ekintzetan. Izan ere, 4. Ardatzaren aurrera eramandako ekintza asko «arrantza» eta antzeko aurreko programek ezarritakoen 
antzekoak izango dira. 4. Ardatzaren balio erantsi nagusia ekintza horien praktikan jartzeko eta haien artean lotzeko moduan dago. Hori 
arrantza-komunitateetan eta haien bidez egingo da.

Batzordeak honakoa argudiatzen du; «EB guztiko egoeren eta eremuen dibertsitatearen ondorioz eta subsidiariotasun-printzipioarekin bat 
etorriz, AEFren arrantza-eremuen garapenerako laguntza lekuk o ikuspegi integral baten barruan egon beharko da e ta lurralde-
estrategia garrantzitsu batean zentratu beharko da eta lekuko egoerari egokituko da. Diseinua eta prak tikan jartzea ahalik eta 
deszentralizatuen egongo dira, eta agente pribatuen  parte-hartzeari lehentasuna emango zaio, bai arloa n eta baita gorako 
ikuspegian ere .»

Horrenbestez, helburua ez da Arrantzako Politika Komunaren eta baliabide-suntsipenaren eragin ekonomiko, sozial eta ingurumenekoen 
epe laburrerako eraginei aurre egitea, baizik eta, arrantza-komunitateei eta –eremuei diru-sarreren iturri iraunkorrak eta bizi-kalitateko iturri 
berriak sortzen laguntzea. Eta horretarako, arrantza-komunitateen arazoak eta desirak hobeto ulertzen dituztenei konponbideak benetako 
beharretara egokitzeko tresnak ematen dizkie.

Bere aldetik, egin berri den Arrantzako Politika Komunaren Erreformari buruzko Liburu Berdeak arrantzaren gaineko ikuspegi oso baikorra 
aurkezten du 2020rako: itsas  eta arrantza-baliabide iraunkorrak, kalitateko enpleguak eskaintzen dituen mundu mailan lehiakorra den 
industria-sektore bat, eta elikagai osasuntsuak eta kalitate altukoak bilatzen dituzten pertsonei –geroz eta gehiago daudenei- zuzenean 
saltzen die artisau-ontzidi dinamiko bat.

EBk arrantza-komunitateak gure Europako kostaldeetako garapen iraunkorreko estrategia globaletan rol garrantzitsu bat izan ahal izatea 
eta behar izatea defendatzen du.

3. Erreferentzia-esparrua
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Europako Batzordeak  duen ikuspegi berri horren barruan eta arrantza-sektorea, bere osotasunean, EAEko errentaren zati garrantzitsu 
bat garatu eta sortzen duen talde sozial eta ekonomiko bat dela kontuan izanik, eta nahiz eta gaurko egunera arte AEFren 4. Ardatza 
garatu ez den, horrek bere dakarren filosofia praktikan jartzea garrantzitsua dela irizten da. Hori Programa honen bidez eta programa 
dinamizatzeaz arduratuko den Kostaldeko Ekintza Taldea osatzearen bidez egingo da.

Garapeneko filosofia horren aplikazioak dakartzan Itsasertza Garatzeko Programaren ezaugarri gako nagusiak hurrengoak dira:

Lurraldeko eta lekuko ikuspegia
Lehentasunak gehien behar duten arrantza-eremuetan kontzentratzen dira. Behar ezberdinei 
egokitutako konponbideak diseinatuko daitezke.

Integratutako estrategiak
Ekintzek haien artean indartzen dira, eta arrantza-eremuen indar eta ahulezietan lan egiten 
dute.

Parte-hartzea eta kidetasuna
Estrategiak lekuko aktoreen ezagutza, energia eta baliabideak mobilizatzen ditu.

Merkatu eta produktu berriak, eta baita lan egiteko modu berriak ere, bai arrantza-sektorean 
zein beste sektoreetan ere.Berrikuntza

Arrantza-eremu eta –komunitateek elkarrengandik ikasten dute, eta aliatuak aurkitzen
dituztem haien posizioa ekonomia globalean indartzeko.

Kolaborazioa eta elkarlana

... Erreferentzia-esparrua
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4. Programaren lurralde-eremua

EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren (LAPren) arabera, euskal itsasertza 62 udalerriz osatzen da. 
Udalerri horiek EAEn dauden 20 eskualdeetako 8etan kokatzen dira; horietako lau Bizkaiko Lurralde Historikoan daude eta beste lau 
Gipuzkoan. 

Mugapenaren arabera, eta Estatistikako Institutuko –INE- datuetan oinarritutako, euskal itsasertzak 1034,32 Km2 azalera okupatzen du, 
EAEko (7235,7 Km2 ) %14,30a..

Euskal itsasertzeko 62 udalerrietatik 15 arrantzare n oso menpeko diren udalerri kontsideratu zituen 200 0-2006 EAEko Eskualdeko 
Planak .

Kontsiderazio hau hurrengo irizpideetan oinarritu zen: 

• Arrantza-sektorearen enplegu-ehunekoa nabarmena enplegu osoarekin alderatuta
• Arrantzako enplegu zuzenaren aldaketa
• Langabezia-tasa eta 34 urte baino gazteagoetan erregistratutako langabezia
• Biztanleriaren aldaketa
• Giza eta ekonomia eta egitura arazoak, arrantza-sektorearen berregituraketarekin lotutakoak, horien ondorioz sektoreko 

enplegu-kopurua modu nabarmenean murriztu denean. 

Arrantzaren oso menpeko diren udalerri kontsideratutako udalerriek 180,74 km2 azalera bat okupatzen dute, eta itsasertzeko azaleraren 
%17,47 eta EAEko % 2,50.
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... Programaren lurralde-eremua
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ITSASERTZEKO 
UDALERRIAK

AZALERA
BIZTANLERI

A
SAILKAPENA

BILBAO HANDIA/ GRAN BILBAO

1
Abanto eta
Zierbena/ 18,03 km2 9647 LAP

2 Barakaldo 20,39 km2 98460 LAP

3 Berango 8,87km2 6588 LAP

4 Bilbo 41,31km2 354860 LAP

5 Erandio 17,97km2 24262 LAP

6 Getxo 11,89km2 80770 LAP

7 Leioa 8,52km2 30079 LAP

8 Muskiz 20,76km2 7216 LAP

9 Ortuella 7,73km2 8520 LAP

10 Portugalete 3,21km2 48105 LAP

11 Santurtzi 7,17km2 46978 LAP

12 Sestao 3,54km2 29476 LAP

13 Trapagaran 13,07km2 12353 LAP

14 Zierbena 9,15km 2 1382 OM

MARKINA ONDARROA

1 Amoroto 12,94 Km2 408 LAP

2 Berriatua 20,23 Km2 1309 LAP

3 Gizaburuaga 6,32 Km2 196 LAP

4 Ispaster 22,62 Km2 662 LAP

5 Lekeitio 1,9 Km 2 7477 OM

6 Mendexa 6,9 Km2 437 LAP

7 Ondarroa 3,54 Km 2 8921 OM

Iturria: Guk egina INEko datuak oinarri izanik

ITSASERTZEKO 
UDALERRIAK

AZALERA
BIZTANLERI

A
SAILKAPENA

PLENTZIA MUNGIA

1 Bakio 16,78km2 2313 LAP

2 Barrika 7,77km2 1449 LAP

3 Gatika 17,42km2 1559 LAP

4 Gorliz 10,2km2 5400 LAP

5 Lemoiz 18,9km 2 1028 OM

6 Plentzia 5,79km2 4302 LAP

7 Sopelana 8,39km2 12359 LAP

8 Urdúliz 7,76km2 3338 LAP

GERNIKA BERMEO

1 Ajangiz 7,37Km2 445 LAP

2 Arratzu 10,34Km2 375 LAP

3 Bermeo 34,12Km 2 16937 OM

4 Busturia 19,63Km2 1746 LAP

5 Ea 14,17Km2 905 LAP

6 Elantxobe 1,85Km 2 441 OM

7 Forua 7,94Km2 1016 LAP

8
Gautegiz
Arteaga

13,57Km2 875 LAP

9 Gernika Lumo 8,47Km2 16244 LAP

10 Ibarrangelu 15,56Km2 616 LAP
11 Kortezubi 11,91Km2 412 LAP

12 Mundaka 4,15Km 2 1933 OM

13 Murueta 5,45Km 2 310 OM

14 Sukarrieta 2,3km 2 350 OM

1. TAULA: Bizkaiko udalerriak

... Programaren lurralde-eremua
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ITSASERTZEKO 
UDALERRIAK

AZALERA
BIZTANLERI

A
SAILKAPENA

DEBA BEHERA/ BAJO DEBA

1 Deba 50,32 Km2 5408 LAP

2 Mutriku 27,69 Km2 4979 OM

DONOSTIALDEA/ DONOSTIA SAN SEBASTIAN

1 Astigarraga 11,91Km2 4678 LAP

2 Donostia 60,89Km2 185357 LAP

3 Hernani 39,81Km2 19289 LAP

4 Lezo 8,59Km2 6003 LAP

5 Oiartzun 59,71Km2 9894 LAP

6 Pasaia 11,34Km2 15990 OM

7 Renteria 32,26Km2 38767 LAP

8 Usurbil 25,64Km2 5919 LAP

ITSASERTZEKO 
UDALERRIAK

AZALERA
BIZTANLERI

A
SAILKAPENA

UROLA KOSTALDEA/ UROLA COSTA

1 Aia 55,27 Km2 1958 LAP

2 Aizarnazabal 6,55 Km2 669 LAP

3 Getaria 10,63 Km 2 2628 OM

4 Orio 9,81 Km 2 5026 OM

5 Zarautz 14,35 Km2 22627 LAP

6 Zestoa 43,39 Km2 3479 LAP

7 Zumaia 11,28 Km 2 9285 OM

BIDASOA BEHERA/ BAJO BIDASOA

1 Hondarribia 28,36Km 2 16458 OM

2 Irun 42,4Km2 60951 LAP

Iturria: Guk egina INEko datuak oinarri izanik

2. TAULA: Gipuzkoako udalerriak

... Programaren lurralde-eremua
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2011-2013 IGPren diseinurako egindako egoeraren analisiak arrantzaren oso menpeko direla iritzi den udalerriei arreta berezia ematen 
die.

Hala ere, Arrantzako Politika Komunitarioan, APKn, arrantza-eremuen garapen iraunkorraren gainean integratutako ikuspegi berria 
kontuan izanik (Arrantzako Europako Funtsaren, AEFren, 4. Ardatza), eta horietako batzuen egoera sozio-ekonomikoari dagokionez 
egondako aldaketak kontuan izanik, egungo zonakatzea berriz kontsideratzea beharrezkoa dela ulertzen da, irizpide berri eta datu 
eguneratuagoetan oinarrituz.

Arrantzako Europako Funtsaren Araudiaren arabera, arrantza-eremuen definizio bat proposatzen du eta hurrengoa ezartzen du:
• Eremuek tamaina mugatuta izango dute eta, arau orokor gisa, NUTS 3. mailakoak baino txikiagoak izango dira (43.3 artikulua).
• Eremuek biztanleria-dentsitate baxua izan beharko lukete, edo beheranzko joerako arrantza-jarduerak edo arrantzari 

dedikatutako udalerri txikiak (43.3 Artikulua).

• Eremua «behar bezain koherentea izan beharko da geografiaren, ekonomiaren eta gizartearen ikuspuntu batetik» (43.3 
Artikulua) eta «lekuko garapeneko estrategi bideragarri baterako oinarria izateko beharrezko giza, finantza- eta ekonomia-
baliabideen masa kritiko bat izan beharko du» (45.3 Artikulua).

Era berean, Batzordetik, eremuak hautatu eta definitzerako orduan, hurrengo faktoreak gutxienez kontuan hartu beharko zirela gehitzen 
du:

• Eremuko tamaina eta masa kritikoa;

• Eremuaren ezaugarri komunak eta horren koherentzia;

• Lekuko nortasuneko zentzua;

• Eremuaren garapen posiblea.

Arrantza-eremuak definitzeko irizpide berri horiek, eta baita IGPren esparruan egindako diagnostikoa ere, euskal itsasertzaren arrantza-
eremu berriak definitzeko kontuan izan dira. Horiek dokumentu honen azkeneko kapituluan aurkezten dira. Era berean, eragina izango 
dute 2011-2013 EAEko Itsasertza Garatzeko Programaren aplikazioan. 

... Programaren lurralde-eremua
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Iturria: Guk egina INEko datuak oinarri izanik

Eskuragarri dauden azken datu ofizialen arabera (2009), 
EAEko biztanleriaren %58,55a (1.271.824 biztanle) euskal 
itsasertzean bizi da

Euskal itsasertzaren biztanleriaren %7,32, aldi berean, 
arrantzaren menpe dauden udalerrietan kontzentratzen 
da. Horiek, 2009an, 93.145 biztanle zituzten; hau da, 
EAEko biztanleriaren %4,29.

Arrantzaren menpeko den biztanleriaren %50,34 
emakumeak dira eta %49,66 gizonak. 

Arrantzaren menpeko diren udalerriak oso ezberdinak dira 
biztanleria-tamainari dagokionez, eta horrek haien egungo 
egoera sozio-ekonomikoan eta etorkizunean garatzeko 
perspektibetan ondorioak ditu. 

5. Egoeraren analisia

5.1 Biztanleria eta demografia-dentsitatea

Horrela, Hondarribia, Pasaia edo Bermeoko udalerriek 15.000 biztanle inguru dituzte; aldiz, arrantzaren menpekoak diren beste udalerri 
batzuk ez dira 1.000 biztanleetara iristen. Esate baterako Elantxobe, Murueta eta Sukarrieta. 

Itsasertzaren demografia-jarrera 1998. urtearen eta 2009. urtearen artean EAE osorik hartuta baino askoz ere baikorragoa izan da. 

Modu horretan, EAEk epealdi horretan izandako biztanleria-hazkundea %3,5ekoa izan da. Itsasertzean, ordea, 1998. eta 2009. urteen 
artean, biztanleria %13,12 inguru hazi zen.

Hala ere, euskal itsasertza osatzen duten udalerrien artean ezberdintasun handiak daude.
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Iturria: Guk egina INEko datuak oinarri izanik

1998 2001
Aldaketa 98-

2001 (%) 2003
Aldaketa 2001-

2003 (%) 2005
Aldaketa 2003-

2005 (%) 2009
Aldaketa 2005-

2009 (%)
Aldaketa 1998-

2009 (%)

Bermeo 16.989 16.907 %-0,48 16.906 %-0,01 16.932 %0,15 16.937 %0,03 %-0,31
Elantxobe 484 813 %67,98 460 %-43,42 456 %-0,87 441 %-3,29 %-8,88
Getaria 2.345 2.463 %5,03 2.494 %1,26 2.546 %2,09 2.628 %3,22 %12,07

Hondarribia 14.546 15.050 %3,46 15.493 %2,94 15.940 %2,89 16.458 %3,25 %13,14
Lekeitio 7.466 7.435 %-0,42 7.354 %-1,09 7.293 %-0,83 7.477 %2,52 %0,15
Lemoiz 877 897 %2,28 888 %-1,00 925 %4,17 1.028 %11,14 %17,22

Mundaka 1.783 1.843 %3,37 1.837 %-0,33 1.852 %0,82 1.933 %4,37 %8,41
Murueta 221 222 %0,45 264 %18,92 281 %6,44 310 %10,32 %40,27
Mutriku 4.743 4.807 %1,35 4.769 %-0,79 4.752 %-0,36 4.979 %4,78 %4,98

Ondarroa 10.114 9.845 %-2,66 9.761 %-0,85 9.435 %-3,34 8.921 %-5,45 %-11,80
Orio 4.294 4.395 %2,35 4.605 %4,78 4.640 %0,76 5.026 %8,32 %17,05

Pasaia 17.255 16.557 %-4,05 16.145 %-2,49 16.116 %-0,18 15.990 %-0,78 %-7,33
Sukarrieta 330 317 %-3,94 330 %4,10 355 %7,58 350 %-1,41 %6,06
Zierbena 1.170 1.177 %0,60 1.244 %5,69 1.283 %3,14 1.382 %7,72 %18,12
Zumaia 8.305 8.455 %1,81 8.656 %2,38 8.739 %0,96 9.285 %6,25 %11,80

Arrantza-
udalerriak

122.728 93.095 %-24,15 91.205 %-2,03 91.545 %0,37 93.145 %1,75 %-24,10

Arrantza-
udalerriak ez 

direnak
1.001.628 1.130.454 %12,86 1.161.027 %2,70 1.164.258 %0,28 1.178.679 %1,24 %17,67

Itsasertza 1..124.356 1.223.559 %8,82 1.252.233 %2,34 1.255.803 %0,29 1.271.824 %1,28 %13,12
EAE 2.098.628 2.101.478 %0,14 2.112.204 %0,51 2.124.846 %0,60 2.172.175 %2,23 %3,5

3. TAULA: Biztanleriaren eboluzioa arrantza-udalerrie tan (1998-2009)

... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea
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Arrantzaren menpeko direla kontsideratutako udalerrien arteko ezberdintasuna oso handiak dira. 

Urtez urte biztanleria-galera bat duten –demografia-dinamika erregresiboagoa duten- arrantza-udalerriak honakoak dira:

• Ondarroa: bere biztanleriaren %11,80 galdu du azken hamarkadan; 1998. urtean zituen 10.114 biztanleetatik 2009an 8.921 
biztanle izatera igaro da, 1.193 biztanleen erabateko galtzen bat, batez ere, biztanleak Markina edo Berriatua eta antzeko 
ondoko udalerrietara joan izanaren ondorioz.

• Pasaia: epealdi berean, bere biztanleriaren beheranzko eboluzioa izan du, %7,33koa, 1.265 biztanle gutxiago. 

• Elantxobe: honek ere %8,88 biztanleria-aldaketa negatiboa izan du, nahiz eta kasu honetan, balio absolutuetako galera 43 
biztanlekoa izan den. 

• Bermeo: Nahiz eta bere biztanleria-atzerakada aurretik aipatutako udalerrien bezain ikaragarria izan ez den, biztanleria-
eboluzioan balio negatiboak ere ditu (%-0,31)

Kasu bakoitzean, biztanleria-galeraren arrazoiak ezberdinak dira, baina orokorrean, hurrengo arrazoiak eman daitezke: etxebizitza bat 
lortzeko zailtasunak, enplegu-gabezia, konektibitate-arazoak eta horietan hain aldekoa ez den egoera sozio-ekonomiko orokorra egotea.

Kontrako muturrean, hurrengo udalerriak nabarmentzen dira:

• Murueta: %+40,27ko demografia-hazkundearekin, nahiz eta balio absolutuetan, hazkundea 89 biztanlekoa bakarri izan den. 
Horretan garatutako etxebizitza-politikak eragina izan dezake;

• Zierbena: azken hamarkadan %+18,12ko hazkundea izan du; hau da, 212 biztanle gehiago, batez ere, Bilboko superportuaren 
eraikuntzarekin sortutako garapen sozio-ekonomikoko perspektiben ondorioz eta

• Lemoiz: %17,22ko hazkunde batekin (151 biztanle).

Udalerri horiek hiri handietatik gertu egitea, konektibitatea hobetzea eta etxebizitza garatzea arrantza-udalerri horiek bizitako demografia-
dinamika positiboan eragina izan dute. 

... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea
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1998. eta 2009. urteen artean euskal itsasertzak de mografia-hazkunde garrantzitsua eta EAEko batez bes tekoaren 
(%17,67) oso gainetik zegoen demografia-hazkundea i zan zuen; aldiz, arrantza-eremuek giza deskapitaliz azio oso 
garrantzitsua pairatu zuten. Horrela, 90eko hamarka daren bukaeraren eta 2000ko hamarkadako lehenengo u rteen 
artean, biztanleriaren ia %25eko galera bat izan zu ten.

Arrantzaren oso menpeko diren udalerriak izandako d emografia-eboluzioa oso ezberdina izan zen epealdi horretan 
zehar. Udalerrien artean Ondarroa edo Pasaia nabarm entzen dira, biztanleria-galera garrantzitsuak eta epealdi 
guztiak atzerako joera bat izan zutenak. 

... Egoeraren analisia 

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea

Euskal biztanleriaren %58,55 itsasertzean kontzentr atzen da. 

Arrantzaren oso menpeko kontsideratzen diren 15 uda lerrietako biztanleak, 93.145 pertsonak, EAEko 
biztanleen %4,29ª bakarrik dira. 
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Iturria: Guk eginak INEko datuak oinarri izanik Iturria: Guk eginak INEko datuak oinarri izanik

Biztanleria kostaldean kontzentratzeak (EAEko biztanleriaren %58,55) itsasertzak EAEko batez bestekoa baino demografia-dentsitate 
askoz ere handiagoa –ia 4 aldiz- izatea egiten du. Hala eta guztiz ere, itsasertzean kokatzen diren bi euskal hiriburuek indize horretan 
duten eragina ez da ahaztu behar;  Donostia-San Sebastián 3.013,93 bizt/km2 eta Bilbo 8.592,25 biz/km2. 

Itsasertzaren barruan, arrantza-eremuek itsasertzeko batez bestekoa baino batez besteko dentsitate txikiagoa dute (532,10 bizt/km2), 
baina hala ere, EAEko batez bestekoaren gainetik gelditzen dira.

Itsasertzeko arrantza-eremuak bere barruko heterogeneotasuna du. Horri dagokionez, hiru udalerrien egoera nabarmentzekoa da: Lekeitio 
(3.935,26 bizt/km2), Ondarroa (2.060,28 bizt/km2) eta Pasaia (1.453,64 bizt/km2). Horiek demografia-presio garrantzitsua dute eta 
lehenengo biren kasuan kilometro koadroko 2.000 biztanle baino biztanleria-dentsitate altuagoa dute; hau da, EAEko batez bestekoaren 
6,5 aldiz handiagoa. Dentsitate altu horiek kasu batzuetan pilaketako arazo batzuk sortzen dituzte, eta horiek, turismoa erakartzeko 
gaitasuna duten udalerrietan larritu egiten dira, batez ere urtek epealdi batzuetan. Kontrako muturrean, demografia-dentsitate baxuena 
duten arrantzaren menpeko diren udalerriak honako hauek dira: Murueta: 50,82 bizt/km2;, Lemoiz: 74,49 bizt/km2; Sukarrieta: 152,17 
bizt/km2; Zierbena:125,64 bizt/km2; Mutriku: 176,56 bizt/km2.

... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea
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UDALERRIAK 2004 2009 EBOLUZIOA

BERMEO 495,63 496,69 %0,21

ELANTXOBE 243,68 232,11 %-4,75

GETARIA 236,79 247,92 %4,70

HONDARRIBIA 546,08 571,46 %4,65

LEMOIZ 65,8 74,49 %13,21

LEKEITIO 3.842,11 3.935,26 %2,42

MUNDAKA 439,76 460,24 %4,66

MURUETA 47,38 50,82 %7,26

MUTRIKU 168,51 176,56 %4,78

ONDARROA 2.226,79 2.060,28 %-7,48

ORIO 467,86 512,86 %9,62

PASAIA 1.461,64 1.453,64 %-0,55

SUKARRIETA 156,52 152,17 %-2,78

ZIERBENA 115 125,64 %9,25

ZUMAIA 770,35 821,68 %6,66

ARRANTZA-UDALERRIAK 1182,4 1172,73 %4,48

ARRANTZA-UDALERRIAK EZ 
DIRENAK

532,11 509,3 %- 0,15

ITSASERTZA GUZTIRA 1304,56 1306,57 %0,82 

EAE OSOA 298,41 300,23 %0,6

4. TAULA: 2004-2009 demografia-intentsitatearen ebol uzioa

Iturria: Guk egina INEko datuak oinarri izanik

... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea

Euskal itsasertza orokorrean, eta baita 
arrantzaren menpeko udalerriak ere, nahiz 
eta neurri txikiago batean, nagusiki bi 
kostaldeko hiriburuen eragina dela-eta, 
EAEko batez besteko demografia-
intentsitatea baino intentsitate altuagoa 
dute. 

Arrantzaren menpeko udalerrien artean, muturreko 
kasu gisa, haien demografia-intentsitatea dela-eta,  
Lekeitio, Ondarroa eta Pasaia ditugu. 

Orokorrean arrantza-eremuen joera azken 
urteetan, eta Ondarroa, Pasaia, Sukarrieta edo 
Elantxobeko udalerri zehatzetan izan ezik, 
kilometro koadroko biztanle-kopurua handitzea 
izan da.
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Demografia-osaketaren ikuspuntutik, maskulinotasun-indizeak (lurralde batean emakumeekin erkatuz dagoen gizon-proportzioa 
adierazten duenak) balio altuagoa ditu arrantzaren menpeko udalerrietan, itsasertzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko batez 
bestekoarekin konparatzerakoan. Zehazki 2009an, arrantzaren menpeko udalerriek EAEko tasaren gainetiko maskulinotasun-tasa zuten, 
hiru puntu gainetik, eta itsasertzeko arrantza-udalerri ez direnen batez bestekoaren gainetik, 6 puntu gehiagorekin.

Ezberdintasun hori denboran zehar mantentzeaz gain, geroz eta gehiago handitu da. 1998-2009 epealdian maskulinotasun-indizea EAEn ia 
aldaketarik gabe mantendu zen; aldiz, arrantza-udalerrietan maskulinotasun-indizeko eboluzioak gora egin du, itsasertzeko beste 
udalerrietan gertatzen denaren kontrakoa.

Iturria: Guk egina INEko datuak oinarri izanik

1998 2001 2003 2005 2009

EAE OSOA 95,82 95,84 95,84 95,96 95,73

ITSASERTZA 93,26 93,35 93,41 93,37 92,97

ARRANTZA-UDALERRIAK 98,05 98,66 99,10 99,27 98,65
ARRANTZA-UDALERRIAK EZ 
DIRENAK

92,61 92,92 92,98 92,92 92,53

Itsasertzeko arrantza-eremuek itsasertzaren ingurua n 
eta EAEn dauden maskulinotasun-tasak baino tasa 
altuagoak dituzte.

Arrantza-eremuetako gizonen eta emakumeen arteko 
alde hori denborarekin areagotzen doa.

1998 2003 2009 Ald 98-09 Ald 03-09

ZIERBENA %112 %117 %120 %7,30 %1,90

LEMOIZ %109 %110 %116 %5,68 %5,08

MURUETA %11 %106 %108 %-3,95 %1,70

SUKARRIETA %104 %110 %103 %-0,21 %-6,08

ONDARROA %100 %103 %102 %1,67 %-1,12

GETARIA %102 %100 %101 %-0,74 %1,71

ORIO %102 %102 %101 %-0,85 %-0,50

MUTRIKU %99 %100 %101 %2,26 %0,89

HONDARRIBIA %99 %101 %101 %1,32 %-0,78

ZUMAIA %100 %100 %100 %-0,43 %-0,82

MUNDAKA %88 %96 %97 %9,70 %1,04

LEKEITIO %97 %98 %97 %-0,45 %-1,43

BERMEO %96 %97 %97 %0,32 %-0,17

PASAIA %95 %94 %93 %-2,17 %-1,46

ELANTXOBE %78 %80 %90 %15,58 %12,06

Iturria: Guk egina INEko datuak oinarri izanik

5. TAULA: Maskulinotasun-indizearen eboluzioa

6. TAULA: Maskulinotasun-indizea arrantza-udalerriet an

... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-intentsitatea
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Adin-taldeen ikuspuntutik, itsasertzak, 
orokorrean, EAE baino biztanleria 
zahartuagoa du, ondoko taulako 
2009ko 65 urte baino gehiagoko 
biztanleriaren datuek erakusten duten 
bezala. EAEko 2009ko zahartze-
indizea 18,85ekoa zen; aldiz, 
itsasertzean, indizea hori 19,54koa eta 
arrantza-eremuan 19,12koa.

Arrantza-eremuan zentratzen bagara, 
hori osatzen duten 15 udalerrietatik 
bederatziek EAE baino zahartze-indize 
altuagoak dituzte. Zahartze-indize 
handienak Elantxoben (horren 
biztanleriaren %28.34 65 baino 
gehiago ditu) eta Sukarrietan (horren 
biztanleriaren laurden batek baino 
gehiagok 65 urte baino gehiago 
dituzte: %25,43) daude. Era berean, 
Bermeo, Pasaia, Lekeitio, Mundaka 
eta Ondarroako udalerriak indize 
altuak dituzte, eta horiek biztanleriaren 
%20 baino gehiagok 65 urte baino 
gehiago ditu. 

UDALERRIA
BIZTANLERIA 

>65
% BIZTANLERIA 

> 65
ABANTO ETA 
ZIERBENA

1513 15,68

AIA 306 15,63
AIZARNAZABAL 79 11,81
AJANGIZ 92 20,67
AMOROTO 83 20,34
ARRATZU 87 23,2
ASTIGARRAGA 513 10,97
BAKIO 372 16,08
BARAKALDO 20572 20,89
BARRIKA 261 18,01
BERANGO 801 12,16
BERMEO 3435 20,28
BERRIATUA 219 16,73
BILBAO 76693 21,61
BUSTURIA 385 22,05
DEBA 916 16,94
DONOSTIA 37772 20,38
EA 226 24,97
ELANTXOBE 125 28,34
ERANDIO 4132 17,03
ERRENTERIA 7280 18,78
FORUA 201 19,78
GATIKA 229 14,69
GAUTEGIZ ARTEAGA 164 18,74
GERNIKA-LUMO 3283 20,21
GETARIA 445 16,93
GETXO 14160 17,53
GIZABURUAGA 37 18,88
GORLIZ 775 14,35
HERNANI 3324 17,23
HONDARRIBIA 2679 16,28

UDALERRIA BIZTANLERIA 
>65

% 
BIZTANLERIA 

>65
IBARRANGELU 163 26,46
IRUN 10610 17,41
ISPASTER 160 24,17
KORTEZUBI 84 20,39
LEIOA 3791 12,6
LEKEITIO 1670 22,34
LEMOIZ 202 19,65
LEZO 797 13,28
MENDEXA 75 17,16
MUNDAKA 419 21,68
MURUETA 51 16,45
MUSKIZ 1203 16,67
MUTRIKU 884 17,75
OIARTZUN 1435 14,5
ONDARROA 1943 21,78
ORIO 752 14,96
ORTUELLA 1549 18,18
PASAIA 3440 21,51
PLENTZIA 674 15,67
PORTUGALETE 10703 22,25
SANTURTZI 9267 19,73
SESTAO 6596 22,38
SOPELANA 1311 10,61
SUKARRIETA 89 25,43
URDULIZ 521 15,61
USURBIL 915 15,46
VALLE DE TRÁPAGA 2300 18,62
ZARAUTZ 3456 15,27
ZESTOA 660 18,97
ZIERBENA 261 18,89
ZUMAIA 1418 15,27

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

7. TAULA: 65 urte baino gehiagoko biztanleria euskal its asertzean

... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea
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UDALERRIA 2003 2009 ALDAKETA 

BERMEO 20,79 20,28 %-2,45
ELANTXOBE 30,65 28,34 %-7,54
GETARIA 16,04 16,93 %5,55
HONDARRIBIA 14,77 16,28 %10,22
LEKEITIO 21,43 22,34 %4,25
LEMOIZ 23,76 19,65 %-17,30
MUNDAKA 23,08 21,68 %-6,07
MURUETA 20,08 16,45 %-18,08
MUTRIKU 17,32 17,75 %2,48
ONDARROA 18,76 21,78 %16,10
ORIO 15,31 14,96 %-2,29

PASAIA 21,17 21,51 %1,61

SUKARRIETA 23,64 25,43 %7,57
ZIERBENA 18,89 18,89 %0,00
ZUMAIA 14,64 15,27 %4,30

8. TAULA: Zahartze-indizearen aldaketa arrantza-udale rrietan
(2003-2009)

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Atzera begirako izaerarekin, Ondarroa eta antzeko udalerriek izandako zahartze-prozesua nabarmentzekoa da. Bertan 65 urte baino 
gehiagoko biztanleriaren pisu espezifikoa 3 portzentaje-puntuetan handitu da 2003. eta 2009. urteen artean. Horrela, 2009an horren 
biztanleri osoaren %21,78 zen. Antzeko eboluzioa gertatu da Sukarrietan. Udalerri horretan 65 urte baino gehiagoko biztanleriaren 
hazkundea %7,57ekoa izan da 2003. eta 2009. urteen artean. Horrela, 2009an, horren biztanleriaren %25 baino balio altuagoetan 
kokatzen zen. Hondarribia eta antzeko udalerriek, aldiz, nahiz eta 65 urte baino gehiagoko pertsonen ehunekoa handitu (%+10,22) EAEko 
batez bestekoa baino zahartze-indize baxuagoak dituzte.

Hainbat arrantza-udalerrien zahartze mailakatu horri kontrajarrita, Murueta edo Orio eta antzeko udalerriak izandako jarrera 
nabarmentzekoa da. Bertan, biztanle guztien 65 urte baino gehiagoko biztanleriaren pisua murrizteaz gain, zahartze-indizeak EAEko batez 
bestekoaren azpitik daude.

EAEk, orokorrean, izaten ari duen demografia-zahartzearen 
prozesuarekin bat etorriz, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen pisuak behera 
egin du azken urteetan, eta 2003an biztanleriaren %36,68 izatetik 
2009an %%15,78 izatera igaro zen. 

Joera hori itsasertzean ere ematen da, eta horren barruan, bereziki, 
arrantzaren oso menpeko diren udalerrietan, nahiz eta 2003-2009 
epealdian, biztanleria gaztearen pisu espezifikoa galera ez da hain 
handia izan, biztanleria osoarekin erkatuz gero. 

Gazte-biztanleriaren (15 eta 29 urte bitartekoen) galera erlatibo txikiena 
Zierbenako, Lemoizeko, Lekeitioko eta Ondarroako udalerrietan gertatu 
da. 

... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea
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... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea

Iturria: Guk egina, INEko datuak oinarri izanik

2003 2009 Aldaketa
ZIERBENA %27,69 %25,18 %-9,06

ZUMAIA %32,00 %24,72 %-22,76
BERMEO %29,72 %23,89 %-19,62

ONDARROA %28,11 %23,45 %-16,58
GETARIA %27,73 %22,80 %-17,79

ORIO %30,94 %22,65 %-26,78
MUTRIKU %28,04 %22,62 %-19,32

HONDARRIBIA %28,32 %22,53 %-20,42
MUNDAKA %28,35 %22,31 %-21,32
LEKEITIO %26,68 %22,28 %-16,52
PASAIA %27,48 %21,84 %-20,50

ELANTXOBE %29,41 %21,48 %-26,97
LEMOIZ %22,00 %19,03 %-13,53

MURUETA %25,30 %19,02 %-24,81
SUKARRIETA %22,91 %16,44 %-28,21

9. TAULA: Biztanleria gaztea arrantza-udalerrietan (15 -29 urte)
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Demografia-zahartzearen indizearen adierazleek, zeharkako modu batean, biztanleriaren bizi-itxaropenaren hazkundea ikusteko aukera 
eta horren ondorioz ekonomia,  giza eta osasun motako aurrerapen ikusteko aukera eskaintzeaz gain, erantzun beharreko prestazioak eta 
zerbitzuak eskatzen duen menpeko biztanleria-talde baten dimentsioa islatzen dute. 
Adineko pertsonei zuzendutako zerbitzu eta ekipamenduen artean, eguneko zentroak eta egoitzak daude. Horri dagokionez, hurrengoa
nabarmendu behar da: itsasertzeko 62 udalerrietatik 29ek bakarrik dute hirugarren adinerako eguneko zentro bat. Eguneko zentroko 
eskaintzarik ez duten itsasertzeko udalerrietako 6 arrantzaren menpeko udalerriak dira. Era berean, itsasertzeko 39 udalerriek dute 
hirugarren adinerako egoitza bat eta horietako 10 arrantza-udalerriak dira. zahartze-indize altuenak dituzten Elantxobek edo Sukarrietak 
adineko pertsonentzako horrelako zerbitzurik ez dutela azpimarratu behar da.

Leku kopurua 65 urte
baino gehiagoko mila

biztanleko

Okupazio-
maila

ORIO 38,36 78,57
GETARIA 36,14 53,33
ZUMAIA 14,71 100
HONDARRIBIA 14,16 100
LEKEITIO 12,11 5
PASAIA 10,57 86,11

Leku kopurua 65 urte
baino gehiagoko mila

biztanleko
Okupazio-maila

ZIERBENA 192 83,33
MUNDAKA 175,44 61,43
ZUMAIA 51,47 90
LEKEITIO 51,45 92,94
MUTRIKU 49,3 97,62
ONDARROA 28,48 96,3
BERMEO 25,79 86,36
HONDARRIBIA 24,11 90,3
ORIO 16,44 33,33
PASAIA 12,04 100

10. Taula: Eguneko zentroak hirugarren adinerako (2007) 11. Taula: Hirugarren adinerako egoitzak (2007)

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik
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... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea

Euskal itsasertzak EAEko batez besteko zahartze-ind izeak baino indize altuagoak ditu. Euskal 
itsasertzaren 4 udalerrietan 65 urte baino gehiagok o pertsonen ehunekoa haien biztanleriaren laurdenar en 
ingurukoa da.

Udalerri horietako bi, Elantxobe eta Sukarrieta, ar rantzaren oso menpeko dira. Izan ere, arrantzaren me npeko 
diren 15 udalerrietatik 9k EAEko eta itsasertzeko b atez bestekoa baino zahartze-indize altuagoak dituzt e, eta azken 
urteetan zahartze-prozesu eta biztanleria gaztearen  galera handiak pairatzen ari dira.
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Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Atzerriko biztanleen presentzia erlatiboa arrantza-eremuetan itsasertzeko arrantza-udalerri ez direnetan dagoena baino zerbait 
handiagoa da, nahiz eta, EAE osoan dagoena baino txikiagoa den.

Hala ere, itsasertzeko atzerritako biztanleen kopurutik Bilbon eta Donostian dauden pertsona etorkinak kentzen baditugu, itsasertzeko 
arrantza-udalerriek itsasertzeko beste udalerriek baino atzerriko biztanleen ehuneko askoz ere handigoa dute; %5,48 arrantza udalerrietan
eta %4,14 beste udalerrietan. Era berean, EAEn dauden atzerriko biztanleen ehunekoa kalkulatzerakoan, hiru hiriburuen eragina 
ezabatuko balitz, 3,52 ehunekoa lortuko genuke; hau da, itsasertzekoa baino askoz ere txikiagoa den ehunekoa, hiru euskal hiriburuetan 
bizi diren atzerriko biztanleek EAEn dauden atzerritarren %45 baitira.

... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea

6. Grafikoa. Atzerriko biztanleak (%) 2009
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Udal analisiak arrantza-eremuko lau udalerriek Euskal Autonomia 
Erkidegoko batez bestekoa baino atzerriko biztanleen ehuneko 
altuago bat dutela adierazten du (%6,11 hiriburuak barne). 

Hauek dira: Pasaia (%7,34), Ondarroa (%6,2), Mundaka (%6,36) y 
Getaria (%6,54). 

Berriatua herriaren kasua, itsasertzeko arrantza-udalerria ez 
denaren kasua, aipatu behar da, bertako biztanleriaren ia %15 
atzerritik datorrelako. Etorkin horietako askok ondoko Ondarroa 
udalerriko arrantza-sektorean lan egiten dute. 

2004. eta 2009. urteen artean, arrantza-eremuko atzerritar 
biztanleek gora egin dute, %102, eta biztanleriaren %2,88 izatetik 
%5,48 izatera igaro dira. Euskal itsasertzeko beste udalerrietan, 
hazkundea %101,53 izan da (%2,80tik %5,64ra) eta EAE osoan 
%78,13 (%3,43tik %6,11) . 

2003 2009 Aldaketa
PASAIA %3,69 %7,34 %98,92

GETARIA %2,53 %6,54 %158,50
MUNDAKA %2,45 %6,36 %159,59

ONDARROA %4,87 %6,20 %27,31
BERMEO %1,41 %5,66 %301,42

HONDARRIBIA %3,16 %5,55 %75,63
ORIO %2,19 %5,39 %146,12

MUTRIKU %1,78 %4,66 %161,80
ELANTXOBE %1,52 %4,54 %198,68

LEKEITIO %0,86 %4,23 %391,86
ZUMAIA %1,78 %3,98 %123,60
LEMOIZ %0,90 %3,60 %300,00

SUKARRIETA %1,21 %3,14 %159,50
ZIERBENA %1,21 %2,68 %121,49
MURUETA %1,14 %2,26 %98,25

Itsasertzeko arrantza-udalerrietan atzerriko jatorr iko biztanle asko dago. EAE osoan atzerritarren 
presentzia handitu da, baina arrantza-zonetan gehia go handitu da. Horrela, arrantzaren oso menpeko dir en 
udalerri batzuetan, atzerriko biztanleriaren pisua hirukoiztu egin zen 5 urteetan (biztanleria osoaren  
gainean). 

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

12. TAULA: Atzerriko biztanle etorkinak arrantza-
udalerrietan (%)

... Egoeraren analisia

... Biztanleria eta demografia-dentsitatea

Hazkunde hori, ezbairik gabe, atzerriko biztanle ho rietako askok arrantza-sektorean lana aurkitu izanar ekin lotuta 
dago. Bermeo, Lekeitio eta antzeko udalerriek atzer riko biztanleen ehunekoa hirukoiztu zuten 2004. eta  2009. 
urteen artean. 
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Nahiz eta datu ofizialak 2006koak izan, arrantza-udalerrien biztanleriaren trebakuntza-mailari dagokionez, gutxienez bigarren mailako 
ikasketak bukatu zituzten 10 urte baino gehiagoko biztanleen ehunekoa %46,55 zela aipatu behar da. Hori EAEko eta itsasertzeko batez 
bestekoak baino txikiagoa da.

Unibertsitate-ikasketak egindako biztanleei dagokionez, 2006an, arrantzaren menpeko udalerriek ere itsasertzeko arrantza-udalerri ez 
direnek baino ehuneko nahiko txikiagoa zuten, %13,90 %19,56ren kasuan. 

Udal mailan, arrantzaren oso menpeko diren udalerrien artean ezberdintasun handiak daudela. Sukarrieta, Murueta, Hondarribia, Mundaka 
eta Lemoizeko udalerriak heziketa-maila handiagoak dituzten biztanleak dituzte, euskaL itsasertzeko eta EAEko batez bestekoaren batez 
bestekoa baino ehuneko askoz ere altuagoekin, bai bigarren mailako zein unibertsitate-ikasketetan. 

Bestalde, Ondarroan, eta neurri txikiago batean Bermeo, Mutriku eta Pasaia ditugu, bigarren mailako edo unibertsitate-ikasketak dituzten 
biztanleria-ehuneko oso baxuekin, itsasertzeko eta EAEko batez bestekoekin erkatuz gero. Datu hori udalerri horietan arrantza-jardueraren 
garrantzi tradizional handiagoarekin lotuta dago.

Iturria. Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

... Egoeraren analisia

5.2 Hizketa eta euskara
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Gutxienez Bigarren 
Mailako Ikasketak 

dituzten 10 urte baino 
gehiagoko biztanleak 

(2001) 

Gutxienez Bigarren 
Mailako Ikasketak 

dituzten 10 urte baino 
gehiagoko biztanleak 

(2006) 

Aldaketa
2001-2006

Unibertsitate-ikasketak 
dituzten 10 urte baino 
gehiagoko biztanleak 

(2001) 

Unibertsitate-ikasketak 
dituzten 10 urte baino

(2006) 

Aldaketa
2001-2006

SUKARRIETA 64,63 70,48 %9 31,51 34,6 %10
MUNDAKA 46,88 57,11 %22 19,27 24,32 %26
MURUETA 49,13 60,3 %23 18,7 22,1 %18

LEMOIZ 45,04 56,77 %26 16,89 20,99 %24
HONDARRIBIA 48,1 58,56 %22 18,74 20,65 %10
ELANTXOBE 36,41 48,96 %34 10,14 18,33 %81

LEKEITIO 41,29 49,74 %20 15,25 16,98 %11
ZIERBENA 40,16 51,74 %29 11,25 14,93 %33
GETARIA 35,52 44,46 %25 9,79 14,12 %44
ZUMAIA 39,72 49,79 %25 11,09 13,17 %19

BERMEO 32,39 40,31 %24 9,72 12,09 %24
ORIO 37,71 47,03 %25 9,4 11,94 %27

MUTRIKU 33,36 41,73 %25 8,24 11,31 %37
PASAIA 33,25 42,14 %27 7,74 9,76 %26

ONDARROA 31,83 37,09 %17 8,23 9,2 %12
ITSASERTZA 41,66 51,58 %23 15,75 19,16 %22
ARRANTZA-

UDALERRIAK 36,37 46,55 %28 10,43 13,90 %33

ARRANTZA-
UDALERRIAK EZ 

DIRENAK
47,38 51,97 %10 16,47 19,56 %19

EAE 40,62 49,81 %23 14,44 17,24 %19

Iturria. Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

13. TAULA: Arrantza-udalerrietako biztanleriaren hezi keta-maila 2001-2006 (%)

... Egoeraren analisia

… Heziketa eta euskara
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Arrantza-eremuaren datu nabarmengarri eta elementu diferentzial gisa, ikasle-biztanleriaren jarrera aipatu behar da. Horrela, nahiz eta 
2001. eta 2006. urteen artean bigarren mailako ikasketan egin zituzten biztanleen ehunekoa jaitsi zen, bai itsasertza osoan (%-5,26) zein 
EAEn (%-19,37), arrantzaren oso menpeko diren udalerrietan, alderantzizko joera eman zen. Modu horretan, bigarren mailako ikasketak 
egin zituzten biztanleen ehunekoa atzera egin baino handitu egin zen, %4,11n, 2001. eta 2006. urteen artean. Handitze hori, neurri handi 
batean, Sukarrieta, Lemoiz eta Mundakako udalerriei esker lortu zen, horiek %52,23, %28,32 eta %20,01 handitu baitziren, hurrenez 
hurren. Gainera, udalerri horiek, 2006. urtean, bigarren mailako irakaskuntzako ikasle-ehuneko handiena dutenak dira, %6,07, EAEko eta 
euskal itsasertzeko batez bestekoaren gainetik. 

Unibertsitate-ikasketei dagokienez, 2001-2006 epealdian, atzera-egite hori orokorra izan zen, EAE osoan (%-11,49), itsasertzean (%-
16,36) eta, asko ere neurri txikiagoan, arrantzaren menpeko udalerrietan (%-6,75). Hala ere, udalerri horiek, bigarren mailako 
irakaskuntzan gertatzen zenari kontrajarrita, unibertsitate-ikasleen ehuneko txikiena dutenak dira, haien inguruarekin erkatuz gero ( %2,11 
EAEko %2,57aren eta itsasertzeko %2,77aren aurrean). 

Termino orokorretan, arrantzaren menpeko udalerriet ako biztanleriak batez bestekoa baino heziketa-mail a 
txikiagoak ditu, nahiz eta udalerrien arteko ezberd intasunak nabariak izan. Era berean, EAEn orokorrea n 
gertatzen den ez bezala, ikasle-biztanleriak bigarr en mailako ikasketak nahiago dituztela nabarmentzen  da. 

Iturria: Guk egina EUSTATeko datuak oinarri izanik

... Egoeraren analisia

… Heziketa eta euskara
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Euskarako mailari dagokionez, orokorrean, 1996. eta 2006. urteen artean, euskal itsasertzeko arrantza-udalerrietan euskaldunen 
kopurua murriztu egin zen (%-2,02). Eboluzio negatibo hori EAE osoan gertutakoaren oso ezberdina da, kontuan hartutako epealdian, 
EAEn euskaldunen kopurua %21,68 handitu baitzen. 

Nabarmentzekoa da itsasertzean euskaldunen kopurua handitu egin dela (%28,39), EAE osoan baino gehiago, alegia. Hazkunde hori, 
ezbairik gabe, itsasertzeko arrantza-udalerri ez direnetan egondako euskaldunen hazkunde handiaren ondorioa da (%35,29). Edozein 
kasuan, hiriburuek datu horiek itxuraldatzen dituztela zehaztu behar da, 2006an, itsasertzeko euskaldunen %36,99 kontzentratzen baitzen 
eta hori EAEko biztanleri osoaren %12,26 da.

Euskal itsasertzeko arrantza-eremuaren udal analisiak euskaldunen kopuruaren murrizketan egondako salbuespenak nabarmentzeko 
aukera eskaintzen du; esate baterako Zierbenaren kasua. Arrantzaren menpeko den udalerri horren biztanleriaren artean, euskaldunen 
kopurua ia bikoiztu egin zen 1996. eta 2006. urteen artean, edo Pasaiako udalerria. Horretan, kontuan izandako epealdian, euskaldunen 
kopurua %17 handitu zen. 

Euskaldunen ehunekoan gehien atzera egin dutenak Lemoiz eta Murueta dira.

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

... Egoeraren analisia

… Heziketa eta euskara

Nabamentzekoa da 
itsasertzeko arrantza-
eremuetan euskaldunen 
kopurua murriztu izana, 
ondarea eta nortasun-
zeinuak galtzen direlako. 
Joera hori euskal 
itsasertzean bere 
osotasunean eta EAEn 
gertatutakoaren oso 
ezberdina da.
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Jarduera-tasa itsasertzean, bere osotasunean, 2001eko azken datu ofizialen arabera, EAEko batez besteko tasa baino txikiagoa da 
(EAE:%47, itsasertza:%46,24). Testuinguru horretan, arrantza-udalerriek oraindik ere baxuago den jarduera-tasa dute (%45,93).

Tasa hori generoa kontuan izanik aztertzen bada, bai itsasertza osatzen duten udalerrietan (arrantzakoetan eta arrantzakoak izan
direnetan) bai EAE osoan ere, emakumeen jarduera-tasa gizonena baino askoz ere txikiagoa dela ikusten da. Egoera hori oraindik 
handiagoa da arrantza-udalerrietan. 

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Udal mailan, orokorrean dagoen jarduera-tasa baxua nabarmentzen da, eta arrantza-eremuaren batez bestekoaren azpitik hainbat udalerri 
kokatzen dira; Elantxobe (%31,83), Bermeo (%42,96) eta Mundaka (%43,50). Beste aldean, Sukarrieta (%52,92), oso jarduera-tasa altua 
duena, Zumaia (%49,13) eta Getaria (%48,38) kokatzen dira. Hirurak EAEko batez bestekoaren gainetik.

... Egoeraren analisia

5.3 Enplegua eta errenta

Testuinguru honetan, eta nahiz eta eskura 
ditugun datu ofizialak oso zaharrak izan 
(2001), arrantzaren menpeko diren udalerrien 
okupazio-tasa (%60,01), 16-64 urteko 
biztanleriatik lan egiten ari den biztanleriaren 
portzentajezko parte-hartze gisa ulertuta, 
orokorrean itsasertzekoarenaren (%57,78) 
gainetik zegoela eta EAEko garai hartakoaren 
EAEn (59,24) gainetik zegoela aipatu behar 
da.
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Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta

Okupatutako biztanleriaren sektore-banaketaren ikuspuntutik, zerbitzuetako sektoreak euskal itsasertzean duen garrantzia aipatzekoa da. 
Horrela, zerbitzuetako sektorea euskal itsasertzean okupazio-tasarik altuena duena da (okupatutako biztanleriaren %67,05) eta hori Euskal 
Autonomia Erkidegoan dagoena (%62,07) baino altuagoa da. Nahiz eta hiriburuetako eragina handia izan –itsasertzeko zerbitzuetako 
sektorean okupatutako biztanleriaren %36,90 hiriburuetan dago-, hori kontuan hartzen ez badugu, itsasertzeko zerbitzuetako sektorean 
dagoen okupazio-ehunekoa oraindik ere garrantzitsua izaten jarraituko zuela esan behar da (%63). 

Hala ere, itsasertzaren barruan, arrantzaren menpeko diren udalerrien eta ez diren udalerrien artean ezberdindu behar da. Horrela, 
2001ean, lehenengoen kasuan, zerbitzuetako sektorean okupatutako biztanleria %64,64 zen; aldiz, itsasertzeko beste herrietan 
zerbitzuetan okupatutako biztanleria %65,53.

13. Grafikoa. Sektoreen araberako okupazio-tasa2001
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2000ko hamarkadaren lehenengo urteetan, arrantza-er emuetako enpleguaren ezaugarri nagusiak hurrengoak 
ziren: 

• Nekazaritza-arrantzako sektorean okupatutako pertso na asko, %19ko ehunekoarekin Ondarroan, 
Getarian, Elantxoben eta Bermeon 

• Itsasertzeko eta EAEko batez bestekoa baino industr ia-enpleguko proportzio handiagoa
• Okupazioa ez zen hainbeste zentratzen hirugarren se ktorean
• Inguruko udalerriak baino eraikuntza-enpleguko tasa  baxuagoa

... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta

Arrantza-eremuek biztanleria okupatutako ehuneko al tuak dituzte, itsasertzean eta EAEn, bere osotasune an, 
daudenak baino altuagoak direnak.

Itsasertzeko arrantza-eremuetan, lan egiteko adina izan eta okupatuta dagoen edo lana bilatzen ari den  
biztanleriaren ehunekoa itsasertzean eta EAEn, bere  osotasunean, dagoena baino zerbait baxuagoa da, nah iz 
eta ezberdintasun nabariak egon udalerri batzuen et a besteen artea. 

Generoaren arabera egindako analisiak arrantza-erem uek emakumeen jarduera-tasa oso txikiak dituztela 
erakusten du eta horiek itsasertzeko beste udalerri etan eta EAEn daudenak baino askoz ere baxuagoak dir a.
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Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Langabeziari dagokionez, 16 eta 64 urte bitarteko biztanle langabetuak eta INEMean erregistratutakoak daudenak kontuan izanik, 
eguneratuago dauden datuak ditu. Horrek arrantza-eremuek, haien inguruarekin erkatuz, duten egoeraren errealitatea hobeto ezagutzeko 
aukera eskaintzen digu. 

Horrela bada, eskura ditugun datu ofizialen arabera, 2009an, arrantza-eremuek EAEko batez bestekoa (%8,10) eta euskal itsasertzeko 
batez bestekoa (%8,88) baino langabezia askoz ere baxuagoa dute (%7,62).

Tradizioan, arrantza-udalerriek haien inguruak baino langabezia-tasa baxuagoak izan dituzte, nahiz eta poliki-poliki ezberdintasunak 
murriztu diren, eta azken urteetan langabeziak eboluzio negatiboagoa izan du arrantza-udalerrietan. Era berean, kontuan izan behar da, 
arrantza-eremuko hainbat udalerrik, historikoki, tamaina handiagoko eta enplegu-eskaintza zabalago eta dibertsifikatuago bateko 
udalerrietarako migrazio-prozesuak bizi izan dituztela.

... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta
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Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak eta Laneko Sarearen estatistikak oinarri izanik

14. TAULA: Langabezia lurralde-eremuen arabera (% 2003 -2009)

2003 2009
UDALERRIAK % Langabetuak % Langabetuak
BERMEO %4,19 %7,29

ELANTXOBE %2,02 %6,69

GETARIA %3,67 %5,54

HONDARRIBIA %4,32 %6,54

LEKEITIO %3,15 %7,15

LEMOIZ %4,30 %6,49

MUNDAKA %4,47 %6,16

MURUETA %3,74 %6,83

MUTRIKU %4,58 %7,64

ONDARROA %4,26 %8,51

ORIO %3,49 %7,20

PASAIA %5,67 %9,02

SUKARRIETA %3,66 %6,67

ZIERBENA %3,73 %7,40

ZUMAIA %4,42 %8,71

ARRANTZA-UDALERRIAK %4,37% %7,62%

ARRANTZA-UDALERRIAK EZ 
DIRENAK

% 5,74 % 8,98

ITSASERTZ OSOA % 5,64 % 8,88

EAE OSOA % 5,13 % 8,76

Arrantza-eremuetan, 2009an, langabetu-ehuneko handiena 
zuten udalerriak Pasaia, Zumaia eta Ondarroa ziren. Hala 
eta guztiz ere, horien langabezia-mailak urte bereko EAEko 
batez bestekoaren (%8,76) antzeko mailetan kokatzen 
ziren. 

Pasaiaren kasuan izan ezik, tradizioan itsasertzeko eta 
EAEko batez bestekoak baino langabezia-tasa altuagoak 
izan dituena izan ezik, arrantza-eremuetako beste 
udalerriek inguruak baino langabezia-tasa baxuagoak izan 
dituzte.

Era berean, azken urteetan, Lekeitio (%315etik %7,15era) 
eta Orioko (%3,49tik %7,20ra. 

... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta
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< 25 25 - 44 >= 45
GUZTIRA Kop- % Kop. % Kop. %

ARRANTZA-UDALERRIAK 4.303 444 %10,32 2.333 %54,22 1.526 %35,46
ARRANTZA-UDALERRIAK EZ DIRENAL 61.006 5.459 %8,95 31.221 %51,18% 24.326 %39,87

ITSASERTZA 65.309 5.903 %9,04 33.554 %51,38 25.852 %39,58
EAE 110.093 10.737 %9,75 57.750 %52,46 41.606 %37,79

15. TAULA: Langabezia adin-taldeen eta lurralde-eremua ren arabera (2009)

Orokorrean langabezia-tasa handienak 45 urte baino 
gutxiago dituzten biztanleen artean erregistratzen dira. 
Nabarmentzekoa da arrantza-udalerriek 45 urte baino 
gutxiago dituzten biztanleen langabezia-indize altuenak 
dituztenak direla, ezberdintasun handiekin, bai 
itsasertzarekin zein EAErekin erkatuz gero, bai 25 urte 
baino gutxiagoko gazteen kasuan zein 25 eta 44 urte 
bitarteko pertsonen kasuan ere. 

Langabezia egoeran dauden 25 urte baino gutxiagoko 
biztanleen ehuneko handienak dituzten arrantza-
udalerrien artean honako hauek nabarmentzen dira: 
Murueta (%26,67), Getaria (%17,33), Zierbena 
(%14,04), Mundaka (%13,64) eta Bermeo (%12,60). 

Iturria: Guk egina Laneko Sarearen estatistiketako datuak oinarri izanik

16. TAULA: Langabezia adin-taldeen arabera arrantza-ud alerrietan 2009

< 25 25 - 44 >= 45
Guztira Kop. % Kop. % Kop. %

GETARIA 75 13 %17,33 47 %62,67 15 %20,00
BERMEO 841 106 %12,60 480 %57,07 255 %30,32
LEKEITIO 339 38 %11,21 196 %57,82 105 %30,97
MUNDAKA 66 9 %13,64 36 %54,55 21 %31,82

ELANTXOBE 18 2 %11,11 10 %55,56 6 %33,33
MURUETA 15 4 %26,67 6 %40,00 5 %33,33
ZIERBENA 57 8 %14,04 30 %52,63 19 %33,33

ONDARROA 503 60 %11,93 274 %54,47 169 %33,60
ORIO 197 18 %9,14 112 %56,85 67 %34,01

ZUMAIA 404 41 %10,15 217 %53,71 146 %36,14
PASAIA 824 72 %8,74 439 %53,28 313 %37,99

SUKARRIETA 13 0 %0,00 8 %61,54 5 %38,46
MUTRIKU 230 19 %8,26 117 %50,87 94 %40,87
LEMOIZ 46 5 %10,87 22 %47,83 19 %41,30

HONDARRIBIA 675 49 %7,26 339 %50,22 287 %42,52

... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta
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Generoaren ikuspuntutik, 2009an, arrantza-eremuan zeuden langabetuen %53,45 emakumeak zirela aipatu behar da. Hainbat udalerritan 
ehuneko hori %60aren inguruan dago; Mutrikun, Hondarribian eta Zumaian.

2005ean emakumeen langabeziak gizonezkoena modu nabariagoan gainditzen zuen; 2009an ordea, arrantza-eremuetan eta neurri 
txikiagoan EAEn emakumeen langabezia gizonezkoena gainditzen du, eta hori ez da itsasertzeko beste udalerrietan gertatzen.

Hala eta guztiz ere, arrantzaren menpeko udalerrietan, 2005aren eta 2009aren artean, gizonen langabezia %53,48 handitu zen; aldiz, 
emakume langabetuen kopurua %35,85 handitu zen. Edozein kasuan, azken urteetan (2005-2009) arrantza-udalerrietan emakumezkoen 
langabeziak izandako hazkundeak itsasertzean (%+28,61) eta EAEn (%+21,36), bere osotasunean, egondakoa baino askoz ere handiagoa
izan dela egiazta daiteke.

Ekonomia-jardueren arabera (ikus 16. grafikoa hurrengo orrialdean), langabezia batez ere zerbitzuetako sektorean kontzentratzen da, eta 
egoera hori larriagoa da itsasertzean EAEn baino, eta bereziki arrantza-udalerri ez direnetan. 

Langabezia-egiturari dagokionez arrantza-eremua ezberdintzen duen elementu gisa, industriako eta nekazaritza-arrantzako sektoreetako 
langabeziaren pisu espezifikoa, itsasertzarekin eta EAErekin alderatuz, handiagoa dela eta eraikuntzako eta zerbitzuetako sektoreetako 
langabeziaren pisu espezifikoa txikiagoa dela nabarmendu behar da.

... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta
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Iturria: Guk egina Laneko Sarearen Estatistiketako datuak oinarri izanik

EAE ITSASERTZA

ARRANTZA-UDALERRIAK ARRANTZA-UDALERRIAK EZ DIRENAK

... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta

16. Grafikoa
Biztanle langabetuak ekonomia-jardueretako sektoreen ar abera
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... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta

Edozein kasuan, euskal itsasertzeko arrantza-eremua ren langabezia azken 6 urteetan asko handitu dela 
azpimarratu behar da, 2003aren eta 2009aren artean,  arrantza-udalerrietan INEMean erregistratutako bizt anle 
langabetuak %74,31 handitu zen; aldiz, itsasertzean , bere osotasunean, %57,35 handitu zen. 

Arrantza-eremuak langabezia-indize handiagoak ditu,  bere inguruarekin erkatuz, 45 urte baino gutxiagoko  
biztanleez mintzo garenean. Aldi berean, emakumezko en batez besteko langabezia-tasa gizonezkoena baino  
altuagoa da arrantzaren oso menpeko diren udalerrie tan. Horrela, emakumeak 2009an zeuden langabetuen %5 3,45ª
ziren.

Ekonomia-jardueren arabera, arrantzaren menpeko uda lerrietan, nekazaritza-arrantzako sektoreko biztanl e 
langabetuen ehunekoa urtez urte gaur arte txikitzen  joan da, nahiz eta bere pisu espezifikoa beste ing urukoena 
(itsasertzeko beste udalerriak eta EAEko batez best ekoa). 

Eraikuntza-sektoreak langabezia-tasan handitzen geh ien izan dituena da, 2005aren eta 2009aren arteko e pealdian, 
sektorea eta ekonomia eragin duen krisialdiaren ond orioz. Hala ere, arrantza-udalerrietan industria-la ngabeziaren 
langabezi espezifikoa nabarmentzen da, epealdi horr etan %57,49 handitu baitzen.

Tradizioan, arrantza-udalerriek inguruko udalerriek  baino langabezia-tasa baxuagoak izan dituzte. Bate z 
besteko langabezia-tasak, bai gizonezkoan eta baita  emakumezkoen artean, itsasertzeko beste herrietako  eta 
EAEko tasak baino baxuagoak izan dira eta dira. 
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Iturria: Guk egina EUSTATeko datuak oinarri izanik

17. TAULA: Lanik gabeko biztanleak 2001 (16 urte baino g ehiagokoak)

IKASTEN DU ETXEKO LANAK ERRETIRATUA, 
PENTSIONISTA

LANIK EZ DUTEN 
BESTEAK GUZTIAK

Zb % Guztietatik Zb % Guztietatik Zb % Guztietatik Zb % Guztietatik Zb % Biztanle
guztietatik

ITSASERTZA 112704 %19,38 214267 %36,85 231755 %39,86 22734 %3,91 581460 %50,33

ARRANTZA-
UDALERRIAK

7197 %18,27 12502 %31,73 18062 %45,84 1640 %4,16 39401 %42,42

ARRANTZA-
UDALERRIAK EZ 

DIRENAK
105507 %19,46 201765 %37,22 213693 %39,42 21094 %3,89 542059 %51,02

EAE 183773 %19,27 354818 %37,21 378227 %39,66 36741 %3,85 953559 %48,23

Lanik gabeko biztanleriari dagokionez, arrantza-udalerriek itsasertzeko eta EAEko batez bestekoa baino 16 urte baino gehiagoko eta 
lanik gabeko biztanleen ehuneko askoz ere txikiagoa dute. Ezbairik gabe, haien zahartze-indizearekin lotuta, arrantzaren menpeko 
udalerrietan, lanik gabeko biztanleen artean erretiratuek eta pentsionistek (lanik gabeko biztanleriaren %45,84 2001ean) duten pisu 
espezifikoa nabarmentzen da, horrek itsasertzean (%39,85) eta EAEn (%39,66) talde horrek duen ordezkaritza askorengatik gailentzen 
baitu. 

... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta
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Rankinga Udalerria Familia-errenta

1 Murueta 40071
2 Sukarrieta 39466
3 Zierbena 36951
4 Hondarribia 35326
5 Lemoiz 35311
6 Getaria 32824
7 Zumaia 32728
8 Orio 32203
9 Mutriku 30302
10 Mundaka 29926
11 Bermeo 28253
12 Ondarroa 28039
13 Lekeitio 27751
14 Pasaia 25749
15 Elantxobe 25321

Iturria. Guk eginak EUSTAT-eko datuak oinarri izanik

Euskal Herriko familia-errenta eskuragarria 2006an (32.798€) EAEko batez besteko errenta baino pixka bat altuagoa zen, urte horretan 
32.655€koa zelako. 

Testuinguru horretan, arrantzaren menpeko udalerriek batez besteko familia-errenta baxuago bat zuten 32.015€kin. Aldagai horri 
dagokoinez ere, arrantza-eremuaren barruan ezberdintasun handiak daude. Multzoan handiena Muruetako errenta da 40.071€kin eta 
baxuena Elantxoberena 14.750€ko ezberdintasun batekin.

Azaltzen den taulan ikus daitekeen bezala, modu nabarmenean arrantzaren menpeko direla kontsideratutako 15 udalerrietatik 8k, 2006an, 
EAEn zegoen batez besteko familia-errenta baino errenta baxuagoa zuten. Errenta baxuenak hauei dagozkie: Elantxobe, Pasaia, Lekeitio, 
Ondarroa y Bermeo.

Iturria. Guk eginak EUSTAT-eko datuak oinarri izanik

18. TAULA: Arrantza-udalerrietan zegoen familia-
errenta 2006

... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta
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Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

... Egoeraren analisia

… Enplegua eta errenta

Arrantza-udalerriek itsasertza eta EAE baino batez besteko familia-errenta baxuagoa dute. Hala ere, 
udalerri horiek biztanleria guztira hartuta oinarriz ko errentaren eta Giza Larrialdiko Laguntzak jasotz en 
dituzten bizikidetza-unitateen ehuneko txikiena dut enak dira. 

Oinarrizko errenta edo giza larrialdiko laguntzak j asotzen dituzten bizikidetza-unitateen ehuneko hand iena 
duten arrantza udalerriak, orokorrean, familia-erre nta txikiena dutenak izaten dira, Muruetaren kasua izan ezik, 
familia-errenta handiena duen udalerria da eta giza  larrialdiko laguntzak jasotzen dituzten bizikidetz a-unitateen 
bigarren ehuneko handiena duena da.



Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

EAEko per capita BPGd 2005ean 27.153€koa izan zen; aldiz, 2000an 20.030€koa izan zen, beraz, bost urte horietan %35 handitu zen. 
Urte horretan bertan, itsasertzeko udalerriek 24.027€ko per capita BPGd bat zuten, EAEk zuen batez bestekoa baino askoz ere txikiagoa 
zena, eta arrantza-udalerrietan BPGd are txikiagoa zen (21.577€). 

Arrantza-udalerrien udal BPGdaren eboluzioa, 2000 eta 2005aren artean, EAEk izandako batez besteko handitzearen (%36) edo 
itsasertzak, bere osotasunean, izandako batez besteko handitzearen (%35) baino %38 handiago izan zen. Hala eta guztiz ere, batez
besteko hazkunde handiago hori Zierbenako udalerriak bizitako hazkunde ikaragarriaren ondorio da nagusiki (%700 baino gehiago). 
Horrek 190.428€ko per capita BPGda du, azkenaldian udalerriak Bilboko Superportuaren sormenarekin lotutako garapen ekonomikoa dela 
eta. 

Arrantzaren menpeko diren udalerri guztietan, 2000 eta 2005aren artean BPGda hazi zen, salbuespen batekin; Murueta. Bertan BPGda
%19,18 jaitsi zen, nahiz eta EAEko batez bestekoaren gainetik mantentzen jarraitzen duen 33.636€ko BPGd batekin (arrantza-udalerrietan
hirugarren altuena). 

... Egoeraren analisia

5.4 Aberastasuna sortzea eta ekoizpen-egitura

55



2005eko datu ofizialen arabera, EAEko Balio Erantsi Gordina 51.110.318 €koa zen, eta horietatik 489.302€ nekazaritza-arrantzako 
sektorearenak, 15.238.236€ industria-sektorearenak, 4.557.681€ eraikuntza-sektorearenak eta 30.825.099€ zerbitzuetako sektorearenak 
ziren. 

Nekazaritza-arrantzako sektorea balio erantsi txikiena sortzen duen ekonomia-jarduera da, nahiz eta itsasertzean eta arrantza-udalerrietan, 
duen ehunekoa EAEko batez bestekoa baino askoz ere altuagoa den (%5,63 0,96ren aurrean). 

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik
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22. Grafikoa. Balio Erantsi Gordina (B.E.G.d.) sektore en arabera 2005



2000 2005

BERMEO 22,70 24,73

ELANTXOBE 13,20 10,17

GETARIA 23,50 23,42

HONDARRIBIA 7,50 5,68

LEKEITIO 2,90 2,72

LEMOIZ 9,30 5,19

MUNDAKA 1,60 1,94

MURUETA 2,60 3,34

MUTRIKU 4,00 2,94

ONDARROA 16,60 15,50

ORIO 9,80 7,89

PASAIA 4,40 4,61

SUKARRIETA 0,70 0,23

ZIERBENA 1,90 0,37

ZUMAIA 0,70 0,44

20. TAULA: Nekazaritza-arrantza sektoreko Balio Erants i
Gordina (%)

Aberastasuna sortzearen ikuspuntutik aipatu behar d a, azken 
urteetan eboluzio positiboa izan duen arren, arrant za-eremuen 
per capita BPGda itsasertzeko eta EAEko batez besteko a baino 
askoz ere txikiagoa dela.

Era berean, azpisektore ezberdinen EAErako Balio Er antsi 
Gordinaren ekarpenaren ikuspuntutik, kontsideratuta ko eremu 
guztietan zerbitzuetako sektoreak duen garrantzi er latiboa, 2000-
2005ean eraikuntza-sektorearen ekarpena handitu zel a eta termino 
erlatiboetan, nekazaritza-arrantzako sektorearen ek arpena geroz eta 
txikiagoa dela egiaztatzen da. Hala ere, nahiz eta arrantza-eremuetan 
nekazaritza-arrantzako sektorearen BEGderako ekarpen  erlatiboa 
atzera egiten ari den arrena, horren garrantzia ask oz ere handiagoa 
da , eta sektore horrek garrantzi oso handia du Ber meo, Getaria,
Ondarroa eta antzeko udalerrietan.

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Eremua

Nekazaritza-
arrantzako
sektorea

Industria-
sektorea

Eraikuntza-
sektorea

Zerbitzuetako
sektorea

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005

Itsasertza 4,15 3,82 31,30 30,75 9,52 13,31 55,07 52,11

Arrantza-
udalerriak

6,40 5,63 22,99 22,70 9,91 12,79 54,03 52,21

Arrantza-
udalerriak ez

direnak
2,84 2,75 33,28 32,74 9,35 13,44 54,49 51,08

EAE 1,4 0,96 31,6 29,81 6,7 8,92 60,3 60,31

19. TAULA: Balio Erantsi Gordina sektoreen arabera % (20 00-2005)
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Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik



Iturria: Guk egina DIRAEko - Euskadiko ekonomia-jardueretako direktorioaren- datuak oinarri izanik

DIRAEren (nekazaritza-arrantzako jardueretako establezimenduak kontuan hartzen ez dituen Euskadiko ekonomia-jardueretako 
direktorioaren) arabera, arrantza-udalerrietako ekonomia-jarduera garrantzitsuena, dauden establezimendu-kopurua dela eta, 
“merkataritza” da. “Merkataritzaren” barruan, merkataritzara zuzendutako eta baita ostalaritzara, konponketara, garraiora edo biltegiratzera 
ere zuzendutako dendak daude. 3.117 establezimenduekin, “merkataritzak” udalerri horietan dauden ekonomi-jarduerako 
establezimenduen %42,42 ordezkatzen dute, EAEn (%30,01) eta itsasertzean (%38,88) baino ehuneko altuago batekin.

...Egoeraren analisia
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23. Grafikoa. Establezimenduak jarduera-sektorearen a rabera (%) 2009



Iturria: Guk egina DIRAEko - Euskadiko ekonomia-jardueretako direktorioaren- datuak oinarri izanik

Merkataritza-establezimenduek arrantza-eremuko tamaina handieneko udalerrietan presentzia garrantzitsua dute. Zehazki, Hondarribia, 
Pasaia, Bermeo, Zumaia eta Ondarroa dira, zenbaki absolutuetan, zerbitzuetako edo merkataritza sektoreko establezimenduen presentzia 
handiena dutenak.

Bere aldetik, eraikuntzak presentzia esanguratsua du Pasaia, Bermeo eta Hondarribiako udalerrietan. 

Azkenik, industriari dagokionez, itsasertzeko industria-establezimenduen %92,64 (guztira 6.539) arrantza-udalerriak ez direnetan kokatzen 
dira. Beraz, arrantzaren menpeko diren 15 udalerriek mota horietako 481 establezimendu dituzte. Zumaia eta Bermeo dira industria-
establezimendu kopuru handiena duten udalerriak, 90 eta 78 udalerriekin, hurrenez hurren. 

Udalerria
INDUSTRIA ERAIKUNTZA MERKATARITZA BESTEAK

ESTABLEZIMENDUAK 
GUZTIRA

Establezimenduak
100 biztanleko

Zb % Zb % Zb % Zb % Zb Zb
BERMEO 78 %6,14 318 %25,02 504 %39,65 371 %29,19 1271 7,5

ELANTXOBE 0 %0,00 2 %9,52 12 %57,14 7 %33,33 21 4,76

GETARIA 51 %19,92 29 %11,33 102 %39,84 74 %28,91 256 9,74

HONDARRIBIA 50 %3,74 217 %16,23 522 %39,04 548 %40,99 1337 8,12

LEKEITIO 24 %4,44 83 %15,34 265 %48,98 169 %31,24 541 7,23

LEMOIZ 1 %1,75 5 %8,77 25 %43,86 26 %45,61 57 5,54

MUNDAKA 9 %6,04 25 %16,78 66 %44,30 49 %32,89 149 7,7

MURUETA 1 %9,09 3 %27,27 4 %36,36 3 %27,27 11 3,55

MUTRIKU 36 %10,68 61 %18,10 149 %44,21 91 %27,00 337 6,77

ONDARROA 42 %6,19 85 %12,52 340 %50,07 212 %31,22 679 7,61

ORIO 30 %7,26 105 %25,42 152 %36,80 126 %30,51 413 8,22

PASAIA 53 %3,88 324 %23,74 602 %44,10 386 %28,28 1365 8,53

SUKARRIETA 2 %8,33 1 %4,17 11 %45,83 10 %41,67 24 6,85

ZIERBENA 14 %9,46 27 %18,24 76 %51,35 31 %20,95 148 10,71

ZUMAIA 90 %12,18 112 %15,16 287 %38,84 250 %33,83 739 7,91
Arrantza-udalerriak

guztira
481 %6,55 1397 %19,01 3117 %42,42 2353 %32,02 7348 7,88

21. TAULA: Establezimenduak arrantza-udalerrietan jar duera-alorraren arabera 2009
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Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Ikuspuntu dinamiko batetik, itsasertzeko eta EAEko batez bestekoarekin alderatuz, arrantzaren menpeko udalerriek ekonomia- eta 
enpresa-dinamismo txikiagoa dutela egiaztatzen da, ekonomia-jarduerako establezimendu berrien sormenek o terminoetan. Horrela, 
2009an, arrantza-udalerriak 1000 biztanleko establezimendu berrien sormeneko batez besteko tasa 5,68koa zen; aldiz, EAEkoa 6,15 edo 
itsasertzekoa 6,47. 

Hala ere, arrantza-eremuko udalerrien arteko ezberdintasunak nabariak dira. Horrela, Getaria eta Zierbenako datuak nabarmentzen dira, 
bai itsasertzeko bai EAEko batez besteko tasa bikoizten duten udalerriak direlako; 2009an, mila biztanleko 14,46 eta 12,3 establezimendu 
berri sortu zituzten. Horrek, 2009an, arrantza-eremuan, mila biztanleko establezimendu-kopuru handiena zuren udalerriak izatea egin 
zuen.

Kontrako aldean, Elantxobe, Sukarrieta eta Murueta ditugu, mila biztanleko establezimendu berrien sormeneko tasa nulu batekin, eta 
horiek aurretik Mundaka (3,1) eta Mutriku (3,41). 
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Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Establezimenduen itxierako datuari erreparatzen badiogu, saldo garbia negatiboa izan dela antzeman daiteke, ez bakarrik arrantza-
udalerrietan, baizik eta EAE osoan eta bereziki itsasertzean, krisialdiaren ondorioz. 2009an ireki zirenak baino ekonomia-jarduerako  
establezimendu gehiago itxi ziren.

Dinamika horretaz ihes egiten duten eta arrantzaren menpeko direla kontsideratutako bost udalerri daude. Horiek establezimenduetako 
saldo garbi positiboa zuten 2009an: Getaria (6,85), Zierbena (5,79), Lemoiz (0,97), Orio (0,6) eta Ondarroa (0,11). Aldiz, Elantxobe eta 
Sukarrietaren kasuan, 2009an establezimendurik ez sortzeaz gain, establezimendu gehien itxi zituzten udalerriak dira, -6,8 eta -8,57 saldo 
garbiarekin, hurrenez hurren. 
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Merkataritzara, ostalaritzara, konponketara, garrai ora eta biltegiratzera zuzendutako jarduerak dituzt en 
“Merkataritzako” establezimendu gehiago dago arrantz a-eremuan; arrantzaren oso menpeko diren udalerrien  
multzoan dauden ekonomia-jarduerako establezimendue n %42,42 dira. Establezimendu-mota horiek bereziki 
ugariak dira arrantza-eremuko tamaina handiagoko ud alerrietan (Hondarribia, Pasaia, Bermeo, Zumaia eta  
Ondarroa).

Industria-establezimendu gehien dituzten arrantzare n oso menpeko diren udalerriak Zumaia eta Bermeo di ra. 
Bien artean arrantza-eremuko (arrantzaren oso menpe ko direla kontsideratutako 15 udalerrien multzoaren ) 
industria-establezimendua %34,30 kontzentratzen dut e.

Ekonomia-jarduerako establezimendu berrien sormenek o datuak kontuan izanik, arrantza-eremuan ekonomia- eta 
enpresa-dinamismo txikiagoa dagoela egiaztatzen da.

Krisialdiaren ondorioz, establezimenduetako saldo g arbia negatiboa da arrantza-udalerrietan eta baita 
itsasertzeko beste herrietan eta EAEn ere. 2009an, arrantzaren oso menpeko diren udalerrien artean, sa ldo 
negatiboa bereziki handia izan zen Sukarrietan, Ela ntxoben, Mutrikun eta Pasaian.



Ateratze-arrantzako sektorea, 2008an, euskal nekazaritza-arrantzako BPGdren %33 zen, eta %0,178 ekarpena egin zion euskal
ekonomiako BPGdri, 2004ean baino %38,83 gutxiago. Datu horrek ateratze-jarduerak termino ekonomikoetan inpaktu oso txikia duela 
islatu dezake. Hala eta guztiz ere, arrantza-sektoreak berebiziko garrantzia du Euskal Herrirako, orokorrean, eta bereziki itsasertzeko 
udalerri batzuetarako, lurralde, historia, giza eta kultura ikuspuntuetatik. 

Iturria: Guk egina Arrantzako ekonomia-inkestako eta EUSTATeko datuak 
oinarri izanik

Gainera, arrantzak presentzia handia duen eremuetan, ateratzea 
baino haratago doazen industriak eta zerbitzuak daude, nahiz eta
arrantzaren menpe zuzenean egon. Horrelako industriak dira:

• Ontziolak
• Ontzien eraikuntza eta konponketa
• Arrantza-produktuen eraldaketa
• Horniduren hornitzaileak
• Ikuskaritza eta kontroleko langileak
• Etab.

Arrantzak leku garrantzitsua du Euskal Herriko baliabide naturalen 
artean, espezie-ugaritasun handiarekin. 

Euskadi harrapaketa eta arrantzale kopuruan hirugarren postuan 
dago, Galizia eta Andaluziaren atzetik. 

Gainera, bigarren arrantza-komunitatea da, bai arrainen ateratze 
ikuspuntutik zein eraldaketa ikuspuntutik ere. 

2009-2013 Arrantzako Plan Estrategikoaren arabera, Euskal 
Herriko arrantza-ontziteria 266 ontziez osatzen da, horietako 
gehienak (212) baxurakoak. Ondarroa alturako porturik 
garrantzitsuena da ontzien %85arekin eta Getaria, Hondarribia eta 
Bermeo dira garrantzitsuenak baxuran. 
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako Saileko 
Estatistika Organoa.

Enpleguaren ikuspuntutik, ateratze-arrantzaren sektorearen egoerak ez du joera positibo bat. Horrela bada, 2001-2006 epealdian 
okupatuta zeuden pertsonek pairatutako eboluzioa aztertzen bada, horren jaitsiera handi bat antzeman daiteke, %20aren ingurukoa.
Baxurako arrantzan okupatutako langileak, 2006an EAEko arrantza-sektorearen enpleguaren erdia baino gehiago zen horretan 
okupatutakoak, kontuan izandako epealdian %22 jaitsi egin ziren, baxurako ontziteria osatzen zuten unitateen murrizketaren ondorioaz. 
Beste aldetik, alturan okupatutako langileek, 2006an, EAEko arrantza-sektorean okupatutako langile guztien %18 zirenek, epealdi berean, 
oraindik handiagoa izan zen jaitsiera pairatu zuten (%34), azken urteetan egondako unitate-murrizketa handiaren ondorioaz. Azkenik, 
bakailao-ontziak, arraste-ontziak eta atun-ontziak, globalki kontsideratuta, langile gutxien galdu dituztenak dira, %2, 2001 eta 2006aren 
artean.

Azken urteetan ateratze-sektorean egondako 
atzerakadarekin batera, sektorerako etorkizuneko 
ikuspuntutik, hurrengo gai garrantzitsuak ere 
egiaztatu behar dira:

• Arrantza-sektoreak belaunaldi berrientzat duen 
xarman txikia. Egoera hori, batez ere, laneko 
inguruaren eskasiak (soldatak, bizitza ontzian,..), 
sektoreari duintasun gutxi emateak eta 
lanbidearen “publizitate positiboaren” eskasiak 
sortzen dute. Horrela, gazteentzako sarrera-
barrera bihurtzen dira, eta sektorean geroz eta 
etorkin gehiago sartzea ekartzen dute.

• Emakumea sektorearen esparru batzuetan ez 
egotea.

Flotaren Gizarte Institutuaren (ISM) arabera, EAEn 
afiliatutako 5.423 langile daude eta horietatik %8,5 
bakarrik emakumeak dira (460). 
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Estatistika-datu ofizialek familia-enpresentzako lan-erdian edo osoan egin eta kidetuta dauden kontraturik edo prestaziorik gabeko 
emakumeei dagozkien datuan jasotzen ez dituztela aipatu behar da. Ondorioz, estatistika ofizialetan ikusgarritasunik ez duen emakume-
unibertso handi bat gelditzen da.

Euskal arrantza-sektoreko emakumezkoen enpleguaren banaketaren analisiak Industria azpisektoreko hegemonia argi bat erakusten du; 
batez ere, kontserba-industriarena, horrek arrantza-sektore orokorraren emakumezkoen enpleguaren %85 biltzen baitu.

Emakumearen rola ateratze-arrantzan, tradizioan, familiari laguntzeko rolarekin lotu izan da eta kasu gehienetan, horrelako lanak egiten 
zituzten: erosketen eta zuzkidurako kudeaketa, administrazio-kudeaketa, salmenta-baldintzen gaineko informazioa ondoko portuetan, sare 
eta arrantza-tresnen konponketa, deskarga, arraina lonjetan saltzea, saldutako arrainak tamaina txikiagoko bilgarrietan sailkatzea eta 
kokatzea, etab.

Ateratze-sektorean beren kabuz lan egiten duten emakumeen kopurua 135koa da (38 paketatzaile, 27 arte txikietako neskatilak eta 70 
saregile eta inguraketako neskatilak).

Euskal arrantza-sektoreko emakumeak duen problematika orokorrari aurre egiteko eta berdintasuna sustatzeko, 2009-2013 euskal 
arrantza-sektorerako Plan Estrategikoak, emakumearen gaiari dagokionez, hiru helburu argi planteatzen ditu eta horiek emakumeek 
arrantza-sektorean lidergoa, eta ondorioz, negoziazio-botere irabazteko beharrezkoak direla irizten da.

Hauek dira:
• Kolektiboa ikusgai bihurraraztea.
• Haien lana aitortzea, sektorearen eta gizarte beraren aurrean.
• Haien beharrei jaramon egitea.

Aipatutako helburuak lortzeko, lau lan-lerro ezartzen dira. horiek emakumeen kolektiboaren lehiakortasuna bermatzeko ezinbestekoak 
diren aspektuak lantzen dituzte; antolaketa, profesionalizazioa eta dibertsifikazioko alternatiben garapena. Jarduera-lerroak honako hauek 
dira:

1. Berritzea
2. Pertsonak trebatzea
3. Azpiegiturak optimizatzea
4. Elkarrekin lana egitea
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Atal honen hasieran jada esan den bezala, itsasoan dagoen enplegu bakoitzeko enplegu asko daude lurrean.

Horrela bada, esate baterako, portu-azpiegituretan, ateratzera dedikatzen den pertsonalaz gain, portuan haien funtzioak betetzen dituzten 
langileen beste profilak daude. Arrantzako Plan Estrategikoaren arabera, ateratze-lanetan dagoen lanpostu bakoitzeko, 3,5 langile daude 
lurrean (arrantza-banaketa, -ikerkuntza- eta –aholkularitzako sektoreak zenbatu gabe). 

Hori dela eta, euskal ontzietan 2.450 pertsona ontziratuta badaude, 7.000 eta 10.000 pertsona  inguruk lan egiten dute sektorerako 
lurrean. Portuko langileen funtzio nagusien artean hurrengoak nabarmentzen dira: deskargatzen dutenak, lonjako langileak, saregileak, 
neskatilak, eta abar, mantenuko langileak, portua beste zerbitzuez hornitzen duten langileak, arrantzako inspektoreak, arraina sailkatzeko 
eta prestatzeko pertsonak eta abar. 

Hori dela eta, joera arrantzari portuetan bertan balioa ematea da, arrainaren manipulazio handiago eginez, zonan enpleguak sortuz eta 
portura irteten den arrantzaren balioa handiagoa izateko ekarpena eginez.

EAEn Estatuko Administrazioaren eskuduntza diren 2 portu autonomo daude, Bilbo eta Pasaia eta horiek haien jarduera merkataritza-
transakzioetan zentratzen dute, eta Eusko Jaurlaritzak administratutako 15 portu (hurrengo tauletan zehazten direnak), alturako, baxurako 
eta artisau-arrantzan zentratzen direnak, nahiz eta horietako baten bat bere jarduera aisialdikoarekin konbinatu duen, bere eskaintza 
dibertsifikatzeko eta merkatu berrietan sartzeko saiakera batean. 

BIZKAIA

PLENTZIAKO PORTUA

ARMINTZAKO PORTUA (LEMOIZ)

BERMEOKO PORTUA

MUNDAKAKO PORTUA

ELANTXOBEKO PORTUA

EAKO PORTUA

LEKEITIOKO PORTUA

ONDARROAKO PORTUA

GIPUZKOA

MUTRIKUKO PORTUA

DEBAKO PORTUA

ZUMAIAKO PORTUA

GETARIAKO PORTUA

ORIOKO PORTUA

DONOSTIAKO PORTUA

HONDARRIBIAKO PORTUA

22. TAULA: Eusko Jaurlaritzak administratutako EAEko po rtuak.

Iturria: Guk egina
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Iturria: 2008-2013 Arrantzako plan estrategikoa

Arrantza-jardueraren zati handiena bost portuetan kokatzen da: Bermeo, Ondarroa, Getaria, Hondarribia eta Pasaia. Haien artean EAEko 
arrantza-sektore osoak sortutako errenta osoaren %70 eta enpleguaren %75 suposatzen dute. Ateratzearen azpisektorera mugatzen 
bagara, ehunekoek gora egiten duten %93an eta %98an, hurrenez hurren. 

• Bermeo da, zehazki, ontziteri handiena duen portu basea. Guztira 78 ontzi, horietako 53 baxurakoak dira, 1 alturako eta 24 
atun-ontzi izozkailuak. 

• Ondarroak, altutako porturik garrantzitsuenak (ontzien %85) guztira 35 ontzi ditu, 13 baxurakoak eta 22 alturakoak.
• Hondarribia 31 ontziekin, horietako denak baxurakoak, Getaria eta Bermeorekin batera, baxurako porturik garrantzitsuena da.
• Pasaia alturako ontzien %11rekin eta baxurako %7arekin.

67

...Egoeraren analisia 

… Arrantza-sektorea



Lonjei dagokienez, enkantera ateratako arrain-kopuruaren arabera, garrantzitsuenak Getaria eta Ondarroakoa dira. Bien artean, EAEn 
saldutako arrainaren erdia baino gehiago mugitzen da. 

Getariako lonja garrantzitsuena da ere, enkanteetan lortutako balioei dagokienez, 2009an, 15.231.780€ bildu baitzituen, EAE osoaren 
%27,97ª. Kasu horretan, Getariaren atzetik Pasaia dago, aipatutako udalerrian enkatera ateratako arrain-kopurua EAEkoaren %10era 
kasik iritsi ez arren, balioari dagokionez, 2009an, 15.103.030€ biltzeko gai izan zen, zenbateko osoaren %27,73. 

Lurraldea Kopurua_Tm % EAE/En Balioa mil. € % EAE/En

Donostia-SS 1.147,16 %1,83 1.218,54 %2,24

Getaria 20.573,10 %32,77 15.231,78 %27,97

Hondarribia 9.679,01 %15,42 8.572,43 %15,74

Mutriku 651,36 %1,04 731,50 %1,34

Pasaia 6.179,20 %9,84 15.103,03 %27,73

Armintza (Lemoiz) 3,96 %0,01 13,37 %0,02

Bermeo 7.374,86 %11,75 4.737,93 %8,70

Elantxobe 8,93 %0,01 12,38 %0,02

Lekeitio 2.243,32 %3,57 602,25 %1,11

Mundaka 6,95 %0,01 49,00 %0,09

Ondarroa 14.894,07 %23,73 8.143,99 %14,95

Santurtzi 9,97 %0,02 48,29 %0,09

Total CAPV 62.771,89 %100,00 54.464,49 %100,00

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako Saileko Estatistika Organoa.

23. TAULA: Enkanteetako kopuruak eta balioak EAEko baxurako lonjetan (2009)
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Azken urteetan, euskal arrantza-portuek modernizazio-prozesu garrantzitsua pairatu dute, eta portu-azpiegiturez, ekipamenduez, 
instalazioez eta zerbitzuez hornitu dira. Horrek Arrantzako Jarduera Logistikoko Eremuak sortzea posible egin du.

Hala ere, sektoreari zuzendutako portu-azpiegituretan ahuleziak daude eta horiek beste Autonomia Erkidegoetako portuen aurrean 
lehiakortasuna galtzearen mehatxua dakarte. 

Horien artean, hurrengoak azpimarratu behar dira: portu batzuetan dagoen espazio falta, kaia nahikorik ez egotea, horietako batzuetan 
azpiegitura zaharrak egitea, zerbitzu eta instalazio egokien integrazio falta arraina eraldatu eta merkatura ateratzeko edo erosleentzako, 
arrain freskoa edo amaitutako produktua biltegiratzeko gaitasun-falta, etab.

2009-2013 Arrantzako Plan Estrategikotik, EAEko portuetako egungo azpiegiturek eta instalazioek sektorearen lehiakortasunerako 
aspektu kritikoak baldintzatzen ari dituztena adierazten da:

• Arrainaren kalitatea mantentzea, hartutako arrainaren kudeaketarekin eta manipulazioarekin lotutako portu-azpiegituren 
hobekuntzak eta berrikuntzak egin ez direlako eta hotzeko katea mantentzeko beharrezko sistema ez daudelako.

• Hartutako arrainari balio erantsia emateko gaitasuna, arraina sailkatzeko edo eraldatzeko instalazio egokiak ez daudelako edo 
lonjetan, arrainetik eratorritako produktuak eraldatzen eta egiteko jarduerarik ez dagoelako, lonjak arrain freskoa merkatura 
ateratzera bakarrik mugatzen direlako. 

Testuinguru horretan, Arrantzako Plan Estrategikoa zabaltzen den programetako bat “Azpiegituretako Programa” da. Horrek hautatutako 
azpiegiturak egokitzea planteatzen du, Azpiegitura eta garraioetako Sailarekin koordinazioan.
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Arrantza-sektoreaz hitz egiterakoan, jarduera bat aipatu behar da; akuikultura. Hori itsas baliabideen narriaduraren aurrean, hainbat 
espezie gatibutasunean haztean datza. 

Akuikultura, mundu maila gorako joera duen sektore bihurtzen ari den arren –espezieen tekniken eta maneiuan aurrerapen askorekin-. 
EAEn jarduera txikia da. 2008an arrantza-ekoizpenaren %1,2 bakarrik zen. 

Akuikulturak urteko %27ko hazkundea izan zuen (itsasokoa %4,7 eta kontinentala %15,8), 1997-2004. urteen artean. Urte horretatik 
aurrera, joera beheranzkoa izan zen (%-6,7). Horrenbestez etorkizuneko perspektibak negatiboak dira, batez ere, itsas akuikulturan.

Sektoreko hainbat enpresak itxi ondoren, errentagarritasun eta ekoizpen arazoen ondorioz, EAEn jarduera horretara dedikatutako hiru 
enpresa bakarrik daude. Gainera, EAEko Akuikulturako Planean esaten den bezala, akuikulturaren ezagutza zientifiko-teknikoa nahiko 
mugatua da gure lurraldean, tradizio gehien duten beste eremuekin konparatuz gero.

Benetan, EAEn ez da inoiz apustu sendo bat egin jarduera horren alde (epe luzerako planak, inbertsioak), inguruaren ezaugarriengatik, 
aurrera eramatea oso zaila delako irizten delako. 8 familia bakarrik dedikatzen dira akuikulturara.

Sektorearen garapenari eragin diezaioketen akuikulturako Planean identifikatutako arazoen edo mugapenen artean hurrengoak 
nabarmentzen dira: patologia-arazoak, Ekialdeko herrialdeekiko lehia, kanpo baldintzatzaileak (Prestige, Erika), administrazioekin 
baimenak kudeatzeko sor daitezkeen zailtasunak eta baita ibilgetuan eginiko inbertsio handiak eta inbertsioa epe luzera itzultzera.
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EAEko eremuan mugapen handienak hurrengoak dira:

o Geografia-kokapen egokia aurkitzeko zailtasunak, orografiaren ezaugarriak eta itsasertzaren erabileren aniztasuna direla eta.
o Baimen bat lortzeko administrazio asko parte hartu beharra.
o Hazkuntza zailtzen duten itsasoaren baldintzak.

Hala ere, 2009-2013 Arrantzako Plan Estrategikoa zabaltzen den programetako bat Akuikulturako Programa da. Horren helburua EAEko 
Akuikulturako Plan Zuzentzailea eguneratzea da, sektorerako teknologien garapenari garrantzi handiago emanez, eta EAEko 
teknologia eta industria-gaitasuna aprobetxatuz.

Azkenik, nahiz eta jarduera hau industriara dedikatutako beste kapitulu batean sartu den, eraldaketa-sektorearen garrantzia azpimarratu 
behar da, horren arrainaren balioa sortzeko katean duen interes estrategikoarengatik eta baita ekonomian duen garrantziarengatik ere.

Arrainaren eraldaketako azpisektorearen barruan, kontserbetako fabrikazioak pisu gehien duen jarduera da, sektore horretako EAEko 
establezimendu guztien %85arekin, enpleguaren %85 kontzentratzeaz gain.

2008an, arrain-kontserbetako ekoizpenaren balioa 516.421 mila eurotan kokatzen zen, eta horrela euskal nekazaritza-elikagaietako 
industrien multzoari %10,18ko ekarpena egiten zion eta %0,55ekoa EAEko industriaren balio erantsi gordinari.

Sektorea nagusiki Bizkaia eta Gipuzkoako lurraldeetan kontzentratzen da, eta horren presentzia oso handia da Bermeo, Mutriku eta
Ondarroako udalerrietan. Gainera, EAE, Estatu-mailan, arraina eraldatzeko industrien kopuruan bigarren Erkidegoa da.
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OKUPATUTAKO PERTSONAK 2177

EKOIZPEN GORDINA 516.421

BEGd 99.501
SALMENTAK 502.162

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako 
Saileko Estatistika Organoa.

24. TAULA: EAEko arrain-kontserbetako sektorearen oina rrizko datu ekonomikoak 2008 (Mila €)



Udalerria %

Elantxobe 39,29

Getaria 35,13

Ondarroa 24,64

Bermeo 24,19

Orio 14,01

Lemoiz 10,53

Hondarribia 8,83

Ziérbena 4,33

Pasaia 3,76

Lekeitio 3,70

Plentzia 2,30

Mutriku 1,49

Mundaka 1,02

Santurtzi 0,55

Donostia-San Sebastián 0,07

Portugalete 0,03

Getxo 0,02

Bilbo 0,01

Iturria: IKT

25. TAULA: Arrantza-enpleguaren ordezkotasuna udal 
enplegu osoan euskal itsasertzeko udalerrietan 2008

Ateratze-sektorea eta arrain-kontserbetako sektorea batera kontsideratzen 
baditugu, arrantzako enplegua udalerriaren enplegu osoan pisu espezifiko 
garrantzitsua duten udalerriak hurrengoak direla ondorioztatzen da, 
besteekiko alde handiarekin: Elantxobe (%39,29), Getaria (%35,13), 
Ondarroa (%24, 64) eta Bermeo (%24,19).

Lau udalerri horietan, arrantzaren enpleguaren mendekotasuna, nabaria 
baino gehiago da, arrantza-sektoreko enpleguak enplegu osoarekiko duen 
ordezkotasuna %24 baino handiagoa delako.
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26. TAULA: Industria-establezimenduak: kopurua, bat ez besteko tamaina eta
sortutako enplegua. 2009

Eremua
Industria-

establezimendu 
kopurua

% establezimendu 
guztietatik

Batez 
besteko 
tamaina

Sortutako
enplegua

ZUMAIA 90 %12,18 21,50 1935
MUTRIKU 36 %10,68 10,31 371
BERMEO 78 %6,14 10,86 847

ONDARROA 42 %6,19 6,40 269
ZIERBENA 14 %9,46 21,86 306
GETARIA 51 %19,92 5,90 301
PASAIA 53 %3,88 5,32 282

HONDARRIBIA 50 %3,74 3,68 184
ORIO 30 %7,26 4,13 124

LEKEITIO 24 %4,44 3,17 76
MUNDAKA 9 %6,04 19,33 174
MURUETA 1 %9,09 n.d. n.d.

SUKARRIETA 2 %8,33 n.d. n.d.

LEMOIZ 1 %1,75 3,00 3
ELANTXOBE 0 %0,00 0,00 0

ARRANTZA-
UDALERRIAK

481 %6,55 n.d. n.d.

ARRANTZA-
UDALERRIAK EZ 

DIRENAK
6058 %5,23 n.d. n.d.

ITSASERTZA 6539 %5,31 n.d. n.d.

EAE 14884 %7,36 n.d. n.d.
Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Industria-sektoreak 2005ean –azken dtu ofizialetako data-
euskal itsasertzean sortutako BEGdren %30,75 zen. 
Ehuneko hori %22,70era jaisten den arrantzaren 
menpeko udalerrietan. Nahiz eta garrantzi erlatiboa duen 
jarduera bat izan, establezimendu-kopuruaren arabera 
neurtzen badugu, aberastasuna eta enpleguak sortzeko 
bere gaitasuna oso garrantzitsua da, bai EAE osorako eta 
baita itsasetzerako eta zehazki arrantza-udalerrietarako 
ere. 

Arrantza-eremuan 481 industria-establezimendu daude 
eta horiek 2009an, 5.000 lanpostu inguru sortu zituzten. 

Industria-establezimenduen presentzia, bai haien 
kopuruarengatik eta baita udalerrian dauden ekonomia-
jarduerako establezimenduen artean duten 
ordezkotasunarengatik ere, oso ezberdina da arrantza-
eremua osatzen duten udalerrietan, ondoko taulan eta 
hurrengo orrialdeko grafikoan ikus daitekeen bezala.
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Dauden establezimenduen kopurua kontuan hartzen badugu, 
eta analisia arrantzaren menpeko diren udalerrietan zentratzen 
badugu, industriak presentzia nulua edo lekukotasun-
presentzia du Elantxobe, Lemoiz, Murueta edo Sukarrietako
udalerrietan. 

Ondorioz, arrantza-eremuko udalerri horietan, Muruetako 
kasuan izan ezik, industriak aberastasuna sortzean laguntzen 
duena (udal BEGdren %) hondakinezkoa da, 2005eko datuen 
arabera, %1,8tik, Elantxoberen kasuan, %3,1era Lemoizen 
kasuan edo %0,8ra arte, Sukarrietaren kasuan. 

Beste alde batetik, industria-jarduerak presentzia garrantzitsua 
da, adierazle ezberdinetan oinarrituz, hurrengoak bezalako 
udalerrietan: 

Iturria. Guk egina, DIRAEko –Euskadiko ekonomia-jardueretako direktorioaren-
datuak oinarri izanik

EAE (%7,36)

ITSASERTZA 
(%5,31)
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• Zumaiak, bere 90 establezimenduekin, arrantza-eremuko establezimenduen %18,7 pilatzen du eta horretan sortutako enpleguaren 
%30 baino gehiago. Arrantza-eremuko udalerri horretan industriak duen garrantzia sektoreak, 2005ean –eskura ditugun azken 
datuak- udal BEGdri eginiko ekarpenean egiaztatzen da; orduan %49,3ª zen. 

• Bermeo. Bertan industriak 847 enplegu inguru sortzen ditu (industria-establezimendu gehien dituen eta tokiko industria-
establezimenduetara lotutako enplegu-bolumen handiagoa duen bigarren udalerria da Zumaiaren atzetik), eta udal BEGdren %28,8 
da.

• Zierbena. Bertan udal BEGdren %90,9 industriari dagokion. Nahiz eta establezimendu gutxi izan (14), horiek batez bestekoa baino 
batez besteko tamaina askoz ere handiagoa dute.

• Getaria. Bertako 50 industria-establezimenduek udalerrian kokatutako ekonomia-jarduerako establezimenduen %20 ordezkatzen dute 
eta haiek udal BEGdri egiten dioten ekarpena %27,5ekoa da. 

• Murueta. Bertan industriak udal BEGdren %57,9 sortzen du, establezimendu bakar baten bidez; Muruetako Ontziolak. Hori luzeran 
130 metro izatera iristen diren arrantza- eta merkataritza-ontziak eraikitzera dedikatzen da eta atun-ontzi izozkailuetan espezializatua 
dago.



Jarraian ageri den taulak itsasertzean, eta bereziki arrantza-eremuko udalerri batzuetan, arrantzaren eta itsasoarekin lotutako industriak 
duen garrantzia islatzen du. Bai arrantzako bai aisialdiko ontziak eraikitzera eta ontziak konpontzera eta mantentzera dedikatzen diren 
industrietatik, arrainaren eraldaketara dedikatutako beste jardueretara arte; horien artean kontserbetako fabrikazioa –azpisektore honen 
barruan garrantzitsuena dena eta dokumentu honetako aurreko ataletan aipatu dena-, eta arrainen eta beste itsas produktuen prozesatze-
jarduerak ere daude.
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Eremua
Arrain, kustazeo eta

molukuen
prozesaketa

Arraineko
kontserbetako

fabrikazioa

Ontzi eta ur gaineko
egituren eraikuntza

Aisialdiko eta
kiroletako ontzien

eraikuntza

Ontzi-konponketa
eta -matentzea

GUZTIRA

BERMEO 1 7 4 1 3 16

ELANTXOBE 0 0 0 0 0 0

GETARIA 0 5 2 0 0 7

HONDARRIBIA 0 0 2 0 6 8

LEKEITIO 0 1 0 0 1 2

LEMOIZ 0 0 0 0 0 0

MUNDAKA 0 3 1 0 0 4

MURUETA 0 0 1 0 0 1

MUTRIKU 1 6 1 0 0 8

ONDARROA 0 5 1 0 3 9

ORIO 1 1 1 0 1 4

PASAIA 0 2 6 1 6 15

SUKARRIETA 0 0 0 0 0 0

ZIERBENA 0 0 0 0 0 0

ZUMAIA 0 2 3 3 1 9

ARRANTZA-UDALERRI 
GUZTIAK

3 32 22 5 21 83

ITSASERTZA GZUTIRA 7 61 46 19 45 178

EAE GUZTIRA 10 72 56 20 51 209

27. TAULA: Arrantzarekin lotutako jardueretako industr ia-establezimenduak arrantza-udalerrietan 2009an

Iturria: DIRAE, Euskadiko ekonomia-jardueretarako direktorioa



Zerbitzuetako sektorea, ezbairik gabe, ekonomia-jarduerako 
sektorerik garrantzitsuena da, dauden ekonomia-jarduerako 
establezimenduen kopuruaren eta horiek guztikoan duten pisu 
espezifikoaren ikuspuntutik eta baita aberastasuna sortzearekin 
(BEGd) lotutako beren ekarpenaren ikuspuntutik ere. 
Zerbitzuetako sektorearen barruan hainbat jarduera sartzen 
dira; hala nola, handizkako merkataritza eta ibilgailuen 
konponketa, txikizkako merkataritza, ostalaritza, garraioa, 
biltegiratzea eta komunikazioak, finantza-bitartekaritza, 
higiezinen eta alokairuetako jarduerak eta baita herri 
administrazioa, defentsa eta derrigorrezko gizarte segurantza 
edo hezkuntza ere.

Zerbitzuetako sektorearen pisua eta garrantzia handitzen doa 
esparru guztietan, dokumentu honen aurreko kapituluetan 
adierazi den bezala. 

Hala eta guztiz ere, udalerri batzuen eta besteen artean 
ezberdintasun handiak daude. Udalerri bakoitzean dauden 
establezimendu-kopurua eta horiek ekonomia-jardueretako 
establezimendu guztiekiko dute ordezkotasuna ezberdina 
izateaz gain, ondoko taulan islatzen den bezala, tokiko 
ekonomian duen garrantzia ere ezberdina da (sektoreak udal 
BEGdri egiten dion ekarpena). 

Zerbitzuetako sektorea bereziki garrantzitsua da honako 
udalerrietako tokiko ekonomiarako: Elantxobe, Sukarrieta, 
Lekeitio, Hondarribia edo Pasaia. Horietan zerbitzuetako
sektoreko establezimenduak, udalerrian garrantzi erlatioa
izateaz gain, udalerriko Balio Erantsi Gordinaren (BEGd) zati
garrantzitsu bat sortzen dute (>%70). 

Udalerriak
Zerbitzuetako

establezimendu-
kopurua

% guztitik
% Udal
BEGd

Elantxobe 19 %90,48 70,3
Lemoiz 51 %89,47 49

Sukarrieta 21 %87,50 97,1
Ondarroa 552 %81,30 65,5
Lekeitio 434 %80,22 70,4

Hondarribia 1070 %80,03 79,3
Mundaka 115 %77,18 53,8
Zumaia 537 %72,67 42,9
Pasaia 988 %72,38 80,9

Zierbena 107 %72,30 6,7
Mutriku 240 %71,22 60,7
Bermeo 875 %68,84 49
Getaria 176 %68,75 47,1

Orio 278 %67,31 60,5
Murueta 7 %63,64 23

Itsasertza 97.466 %79,11 52,11
Arrantza-udalerriak 5.470 %74,44 52,21

Arrantza-udalerriak ez
direnak 91.996 %79,41 51,08

EAE 153.315 %75,97 60,3

Iturria: Guk egina DIRAEko –Euskadiko ekonomia-jardueretako direktorioko- eta
Udalmap-eko datuak oinarri izanik

28. TAULA: Zerbitzuetako establezimenduak 2009ko guzt ikoan eta
zerbitzuek udal BEGdri egindako ekarpena (2005)
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Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Txikizkako merkataritzan zentratzen bagara, jarduera horrek biztanleriaren bizi kalitatearen eta hiriguneen dinamismo eta bizitasunaren 
ikuspuntutik duen garrantzia aintzat hartuta, arrantzaren menpeko diren udalerrietako merkataritza-dentsitatea (udalerri bakoitzean mila 
biztanleko dagoen establezimendu-kopurua) (13,20) itsasertzeko batez bestekoa (14,55) eta EAEko batez bestekoa (13,74) baino 
txikiagoa da. 

Ratio horren udal analisiak Lekeitio eta Bermeo biztanleko txikizkako establezimenduen kontzentrazio handiena duten arrantza-udalerriak 
direla dio, 17,92 eta 16,35, hurrenez hurren. 

Beste muturrean, Sukarrieta eta antzeko udalerriak daude. Udalmap-eko datuen arabera, ez du txikizkako establezimendurik edo 
Zierbenaren kasua, 1.000 biztanleko 2,17 establezimendu dituena edo Murueta, 3,23ekin. 
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Azkenik, ekonomia-jarduerako analisiaren atalei amaiera emateko, ostalaritzako establezimenduek duten presentzia garrantzitsua kontuan 
hartuz, bai itsasertzean eta baita arrantzaren menpeko diren udalerrietan, Zerbitzuetako sektorearen barruan, turismoak aipu berezia 
merezi du. 

Turismoak garrantzia du honegatik:

• Alde batetik, turismoaren izaera beran. Ostalaritzaz gaien azpisektoreetan edo jardueretan zuzenean edo zeharka eragiten 
duen industria bat da. Horrelako azpisektore edo jardueretan du eragina: bidaia-agentziak, higiezinen agentziak, merkataritza 
bera, garraioa, gida turistikoak, etab., 

Turismoa lehen mailako ekonomia-jarduera da, aberastasuna eta enplegua sortzeko ahalmen handia duena (Euskadin
turismoak BPGdren %5,3 da). Horrek, gainera, iraunkortasuna eta biztanleen bizi-kalitatea eta ongizatea lortzen laguntzen du. 

• Beste alde batetik, itsasertzak helmuga turistiko gisa duen erakargarritasuna, hori osatzen duten udalerriek dituzten 
potentzialtasunak, eta jarduera horrek arrantza-eremuen ehun ekonomikoaren dibertsifikaziorako ematen duen aukera dugu, 
eta baita horren garapen iraunkorrerako ere. Horrela, sektorearen ikuspuntutik, turismoak debekualdietan, eguraldi txarreko, 
marea gorrien eta abarren egoeretan diru-sarrerak lortzeko iturri osagarria izan daiteke, itsas turismoaren garapenetik ontzien 
segurtasunean eta erosotasunean hobekuntza sustatzeko, eta itsasoko produktuak sustatzeko eta horiek balio erantsi gehiago 
emateko.

Itsasertza Garatzeko Programa honen ikuspuntutik, arrantzaren eta arrantza-portuen munduaren inguruan dagoen aukera kontsideratzea 
garrantzitsua da, horiek izaera historiko, kultural eta sozialeko ondare ukiezin eta ukigarri baten eramaileak direlako. Era berean, garapena 
arrantzarekin lotutako ekimenen eta proiektuen bidez etorri daiteke, euskal arrantza-udalerri batzuetan eta nazio mailako eta nazioarte 
mailako komunitateetan garatzen ari diren jarduketa-lerroan. Arrantza-turismoarekin lotutako ekimenen garapenak hainbat onura sortzea 
espero da; esate baterako, ondarea berreskuratzea, arrantzalearen aitorpen soziala hobetzea edo arrantza-produktuak balioztatzea.
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Gaur egun, euskal kostaldea, hiriburuekin batera, Euskadiko turismo-xarma handienetariko bat da. Bertan baliabide eta erakargarritasun 
natural zein kultural asko dago. Euskal Kostaldeko Plan Zuzentzailearen arabera, Euskadiko baliabide turistikoen %30 pilatzen du; beraz, 
helmuga turistiko bakarra da, egiazkotasun handikoa, eskari turistikoak ongi balioztatzen duena eta aukera asko dituena merkatu 
turistikoetan.

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik
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Gráfico 34. 
Evolución de las pernoctaciones en establecimientos  hoteleros por 

estratos (2000-2009) (2000=100)

Gráfico 36. 
Evolución de las entradas en establecimientos hotel eros por estratos 

(2000-2009) (2000=100)



Iturria: Euskal Kostaldeko Plan Zuzentzailea

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Establezimendu gehienak pentsioak diren arren, itsasertzeko ostatu-
eskaintzan 3 eta 4 izarretako kategoriek garrantzi handia dute. Era 
berean, itsasertzean kokatutako aterpeen orientazio turistikoak aukera 
handia eskaintzen du, eta baita produktu turistiko berrien garapenean 
laguntzen duen leku-aniztasun eta –kopurua ere. 

Euskal Kostaldeak guztira 24.628 ostatu-leku ditu (EAEn dauden lekuen 
%67). Hotelek leku gehienak dituzte, guztizkoaren %50ª baino 
gehiagorekin. Plaza-kopurua gehien duten bigarrenak kanpinak dira, eta 
leku guztien %29,43 eskaintzen dute. 

Udalmap-ek eskaintzen dituen datuetatik, euskal itsasertzeko arrantza-
udalerriek, mila biztanleko, itsasertzak eta EAEko batez bestekoak 
baino ostalaritza- eta sukaldaritza-establezimendu tasa handiagoa eta 
ostatuko leku kopuru handiagoa dutela egiaztatzen da.   
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Euskal itsasertzaren arrantza-udalerrietan dauden ostatuko 
lekuen analisi zehatzago batean, haien eskaintza handiagatik 
Mundaka (313,5), Mutriku (201,03) eta Orio (171,11) 
nabarmentzen dira, kanpinaren eraginarengatik. Kontrako 
muturrean, Sukarrieta dugu, 2009an ostatuko lekurik ez zuena, 
Pasaia mila biztanleko 1,38 lekuekin eta Ondarroa, mila 
biztanleko ostatu turistikoko 6,39 lekuekin.

Beste alde batetik, ostalaritza- eta sukaldaritza-establezimenduei 
dagokienez, mila biztanleko establezimenduen ehuneko handiena 
duten udalerriak, tamaina txikiko udalerriak dira:

• Sukarrieta 22,86
• Zierbena 22,43
• Elantxobe 15,87

Era berean, biztanleko establezimendu eskaintza txikiena duten 
udalerriak Bermeo (5,31), Ondarroa (6,28) eta Murueta (6,45) dira.

Iturria: Udalmap
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Euskal Kostaldeak helmuga turistiko gisa dituen abantaila lehiakorren artean hurrengoak nabarmendu behar dira: 

• Adierazi den bezala, itsas ondare garrantzitsua, batez ere arrantzakoa dena, inplikaturiko administrazioen aldeko apustu sendo 
bat eskatzen duena babesteko, berreskuratzeko eta balio turistikoa emateko; horrek oporretako eta hondartzako turismo 
tradizionalaren turismo kulturaleko eskaintza osagarri bat garatzeko aukera emango duelako.

• Euskal Kostaldearen erakargarritasuna, bai paisaia-mailan eta baita duen ingurumen-interes handiagatik, horrek turismo-eredu 
iraunkor bat sustatzeko eta izadiarekin lotutako produktuak garatzeko aukera eman dezakeelako, eta azken horiek geroz eta 
gehiago balioztatzen eta eskatzen dira. 

• Gastronomia, itsasoko produktuen kalitatearekin eta ospearekin lotutakoa, eta feria eta ekitaldiak, horiek Euskal Kostaldea 
gastronomia-turismoko erreferente bihurtu dezaketelako.

• Hondartzen heterogenotasuna, kalitatea eta banaketa, euskal itsasertzaren egungo erakargarritasun handiena direnena, alegia.
• Euskal Kostaldea helmuga gisa duen balorazio altua, dagoen eskari turistikoarengatik eta Euskal Kostaldea markak Europako 

merkatuan duen aitorpen eta indarrarengatik. 
• Kirol-, kultura-, aisialdi-, tradizio-ekitaldiak eta abar, haietako batzuk bereizleak direlako eta beste batzuk nazioarteko proiekzioa 

dutelako, eta horrek jarduera-eskaintza anitza eta kalitate altukoa eskaintzen du.
• Donostia, Bilbo eta Gernika Lumoko poloetako dinamizazio- eta trakzio-rola.
• Etab.

Orokorrean Euskal Kostaldearen eta zehazki arrantza-eremuaren garapen turistikorako estrategiak, era berean, hainbat faktore 
garrantzitsu izan behar ditu kontuan; hala nola, hainbat udalerritan turismoaren urtaroko izate handiak sortutako oreka ezak, portuen 
erabilera ezberdinak harmonizatzen dituen esparru arautzaile bat ez egotea, ongi egituratutako produktu eta esperientzia turistikoetako 
eskaintza bat ez egotea, biztanleriak turismoa nolabait erdeinatzea, hori aberastasuna eta enplegua sortzen duen jarduera gisa aitortua ez 
egotearekin lotuta egon daitekeena, udalerrien berezko mugapenak eta udalerrien areko koordinazio, inplikazioa eta elkarlan handiagoaren 
beharra guztiek dituzten helburu eta xedeen inguruan.

Egin berri den Euskal Kostaldearen Plan Zuzendariak gai horiek kontuan hartu eta laneko plan bat definitzen du. Horren oinarria den 
premisa, ikuspegi turistikotik, honako hau da: “Euskal Kostaldea itsasoa, izadiam gastronomia eta ondare istoriko, artistiko eta etnografia 
izan behar du, dena iinguruarekin eta itsasoarekin lotutako jarduera-eskaintza handi batekin batera. Nortasuna beharrezko eta oinarrizko 
elementu gisa eskaintza turistikoa eraikitzerakoan.”
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Euskal Kostaldearen Plan Zuzendaria EAEko arrantzaren oso menpeko diren udalerrietarako garapen iraunkorreko aukera-esparru bat da. 
Bost Ardatzetan egituratutako jarduera-lerro batzuk zehazten ditu. Ardatz horiek hurrengoa dira:

1.Euskal Kostaldearen jarduera turistikoaren kudeaketa integrala, administrazioen eta erakunde turistikoen arteko elkarlanaren bidez, ko-
erantzukizun publiko-pribatua, eta hitzartutako jarduketak lurralde-testuingurua hobetzeko. Ardatz honetako jarduera-proposamenei 
dagokienez, EAEko Itsasertza Garatzeko Programa honen ikuspuntutik, hurrengoa nabarmendu behar da:

• Ekonomia-erabilera anitzak eta babes-politikak bateratzeko garrantzia, orokorrean demografia-, ekonomia- eta hirigintza-
presio garrantzitsua jasaten duen espazio batean, erabilera era eremu-errealitate ezberdinak dauden horretan.

• Tokiko administrazioak intereseko hirigintzako elementuak edertzeko eta babesteko ekimenak hartzea, eremu turistikoa 
hobetzen laguntzeko (hirigune historikoak berritzeko planak, etab.).

• Arrantza-turismo bateko eskaintza konfiguratzeko aukera eskaintzen duen araudia egokitzeko beharra, sektorearen parte 
hartzearekin (esate baterako, ontzian dauden langile ez profesionalen engaiatzearen lotutako aspektuetan edo itsasoko 
profesionalek aurrera eramandako jarduera turistikoak). 

2.Ezagutza Turistikoko Sistema bat eraikitzea. Horrek ikerkuntza turistikoa eta komunikazioa dakar, baina baita gizartearen eta 
sektorearen sentsibilizazioa, tokiko biztanleek turismoa gehiago onar dezaten eta hori beheranzko joera duten arrantzarena eta antzeko 
sektoreen jarduera osagarri gisa kontsideratzea. Arrantza-esparruan (kofradiak, etab.) egin beharreko sentsibilizazioa arrantzaleen taldea, 
gizonak eta emakumeak, inplikatu behar ditu, haien eguneroko jarduera baino haratago doazen proiektuetan. Horrekin lanbidea duin
bihurtzea eta aitortzea lortu behar da esparru guztietan.

3.Euskal Kostaldeko helmugen egokitzapena eta hobekuntza, hainbat udalerrien espezializaziorako programak definituz, eremu turistikoa 
hobetuz lehiakortasunari, kalitateari eta iraunkortasunari begira, helmugako gizarte baliabide espezializatuen trebakuntza handituz. 
Esparru horretan garrantzitsuak izango dira arrantz-udalerrien nortasuna indartzen duten ekintzak, kultura- eta paisaia-aspektuak eta 
ukiezinak aprobetxatuz, eta baita eremu publikoaren edertzea eta hobekuntza eta mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetzera 
zuzendutako esku-hartzeak ere. 
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4. Urtaroko izate hori desegitera zuzendutako produktu turistiko bat sortzea, Itsasoaren Kulturarekin lotutako jarduera-programa baten 
bidez, izadia eta kostaldeko paisaia balioztatzearen bidez, eskaintza orokorrean hobetzearen bidez eta hondartzei edukiak ematearen 
bidez eta itsas, kirol eta osasun turismoa sustatzearen bidez, horretarako produktu estrategikoak erabiliz. Horri dagokionez, Itsasertza 
Garatzeko Programaren ikuspuntutik, hurrengoa nabarmendu behar da:

• Itsasoko ondarea eraikuntza turistikoko prozesuaren barruan sartzea, Mare Vasconum ikerketak emandako itsas ondarearen, 
ukigarriaren zein ukiezinaren, benetako egoeraren ezagutzatik, eta horren inguruan lan egiten duten agente publiko eta 
pribatuen beharrezko koordinazioa, orokorrean euskal itsasertzerako eta bereziki arrantza-udalerrietako aprobetxamendua 
lortzeko eta bikoiztasunak saihesteko intereseko jardueren garapenean, esate baterako: ardoaren eta arrainaren ibilbideak eta 
antzeko merkataritza-ibilbide historikoak sustatzea, ekitaldi eta tradizioak turismo-erabilerara eta –tradizioetara egokitzea 
egiazkotasunetik eta bizimoduaren eta arrantzaleen tradiziozko esapideen ezagutzatik, itsasoaren kulturarekin eta itsas 
ondarearekin lotutako elementuak dituzten zirkuituak, tradiziozko ontziei lortutako feria eta ekitaldien antolakuntza edo itsas 
ondareari lotutako museoen sustapena. 

• Arrantza hedatzeko eta itsasoko kultura balioztatzeko ekimenak garatzea, itsasoan jarduera turistikoak garatuz, arrantza-
sektoreko eremuak eta instalazioak zerbitzu turistikorako aukera eskaintzen duten establezimendu bihurtuz, portuak eta 
horien azpiegitura nabarmenenak hedatuz, arrain-enkanteetan parte hartuz edo arrantza-produktuarekin lotutako ekimenak 
garatuz, hori gastronomia-turismoari lotuz, jatetxeak itsasoaren kulturarekin lotutako produktuetan espezializatzearen bidez, 
gastronomia-tailerrak antolatuz, etab.

• Portu-azpiegituren egungo egoera eta aukerak diagnostikatzeko beharra, aipatu espazioen plagintza turistikoa egiteko eta 
Aisialdiko Itsasoko Jarduera Plan bat egiteko.

• Kostaldea esperimentatzeko eta interpretatzeko ibilbideak diseinatzeko eta itsasertzean zehar dauden interes turistikoko 
puntuekiko lotura-ibilbideak diseinatzeko aukera, eta baita itsas ekosistema, itsasertzeko zerrenda eta kostan dauden interes 
geologikoko elementuak ere ezagutzeko aukera. 

5. Euskal Kostaldea markaren marketinga. Horretarako promozio-jarduerak definitu behar dira eta merkataritza, salmenta ondoko eta 
fidelizazio prozesuak hobetu behar dira. 
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Lurzorua izatea ekonomia-garapeneko bideragarritasuna bermatzeko oinarrizko faktore bat da. Hori agerikoa da EAEn, lurraldearen 
geografia-konfigurazio bereziaren ondorioz, batez ere, erlaitz kantauriarrean, lurzorua ondasun urria baita. 

Ekonomia-jardueretarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzorua sortzeko LAPren datuen arabera, 2003n, EAEko ekonomia-
jardueretarako kalifikatutako azalera 11.769 hektareakoa zen, azalera guztiaren %1,26, eta horietatik %31,7 libre zeuden. EAEn zegoen 
ekonomia-jardueretarako lurzoruaren %31,3 itsasertzean zegoen, eta garai hartan %26,78 libre zegoen. 

Euskal itsasertzaren barruan, arrantza-eremuek, 2003an, ekonomia-jardueretarako lurzoruko 75,54 hektarea libre bakarrik zituzten.
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Ekonomia-jardueretarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzorua publikoki sortzeko LAPk ekonomia-jarduerako ezarpenak 
kokatzeko jarraibideak sistematizatzen ditu eta EAEko udalerri guztiak hiru kategorietan sailkatzea proposatzen du: 

• “Lehentasuneko intereseko” udalerriak, ekonomia-jardueretara zuzendutako lurzoruen hirigintza antolatzeko, kudeatzeko eta 
sustatzeko lehentasuna dutenak

• Ekonomia-jardueretarako lurzoruko “hazkunde ertaineko” udalerriak

• Ekonomia-jardueretarako lurzoruko “garapen baxua” aurreikusita duten udalerriak.

Aipatutako LAPk, lurralde antolamenduko tresna bat denez, lurzoruaren kudeaketa publikoko eragiketa batzuk planteatzen ditu. Horretan 
azaltzen den bezala, proposatutako lurzoruko sormen publikoko ekimenen hautaketan, modu berezian kontsideratutako aldagai bat 
ekonomia-jardueraren dinamizazioaren esfortzuaren lurraldeko berdinbanaketako irizpidean datza. Horrenbestez, ekonomia-jarduerako 
dinamika txikiena duten funtzio-eremuetako geografia-puntu estrategikoetan izaera sustatzaileko eragiketak planteatzen dira. Planean 
aurreikusitako lurzoruko sormen publikoko eragiketak ez dira administrazioko instantzia edo agente zehatz baten parte-hartze espezifikora 
adskribatzen. Aldiz, lurzoruko operadore eta kudeatzaile gisa, parte-hartzeko ahalmena duten sektore publikoko edozein erakunderen 
ekintza posiblera lotzen dira: Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, Eskualde Garapeneko Agentziak, Udalak eta abar, eta baita horien tresna-
sozietateei ere (Sprilur, Araba Garapeneko Agentzia, Bizkailur, eta abar...). Hurrengo orrialdean LAPk proposatutako eragiketen zerrenda
bat jasotzen da, euskal itsasertzari eragiten diotena.



Lehentasuneko
intereseko udalerriak

Hazkunde ertaineko
udalerriak

Garapen baxuko
udalerriak

Muskiz Portugalete Getxo Sopelana Barrika Gorliz

Santurtzi Zierbena Ajangiz Berriatua Lemoiz Plentzia

Bermeo Gernika-lumo Mundaka Hondarribia Amoroto Arratzu

Ondarroa Deba Aia Getaria Busturia Ea

Mutriku Astigarraga Orio Elantxobe Forua

Donostia Hernani Gautegiz
Arteaga

Ibarrangelu

Irun Pasaia Ispaster Kortezubi

Usurbil Zarautz Lekeitio Mendexa

Zestoa Zumaia Murueta Sukarrieta

Bakio Gatika

Iturria: Ekonomia-jardueretarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzorua sortzeko LAP

29. TAULAK: Itsasertzeko udalerrien sailkapena horien e konomia-
jardueretarako lurzoruaren arabera

• Plataforma logistika eta intermodala eta Salgaien Garraio eta 
banaketarako Poligonoak Bilboko Kanpoko Portuan.

• Seranteseko logistika-zentroa (Itsasadarraren ezkerreko 
ertzean).

• Eskualdeko mailako poligono berriak Ezkerreko Ertzean.

• Eskualdeko Industrialdea berria Muskizen.

• Enpresa eta jarduera aurreratuen parke berria Getxo-
Berangon.

• Eskualdeko Industrialdea berria Sopelana-Urdulizen.

• Eskualdeko mailako poligono berria Urdaibain.

• Eskualdeko Industrialdea berria Bermeoko Portuan.

• Eskualdeko Industrialdea berria Artibain.

• Eskualdeko Industrialdea berria Mungian.

• Mutrikuko Industrialdearen Hedapena.

• Plataforma Logistika Intermodalak Irunen.

• Salgaien garraio- eta banaketa-jardueretarako poligonoak 
Irunen.

• Enpresa eta jarduera aurreratuen parkea Herrerako kaian.

• Plataforma logistika eta intermodalak Pasaiako portuaren 
korridorean (Gaintxurizketa).

• Garraio-zerbitzuetako zentroa Zubieta Orian.

• Eskualdeko mailako Poligono berria Urumearen korridorean.

• Eskualde mailako poligono berria Oria Behean.

• Eskualdeko Industrialdea berria Zarautzeko zonan.

• Garraio-zerbitzuen zentroa Urolan.
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30. TAULA: Itsasertzari dagokion lurzoruaren kudeaketa
publikoko eragiketen proposamenak



Gaur egun, eta 2010eko Udalplaneko datuak kontuan izanik, eta ekonomia-jardueretarako lurzoruari dagokionez, garai batean arrantzaren 
oso menpeko kontsideratutako udalerrien egoera horrela laburbil genezake:

• Zierbenak, LAPean lehentasuneko intereseko udalerri gisa identifikatuak, ekonomia-jardueretarako sailkatutako azalera asko 
handitu du. 2010ean, hektarea sailkatu gehien zituen arrantza-eremuko udalerria zen (174,50 hektarea), eta baita udal azalera 
osotik, kalifikatutako lurzoruaren pisu erlatiborik handiena ziena ere, %16ra iritsiz. Aldiz, beste arrantza-eremuko udalerrietan, 
ehuneko hori %0tik %5,54ra doan tarte batean dago. Era berean, Zierbena, arrantzaren menpeko direnen artean, hektarea libre 
gehien dituen udalerria, 73, gutxi gorabehera udalerrian ekonomia-jardueretarako kalifikatutako azaleraren %42. Datu horiek apustu
argi bat islatzen dute eta Zierbenak etengabeko ekonomia-garapena izango duela aurreikusten dute, azken urteetan izandako
handitzearekin, Superportuaren eraikuntza dela eta.

• Zierbenaren ondoren, Hondarribia da ekonomia-jardueretarako sailkatutako lurzoruko hektarea libre gehien dituen arrantza-eremuko 
udalerria (44,20), eta bere atzetik baino urrun Zumaia (20,83). Bertan ekonomia-jardueretarako sailkatutako lurzoruak udal 
azaleraren %5,54 suposatzen du eta ondoren Mutriku (10,45). Zumaian industria-establezimendu asko dagoela gogoratu behar da, 
arrantza-eremuko beste udalerriekin erkatuz gero. Era berean, Zierbenaren atzetik, arrantzaren oso menpeko diren udalerrien 
artean, ekonomia-jardueretarako lurzoruko hektarea okupatu gehien dituena dela aipatu behar da (41,80 h). Gainera, Zumaia, 
Mutriku bezala, ekonomia-jardueretarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzorua sortzeko LAPk lehentasuneko interesekoak 
kontsideratutako udalerrietariko bat da. Mutrikuri dagokionez, industrialdea (Mijoa poligonoa) handitzeko LAPren proposamenak 
Ondarroako Portuaren laguntza-jarduketa bat eskatzen duela adierazi behar da.

• Beste aldean, arrantzaren menpeko 15 udalerrietatik 7ik ekonomia-jardueretarako sailkatutako lurzoru librerik ez dutela nabarmendu 
behar da. Hurrengo udalerriak dira:

o Elantxobe, Murueta, Sukarrieta (hirurak LAPean garapen baxuko udalerri gisa identifikatuak) eta Mundaka (hazkunde 
ertainekoa eta 0,10 ha libreekin 2010ean). Horiek guztiak Gernika-Bermeoko funtzio-eremukoak dira. Egun dagoen lurzoru 
librea ikusirik, Bermeo eta Gernika izango dira lurzoru-beharrak dituzten ekonomia-jardueren kasuan garapeneko 
perspektiba onenak izango dituzte, nahiz eta haien erreserbak mugatuta dauden; 5,10 eta 3,49, hurrenez hurren. 
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o Lekeitio. Elantxobekin batera, arrantzaren menpeko 
udalerrien artean azaleran txikiena da. LAPean garapen 
baxuko udalerria dela esaten da eta ekonomia-
jardueretarako lurzoruaren %100 okupatuta du (3,63 
ha). Markina-Ondarroako funtzio-eremuan ere, LAPk
beste arrantzaren menpeko udalerri bat, Ondarroa, 
lehentasuneko intereseko udalerri gisa sailkatzen du. 
Udalplan 2010eko datuen arabera, Ondarroan, 
ekonomia-jardueretarako sailkatutako azalera (8,9 ha) 
ez da udal azaleraren %2ra iristen, eta horren %65 
okupatuta dago. 

o Pasaia, ekonomia-jardueretarako kalifikatutako bere 
27,59 hektareen %100 okupatuta dituela, jarduera 
horretarako azalera kalifikatu gutxien duen 
DonostialdeAko udalerria da. Izan ere, Pasaiako 
ekonomia-jardueretarako kalifikatutako azalera udal 
azaleraren %2,5 da. 

o Getaria, Urola Kostan, ekonomia-jardueretarako 
kalifikatutako lurzoruaren %100 okupatuta duen funtzio-
eremuko udalerri bakarra da (31,20 ha, udal azaleraren 
%2,9). Egoera hobean daude funtzio-eremuko beste 
udalerri batzuk: Zarautz 28,07 ha librekin, Zumaia  
20,83 ha librekin eta Orio 5,99 ha librekin (udalerri 
horretan ekonomia-jardueretarako kalifikatutakoaren 
%70,7). 

Iturria: Guk egina Udalpan 2010 oinarri izanik

31. TAULA: Ekonomia-jardueretarako kalifikatutako lur zoruaren
egoeran arrantzaren oso menpeko diren udalerrietan 2010
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Eremua Azalera
(Ha.) 

Ekonomia-jarduerak

Okupatuta Libre Guztira

Ziérbena 1100 101,5 73 174,5

Lemoiz 1380 38,71 3,17 41,88

Bermeo 3410 23,17 5,1 28,27

Elantxobe 190 0 0 0

Mundaka 420 16,12 0,1 16,22

Murueta 610 4,29 0 4,29

Sukarrieta 230 0 0 0

Lekeitio 190 3,63 0 3,63

Ondarroa 433 5,5 3 8,5

Hondarribia 2880 19,78 44,2 63,98

Mutriku 2820 9,26 10,45 19,71

Pasaia 1100 27,59 0 27,59

Getaria 1060 31,2 0 31,2

Orio 980 2,48 5,99 8,47

Zumaia 1130 41,8 20,83 62,63



Eskura ditugun azken datu ofizialen aranera (2006), itsasertzean dagoen biztanle bakoitzeko familia-etxebizitzetako dentsit atea EAEn 
dagoena (%45,93) baino pixka bat txikiagoa (%45,25) da. 

Arrantzaren oso menpeko diren udalerriak kontsideratutako udalerrietan atentzioa jartzen badugu, eremu horietan biztanle bakoitzeko 
familia-etxebizitzetako dentsitatea askoz ere handiagoa dela antzematen da eta 2006an, %50,80koa zen. Atzera begirako ikuspegi batetik, 
arrantza-udalerrietan biztanle bakoitzeko familia-dentsitateak 2001aren eta 2006aren artean gora egin zuela ikusten da, eta kontuan 
hartutako bi urte horien artean, 12 portzentaje-puntu igo zen. 

Eboluzio horrek -itsasertzean bere osotasunean gertatutakoaren guztiz kontrakoa dena- azalpen bat du: erroldatutako etxebizitza-
kopuruak epealdian arrantza-udalerrietan eta itsasertzean antzerako hazkunde bat izan zuen (%8 ingurukoa); aldiz, arrantzaren menpeko 
udalerrietan biztanle-kopurua %18,84 jaitsi zen 2001 eta 2006. urteen artean, itsasertzean gertatu zen ez bezala, epealdi berean, horren 
biztanleria %17,75 handitu baitzen. 

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

BIZTANLE-KOPURUA
ETXEBIZITZA-
DENTSITATEA 
BIZTANLEKO

2001 2006 2001 2006

Itsasertza osorik 1070066 1260081 %48,90 %45,25

Arrantza-
udalerriak

113099 91790 %38,40 %50,80

Arrantza-
udalerriak ez

direnak
956967 1168291 %50,14 %44,81

EAE osoa 2101478 2133684 %41,81 %45,93
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5.10 Etxebizitza

32. TAULA: Biztanle-kopurua eta etxebizitza-dentsitat ea
biztanleko (%) 2001-2006.



Euskal itsasertzeko udalerriko etxebizitza-dentsitatearen analisiak hori 
osatzen duten udalerrien artean ezberdintasun handiak daudela 
agerian uzten du. Zentzu horretan, aipatu behar da kostaldeko udalerri 
batzuetan biztanle bakoitzeko etxebizitza bat dagoela eta udalerri 
horiek hauek dira: Bakio (%128,48) eta Sukarrieta (%117,80). 

Arrantzaren menpeko diren udalerrien artean, Sukarrietaz gain, 
eremuko %50,80ko batez bestekoa gainditzen duen biztanleko 
etxebizitza-dentsitatea duten beste udalerri batzuk nabarmentzen dira. 
Hauek dira: Elantxobe (%93,47), Getaria (%57,78), Lekeitio (%68,33), 
Lemoiz (%64), Mundaka (%79,30), Mutriku (%52,66) eta Orio 
(%63,96). Arrantza-eremuetan, itsasertzeko batez bestekoaren 
(%45,25) azpitik Ondarroa bakarrik dago, 100 biztanleko 40,27 
etxebizitza dituena. Udalerri horrek, 2001aren eta 2006aren artean, 
bere etxebizitza-dentsitatea handitu zuen udalerria da, erroldatutako 
etxebizitza-kopuruaren hazkunde txiki bat (%1,7) eta inguruko 
biztanleen murrizketa bat /%5,7) egon zirelako. 

Esan den bezala eskura ditugun datu ofizialak zaharrak diren arren (2001), euskal itsasertzak EAEko batez bestekoa baino etxebizitza ez 
okupatutakoen proportzio txikiagoa du. Hala ere, arrantzaren menpeko diren udalerrietan arreta ematen badugu, hutsik dauden 
etxebizitzen arazoa handiagoa da eremu horietan, 2001ean, udalerri horietan zegoen etxebizitza ez okupatutakoen ehunekoa %10,75 zen; 
EAEn, ordea, ratio hori %9,52an zegoen eta itsasertzean %9aren azpitik zegoen (%8,62). 

Etxebizitza ez okupatutakoen proportzio handiena duten arrantza-eremuko udalerriak -%10,75eko batez bestekoaren gainetik- honako 
hauek ditugu: Murueta %23,48arekin , Getaria %17,57arekin, Zumaia %16,71arekin, Lekeitio %16,2arekin, Pasaia %14,15arekin, Bermeo 
%12,14arekin eta Ondarroa %11,14arekin. Arrantza-eremuko beste udalerriek itsasertzeko eta EAEko batez bestekoaren òso azpitik 
dauden etxebizitza guztietatik etxebizitza ez okupatutakoen ehunekoak dituzte, eta nabarmentzekoak dira hurrengo kasuak: Sukarrieta 
%0,97arekin, Mutriku %2,42arekin eta Elantxobe %2,77arekin.
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Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik



Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

Etxebizitzaren esparruan, eta batez ere itsasertzaz mintzo garenean, bigarren etxebizitzaren fenomenoari erreparatzea garrantzitsua da. 

Euskal itsasertzaren multzoan, 2001ean, 30.803 bigarren etxebizitza erroldatu ziren. Horiek esparru horretako etxebizitza guztien %5,89ª
zen, garai hartan EAEko batez bestekoa baino pixka bat txikiagoa zena. 

Hala ere, itsasertzeko arrantza-udalerrietako kasua aztertzen bada, etxebizitza guztietatik bigarren etxebizitzen batez besteko ehunekoa 
askoz ere handiagoa da, %15,39koa (itsasertzeko arrantza-udalerri ez direnetan bigarren etxebizitzako batez bestekoa %5,03 da).

Ehuneko altu horrek bigarren etxebizitzako fenomenoa arrantza-inguruan bere inguruan baino hiru aldiz garrantzitsuagoa dela adierazten 
du. Hala ere, goranzko joera duen batez bestekoa da, hainbat udalerrien egoera berezia dela eta. Horiek nagusiki hurrengoak dira; 
Sukarrieta, bigarren etxebizitzetako %65,69arekin, Mundaka %45,93arekin eta Elantxobe %52,90arekin.

Iturria: Guk eginak INEko datuak oinarri izanik
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Bigarren etxebizitzaren dagokionez aipatu behar da horiek garatzen dituzten LAAek eta LZPek turismo-jarduerak bigarren etxebizitzaren 
fenomenoarekin lotu ohi dituztela. Horrenbestez, eskari endogenoa bakarrik aztertzen da eta ez, turismo-jarduerak zentzu hertsian 
hartzeko aukerak. 

LAAek “Euskadin bigarren mailako etxebizitzaren fenomenoa garapen turistkoaren aurretiko pausu gisa ageri dela” edo “bigarren 
etxebizitza hirigintza-kokaleku iraunkorren eta igaroko turismo-jardueren edo hoteleko turismoaren arteko zubi bat dela” esan ere esaten 
dute. LAAn esparruaren kasuan, hainbat udalerritan biagrren etxebizitza sustatzeko ekintzak iradokitzen dira, eta LZPei udal plangintzan 
jaso beharreko bigarren etxebizitzarako lurzoru-eskaintzako gehienezko mugak ezartzea agintzen zaie. Modu berean, LZPei dagokie 
funtzio-esparru bakoitzean azpiegitura egokia proposatzea (instalazioak, portuak, hotelak, partke tematikoak, ibilbide tematikoak eta 
turistikoak, kanpingak, etab). 

Jarraibide zehatz gisa, LAAk hurrengoa adierazten dituzte:

• Turismo-azpiegitura sustatuko da Donostia-San Sebastián eta Zarautzeko funtzio-eremuetan.

• Grnika-Markina funtzio-eremuko kostaldeko udalerrien plangintzek bigarren etxebizitzako garapenak orientatuko dituzte, eta 
dauden egitura- eta zorroztasun-arazoak konpontzen saiatuko dira.

• Gernika-Markina, Mungia eta Bilboko funtzio-eremuen kostaldeko lurraldeen espezializazioaren alde egingo da, Bilbo 
Metropolitarraren eskariaren hartzaile gisa.

Horrela bada, ingurumen-motako beste kontsiderazioak alde batera utzita, LAAk hainbat eremuek bigarren etxebizitzako erabilera zehatz 
batzuk hartzeko aukerak jada adierazten dituzten. Hori oso agerikoa da Bilbo metropolitarraren LZPn (Getxo-Plentziako eremua) eta baita 
Donostialdea-Bidasoa Behea, Urola-Kosta eta Deba Beheko kostaldeko udalerrietan ere. 
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Jarraian, euskal itsasertzean eta zehazki arrantza-eremuetan dauden etxebizitzetako ezaugarriekin eta baldintzek in loturiko datu 
batzuk aurkezten dira. Horri dagokionez, eskura ditugun datu ofizialak zaharrak direnez ibili beharreko zuhurtziarekin, arrantzaren 
menpeko udalerriek haien etxebizitza-parkearen ehuneko garrantzitsu bat antzinatasuneko 50 urte baino gehiagorekin dutela aipatu 
behar da. Itsasertzeko arrantza-udalerrietan 50 urte baino gehiago dituzten etxebizitzen ehunekoa (%15,90) itsasertzeko multzoaren batez 
bestekoa (%15,22) baino handiagoa da, eta hori ere EAEko batez bestekoaren gainetik dago (%13,52). 

Antzinatasuneko 50 urte baino gehiago dituzten etxebizitzen ehunekorik handiena (%20 baino gehiago) duten arrantza-eremuko udalerriak 
honako hauek dira: Pasaia (%25,26), Mundaka (%21,81), Getaria (%21,68) eta Bermeo (%21,41).

Era berean, etxebizitzen erosotasun indizearen – etxebizitzaren egitura (azalera, logela-kopurua eta bainugelak) eta horren 
ekipamenduak (gasa edo telefono finkoa)kontuan izanik egiten denaren- gaineko datuen arabera, termino orokorretan, arrantzaren 
menpeko udalerrietako familia-etxebizitzek itsasertzeko eta EAEko batez bestekoa baino erosotasun-maila txikiagoa dutela adierazi ebhar 
da. Hala ere, arrantza-eremuko udalerrien artean ezberdinatsun handiak daude. Esate baterako, Hondarribia, Sukarrieta eta Zumaiak 
EAEko batez bestekoa baino familia-etxebizitza nagusiko erosotasun-indize handiagoa dute; Ondarroa, Pasaia, Mutriku eta Getariak, 
ordea, arrantza-udalerrien batez bestekoa baino erosotasun-indize txikiagoa dute.
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Igogailurik gabeko bi solairu edo gehiago dituzten eraikuntzetan dagoen irisgarritasuneko problematika nabarmengarria da. 
Etxebizitza-mota horren ehunekoa itsasertzean EAEko batez bestekoa baino askoz ere handiagoa da (%86,88 %78,35aren aurrean). 
Arrantza-eremuetan, bi soliru ego gehiago dituzten eraikuntza guztietatik igogailurik ez duten etxebizitzen ehunekoa %85,3an kokatzen da. 

Problematika hori bereziki garrantzitsua da Muruetan (%98,89), Elantxoben (%97,32) eta Lemoizen (%96,33). Udalerri horiek, beste
aldetik, arrantza-eremuetako batez bestekoen gainetik daude, erosotasun-indizeez mintzo garenean.

Udal eraikuntzen eta ekipamenduen irisgarritasunari dagokionez (gurpil-aulki batean dagoen pertsona bat eraikuntzara, hirugarren 
pertsonen laguntzarik gabe, sartu ahal izatea ebaluatzen den horri dagokionez), arrantza-udalerriek EAEko batez bestekoak baino nota 
hobeagoa dute. EAEn udal eraikuntzen %49,67 irisgarriak dira, euskal itsasertzean %55,92 eta arrantza-udalerri ez direnetan %54,84.

Erabateko irisgarritasuna duten udal eraikuntzak dituzten udalerriak nabarmendu behar dira; Ondarroa eta Orioren kasua arrantza-
eremuetan eta itsasertzeko beste udalerri batzuk; Amoroto, Forua, Mendexa eta Oiartzun. 

Kontrako muturrean, Mundaka, bere udal eraikuntzen eta ekipamenduan %20 bakarrik da irisgarria eta Hondarribia daude, bere udal 
eraikuntzen eta ekipamenduen %21,74 bakarrik da irisgarria.

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik
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Informazio kualitatibo osagarri gisa, Udalarrantz sarean sartutako udalerrietako arkitektoei eta aparejadoreei udalerri horietako arrantza-
hiriguneetan, hirigune historikoetan eta tradizioan arrantzarekin lotuta egondako auzoetan dagoen giza/hirigintzako problematikaren 
gainean egin berri zaien ikerketaren emaitzei erreferentzia egin behar zaie. 

Ikerketa horren arabera, eraikitako parkeari dagokionez, udalerri horietako arrantza-hiriguneek antzinatasun handiko etxebizitzak dituzte 
(100 eta 50 urte baino gehiagoko etxebizitza-ehuneko handiak), eta ia udalerri guztietan –Lemoizen eta Orion izan ezik- bizigarritasuneko 
arazoak daudela adierazten da.

Udalerrien arrantza-hiriguneetako etxebizitzarekin lotutako problematika udalerriko beste auzo batzuek dutena baino handiago da: hirigune 
guztietan irisgarritasuneko arazoekin, erosotasun-maila txikiagoekin eta kasu askotan, arazoekin elementu komunetan. Ikerketan parte 
hartu duten pertsonen arabera, udalerri horietako arrantza-hirigune askotan, okupatuta ez dauden eraikuntzak daude, nahiz eta ez dira 
jabetza publiko edo udal jabetzakoak izaten orokorrean. 

Aipatutako ikerketaren arabera, arrantza-hiriguneen arazoak etxebizitza-esparruan honakoak dira:

• Pertsona nagusiei bereziki eragiten dien irisgarritasuna (igogailurik ez egotea, etab.). Pertsona nagusi horiek arrantza-
hiriguneetan bizi direnen ehuneko garrantzitsu bat izaten ohi direlako.

• Antzinatasuna eta berriztatzeko beharra (elementu komunak, etxaurreak, estaliak, igogailuak, etab.), kasu askotan, 
biztanleriaren errenta-maila txikiagoak zailtzen dutena.

Perspektiba zabalago batekin (hirigintzako antolamendua, azpiegiturak eta espazio publikoak), hurrengoak defizit gisa aipatzen dira:

• Irisgarritasuna, eraikuntza eta etxebizitzena eta arrantza-hirigune berarena ere.
• Eraikuntzen antzinatasuna, bizigarritasuneko arazoak, berriztatze eta erreformako beharrak.
• Aparkalekuen falta (kanpoko pertsonak etortzea areagotzen dutena).
• Aisialdirako eta bilera sozialetarako eremu publikorik ez egotea (plazak, berdeguneak, etab.).
• Lonjak etxebizitza-erabilerarekin batera ematetik eratorritako arazoak (zaratak, usainak, etab.).
• Ur-zuzkidura eta –saneamenduko sareen antzinatasuna.
• Gasik ez egotea hirigune batzuetan.
• Etab.
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Arrantza-eremuetako biztanleria 2001aren eta 2006ar en artean 18,84 jaitsi zen; aldiz, erroldatutako etx ebizitza-kopurua %7,33 
inguru handitu zen. Itsasertzean epealdi horretan e txebizitza antzera handitu zen, baina biztanleria m urriztu ordez, %17,75 handitu 
zen. 

Dokumentu honetan zehar aztertutako aldagai gehiene kin gertatzen den bezala, arrantza-eremuak barne het erogeneotasun 
handia du, etxebizitzaren arloan. 

Hutsik dagoen etxebizitzaren arazoa txikiagoa da it sasertzean EAEn baino, nahiz eta, analisia arrantza -udalerrietan zentratuz 
gero, horiek EAE eta itsasertzeko batez bestekoa ba ino etxebizitza ez okupatutako eguneko handiagoa du tela esan behar da. 
Bigarren etxebizitzako fenomenoa Sukarrieta, Mundak a, Elantxobe eta antzeko udalerri zehatzagoetan kon tzentratzen da 
nagusiki.

Itsasertzak EAEko batez bestekoa baino etxebizitza zaharretako proportzio handiago du. Proportzio hori  are handiagoa da 
arrantzaren menpeko udalerrietan; horietan familia- etxebizitzetako %15,90 50 urte baino gehiago dituzt e. Ondorioz, familia-
etxebizitza nagusien erosotasun-maila ere itsasertz ean eta EAEn baino txikiagoa da, eta modu berean, a rrantza-udalerrietako 
etxebizitzetako erosotasun-indizea, nahiz eta udale rriaren arabera ezberdintasun handiak egon, euskal itsasertzeko arrantza-
udalerriak ez direnena baino txikiagoa da. 

Nabarmengarria da ere euskal itsasertzak, orokorrea n, etxebizitzaren irisgarritasunari dagokionez, egoe ra txarragoan dagoela, 
EAEko batez bestekoarekin erkatuz gero. Egoera bere ziki kritikoa da Muruetan, Elantxoben eta Lemoizen. Horietan igogailurik ez 
duten bi solairu edo gehiagoko etxebizitza-eraikunt zen ehunekoa %78,35 da.

Arrantza-hiriguneak deiturikoak, ondare-balioak eta  erakargarritasun turistikoa duten inguruak osatzen  ohi dituztenak, zona 
sentikor gisa ikusten dira, giza/hirigintzako ikusp untu batetik, pertsona nagusien eta etorkinen propor tzio handiagoak dituztelako 
eta eraikuntzak eta etxebizitzak berriztatzeko, iri sgarritasuna hobetzeko, hiri espazioak egokitzeko, e kipamenduen eta abarren 
behar garrantzitsuak dituztelako.
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Azken urteetan, arrantzaren menpeko udalerrietan bi ztanleko dagoen etxebizitza-dentsitatea handitu egi n da, eta 
2006an EAEko eta itsasertzeko batez bestekoa baino askoz ere handiago zen. Hori, batez ere, 2001aren e ta 2006aren 
artean arrantza-eremuetan biztanle-kopurua murriztu  izanaren ondorioa da, epealdi beran itsasertzak eta  EAEk izandako 
biztanleria-hazkundearekin kontraste egiten duena. 



Garraioko eta komunikazioetako azpiegituren egoera, tradizioan, euskal itsasertzeko udalerri askoren ahulezi gisa identifikatzen da. Izan 
ere, horien gabezia edo zaharkitzapena, hainbat jarduera garatzeko eragozpen gisa eta ekonomiari, gizarteari eta ingurumenari 
dagokienez etorkizun iraunkor batera mehatxu gisa antzematen da.

Hala ere, itsasertzaren barruan, udalerrien irisgarritasunaren esparruan, ezberdintasun nabarmenak daude. Horrela, esate baterako, 
irisgarritasuneko indizea kontuan izanik –udalerri bakoitzetik EAEko beste udalerrietara, lerro zuzenean dagoen batez besteko 
distantziaren eta igarotako denboraren arteko erlazioa kalkulatzen duena-, irisgarritasun onena duten 10 euskal udalerrietatik 9 kostaldeko 
udalerriak dira, eta Zierbena da hain zuzen ere, arrantzaren oso menpeko kontsideratzen den udalerri hori, EAEn irisgarritasun onena duen 
udalerria. Komunikazioetako azpiegitura onak eta Bilbotik oso gertu egotea udalerriak bizitako ekonomia-garapenerako oinarrizko 
elementuetako bi dira. Hori ere Bilboko portuaren hazkundeari zuzenean lotuta dago. 

UDALERRIA RANKINGA BALIOA

ZIERBENA 1 79.72

MUSKIZ 2 79.47

TRAPAGARAN 3 79.42

ORTUELLA 4 79.36

BARAKALDO 5 77.61

ABANTO 
ZIERBENA

6 77.37

ZAMBRANA 7 77.32

OIARTZUN 8 76.6

LEZO 9 76.48

IRUN 10 76.45

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

33. TAULA: Udalerriaren irisgarritasuna 2007 Kontrako muturrean, Elantxobe (60,34), Lekeitio (60,43) eta Mundaka (61,37) 
irisgarritasun-arazo handienak dituzten arrantza-udalerriak izango lirateke.

Multzoaren ikuspuntu batetik, arrantzaren menpeko udalerrietako irisgarritasuneko
batez besteko indizea EAEko batez bestekoaren gainetik dagoela esan behar da, 
nahiz eta itsasertzeko batez bestekoaren azpitik kokatzen da, bere osotasunean
kontuan hartuz. 

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik
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Lurralde Historikoko hiriburura edo errepide nagusietara sartzeko emandako batez besteko denboraren (minutuetan) datu erlatiboak
begiratzen badira, egoera txarragoan dauden itsasertzeko udalerriak Gernika-Bermeo eta Markina-Ondarroa eskualdekoak direla agerian 
geratzen da. Arrantzaren menpeko direnen artean, Elantxobe eta Lekeitioko egoera aipatu beharko litzateke, horiek mugikortasun-arazoak 
erakusten dituzten adierazle-ranking gehienetan agertzen baitira (irisgarritasun-indizea, errepide nagusietara sartzeko batez besteko 
denbora, Lurralde Historikoko hiriburura sartzeko batez besteko denbora eta abar).

Itsasertzeko multzoak EAEko batez bestekoa baino errepideetara zuzendutako eguneko handiagoa du, eta horrek aurreko datua azaldu
dezake; hau da, irisgarritasun onena duten 10 udalerrietatik 9ek kostako izaera izatea. Hala eta ere, arrantza-eremuan, errepideetara 
zuzendutako azalera erlatibo handiena duten udalerriak Lekeitio (%7,33) eta Zierbena (%3,73) dira. Lehenengoak bistako irisgarritasun-
arazoak ditu eta bigarren EAEko irisgarritasun-rankingean bigarren posizioan dago.
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Iturria: Guk egina, Udalplan-eko datuak oinarri izanik

UDALERRIA 2010
PORTUGALETE 12,04

LEKEITIO 7,33

LEIOA 6,19

BILBAO 5,57

MUSKIZ 4,83

ABANTO ETA ZIERBENA 4,71

ORTUELLA 4,24

URDULIZ 3,99

ERANDIO 3,94

SANTURTZI 3,93

ZIERBENA 3,73

IRUN 3,58

34. TAULA. Itsasertzeko udalerrietako
rankinga, errepideetara zuzendutako

lurzoruko % gehien dutenena
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UDALERRIA BALIOA RANKINGA 1

LEKEITIO 27 25
BERMEO 16 61

ONDARROA 16 61
ELANTXOBE 11 100

ZUMAIA 11 100
MUTRIKU 10 119
MUNDAKA 9 127
MURUETA 9 127

SUKARRIETA 9 127
LEMOIZ 7 148

HONDARRIBIA 6 165
ORIO 6 165

PASAIA 6 165
ZIERBENA 6 165
GETARIA 5 185

Mugikortasun iraunkor baten perspektibatik, kontuan hartu beharreko beste datu 
batzuk udalerriek garraio publikoaren bitartez duten konektibitatea eta bidegorrien
sarearen –ibilbide laburreko joan-etorrietarako garraiobide gisa bizikleta erabiltzeko 
aukera ematen duena, bertako biztanleriari eta baita bisitari eta turistei ere- hedapena 
dira.

Udalerriek garraio publikoaren bitartez duten konektibitatea horrela neurtzen da: 
udalerri bakoitzak hiri-autobuseko lineen bidez, zenbat EAEko udalerriekin 
konektatzen duen neurtzen da. EAEko udalerrien batez bestekoa 13koa da; hau da, 
EAEko udalerriek, batez beste, beste 13 udalerriekin konektatzen dira garraio 
publikoaren bitartez. Euskal itsasertzaren kasuan, batez bestekoa pixka bat altuagoa 
da, 14. Hala ere, udalerri batzuen eta besteen arteko ezberdintasunak oso handiak 
dira. Kostaldeko hiriburuek duten konektibitate handitik (Bilbo 113 udalerriekin 
konektatzen da eta Donostia-San Sebastían 56ekin), konektibitate askoz ere 
mugatuetara arte, esate baterako, arrantza-eremuko udalerri asko. Arrantzaren 
menpeko diren 15 udalerrietatik 12ek EAEko batez bestekoa baino konektibitate
txikiagoa dute (ikus 34. taula). 

Arrantzaren oso menpeko den udalerri bakoitza batez beste hamar udalerriekin 
konektatzen da. Egoera asko onagoan daude Lekeitio, Bermeo eta Ondarroako 
udalerriak. 

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

1 Rankinga egiteko EAEko udalerri guztiak kontuan izan dira (251): Taula horretan arrantza-udalerriek horretan hartzen dituzten balioak islatzen dira. 

35. TAULA: Arrantza-udalerrietako konektibitatea garr aio
publikoaren bitartez 2007an
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Bidegorrietako edo bizikleta-bideen sareari dagokionez, azken urteetan orokorrean, itsasertzean eta baita EAEn ere, biztanleko dauden 
kilometroak handitu diren, euskal itsasertzeko udalerrien artean dauden ezberdintasun handiak dira nabarmengarriena. Horietako 27ek ez 
dute azpiegitura hori eta hori, garraio publikoaren erabileraren sustapenarekin batera, geroz eta garrantzitsuagoa da mugikortasun 
iraunkor baten sustapenaren ikuspuntutik.

Arrantza-eremuan, Elantxobe, Getaria, Lekeitio, Lemoiz, Mundaka, Mutriku, Ondarroa eta Sukarrietako udalerriek haien udal-barrutian 
bizikleta-bideetako kilometrorik, 2008ko Udalmap-eko datuen arabera.



Mugikortasun iraunkorrari eta lurralde-eremu ezberdinen irisgarritasuna hobetzeko helburuarekin, errepideak eta garraio publikoa 
hobetzeko planak egin dira, eta orain dela gutxiago, mugikortasuneko eskualdeko planak eta bizikletan ibiltzeko aukerak sustatzeko plan 
zuzentzaileak ere.

Horien artean, euskal itsasertzeko udalerriek, eta horien barruan, arrantzaren oso menpeko diren udalerriek, osatzen dituzten funtzio-
eremu ezberdinetako Lurraldeko Zati Planak daude. Horiek bide-azpiegituretarako hobekuntzako proposamen asko planteatzen dituzte. 

Proposamen horiek –horietako batzuk Foru Aldundietako errepideak hobetzeko Planetan aurreikusten direnak eta denborarekin egiten joan 
direnak- mota askotarikoak dira: udalerri askotan saihesbidek eraikitzea eta /edo esku-hartzea (Orio, Zarautz, Zumaia, Pasaia, etc.), 
portuetarako sarbideak (Superporturako irisgarritasuna), trazadurak zuzentzea (Mutrikura sartzea Sansiola-Astigarribiatik, etab.) edo 
hainbat Ardatz sustatzea, esate baterako Durango-Markina Xemein-Ondarroa-Lekeitio Ardatza, kostako ibilbied turistikoetarako edo 
Bermeo-Mungia-Bilbo korridorea, batzuk aipatzearren. 

Era berean, Trenbide Sareko Lurraldearen Arloko Planaren bitartez itsasertzari eragiten dioten trenbide-azpiegiturekin lotuakohobekunzta
proposamenak planteatzen dira. Proposamen horiek RENFEko ibilbide luzeko lineei dagozkie –batez ere Donostia, Bidasoa Behea eta 
Bilboko inguruetan zentratzen direnak (egungo Vitoria-Alsasua-Donostia-Irun linea euskal itsasertzeko eremuan sartzen da Oria ibaiaren 
haranetik Hernaniko inguruetan Donostiara sartzeko Urumea ibaira egokitzen den arte)-, eta baita aldiriko lineak ere. Azken horien artean 
Euskotrenen Bilbo-Donostia linea dago, itsasertzean eragina duena Donostia-Deba arteko zatian, Amorebieta-Bermeoko adarra edo 
Santurzi-Bilbo linea, Nerbioi ibaiko ezkerreko ertzeko udalerriak Bilborekin lotzen dituena. Azken horrek, bidaiari-kopuru handia izatez gain, 
siderurgiaren salgaiak Estatuaren beste lekuetara garraiatzearekin lotutako lanak hartu izan ditu tradizioan, eta baita porturako salgaien 
garraioak ere. Ez da tren bidezko loturarik bi Lurraldeen artean. 

Abiadurako handiko trenbide trazadura berriak (euskal Y) eta horrek mugikortasunean izango dituen eraginek euskal itsasertza sozio-
ekonomikoki garatzeko eta biztanleen bizi-kalitatea garatzeko aukera ekartzea espero da.  
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Euskal itsasertzeko udalerri batzuetan eta Mutriku eta Bermeoren arteko itsasertzeko zerrendako arrantz a-eremuetako 
udalerrietan irisgarritasun-arazoak daude. Era berea n, neguan dauden irristatze ugariek, puntu beltzak egoteak eta 
udan gertatzen diren kolapsoak kostaldeko errepidee tako batzuetan trafikoko arazoak sortzen dituzte.

Itsasertzean garraio-azpiegituren garapenak zailtas unak planteatzen ditu, eremuaren orografia-ikuspunt utik eta egon 
daitezkeen ingurumen-inpaktuengatik.

Hiriguneetan zirkulazioa pilatzea eta aparkalekurik  ez egotea arazo handiak dira udalerri batzuetarako , batez ere, turista eta 
bisitari kopuru handiak dituztenentzat. 

Autobuseko garraio publikoak hobekuntza-marjina han dia du, bai ordutegietako ikuspuntutik zein zerbitz uetatik ere, eta 
baita bizikletan mugitzea ere, aisialdiarengatik ed o derrigorrezko mugikortasunarengatik dela ere. Hor rek, beste hainbat 
gauzen artean, bizikletetarako irisgarritasuneko eta  mugikortasuneko berme batzuk eskatzen ditu, egun e uskal itsasertzaren 
udalerri gehienetan ez daudenak.



Atal honetan erabilitako erreferentzia-informazio nagusia Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean (LAP) 
jasotakoa da. 

Tresna honen oinarriak erabilera-presio handia eta legedi egoki bat ez egotea dira. Modu horretan, Espainia, inguruaren kontserbazioaren 
aspektuan, kosta larriki mehatxatua zeukan munduko herrialdeetako bat zen.

Kostetako uztailak 28ko 22/1998 Legearen onarpenarekin, Estatu izaerako den hori onartzerakoan, hondatze progresibo eta larriarekin 
amaitu nahi zen eta orekaren nahaste itzulezinei amaiera eman nahi zitzaien. Hala ere, Euskal Herriko errealitatera egokitutako Lurralde 
Antolamenduko tresna berriak garatu behar ziren. Horrela, 2007ko martxoaren 13an, Eusko Jaurlaritzako Batzordean Itsasertza Babestu 
eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (LAP) onartu zen, helburu nagusi batekin: EAEko itsasertza osatzen duen ondare naturalaren 
ingurumen- eta ekologia-blindajearen maila handitzea. 

LAPren antolamendu-eremua itsasoko ertzaren barneko mugatik 500 metroko zabalera minimoa duen zerrenda da, Kostetako Legean 
definitutako eragin-eremua dena. Eremu hori ibaien ertzetara luzatzen da, mareen eragina sentitzen den lekura arte. 

Antolamendu area horretan, LAPk, alde batetik, baliabide naturalen babes-, hobekuntza- eta kontserbazio-irizpideak ezartzen ditu; eta 
bestetik, itsasertzaren erabilera publikoa erregulatzeko irizpideak. Horiekin batera, babes bereziko eremua seinaleztatzeko irizpideak 
proposatzen ditu, kosten legea betetzeko, eta baita  hainbat eremu euskal itsasertzeko ingurumen arloan sentikorrak diren zonen 
katalogoan sartzeko irizpideak ere, Euskal herriko Ingurumeneko Lege Orokorra betetzeko. 

Itsasertza babesteko, LAPk babeseko kategoria ezberdinak zehazten ditu, eta aldi berean, kategoria horietako bakoitzean baimentzen 
diren erabilerak ezartzen ditu, itsasertzean kokatutako hainbat zonetarako ingurumen-plangintzako edo lurralde antolamenduko beste 
instrumentuetan ezarritakoa errespetatuz (Urdaibai, Parke Naturalak, Babestutako Biotopoak, Natura 2000 Sare Europarraren barruan 
dauden areak, portuak eta abar). 

Tresna erabakigarria da, euskal itsasertza bere osotasunean hartuta, horren gainean presio eragiten duten jardueretatik eratorritako 
inpaktuak murrizteko babes-neurri eraginkorrak erabakitzeko. 

Itsasertza zaintzean eta babestean datza eta modu horretan iraunkortasunaren aldeko apustua finkatzea. 
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Itsasertzeko zerrendaren ondare naturalari dagokionez, Parke Natural aitortutakoek LAPeko esparruaren eremuari eragiten ez diotela 
esan behar da. Babestutako Biotopoen artean, bakarrik Inurritzak eta San Juan de Gaztelugatxek eragiten diote LAPeko esparruaren 
eremuari. Urdaibaik aipu berezia merezi du, UNESCOK Biosferako Erreserba aitortuta da eta Eusko Jaurlaritzako lege espezifiko batek 
babestutako espazio naturala da eta onartutako Erabilera eta Kudeaketako Plan Gidari bat du (EKPG). 

Hala ere, LAPean adierazten den bezala, dibertsitate biologikoko kontserbazioa eta ekologia-prozesuen mantenua ezin dira bakarrik 
babestutako areekin lotu, kontserbazio horren zailtasuna horietatik kanpo dagoenean. Horrenbestez, babestutako espazioak aitortzearekin 
ez da izadiaren ingurumen- eta kontserbazio-politikaren amaitzen. Aldiz, ekologia-balioen kontserbazioa beste sektore-politiken 
plangintzan ezinbesteko faktore kontsideratu behar da. Modu horretan, lege figura batek babestutako eremuez haratago, itsasertzean 
kontuan hartu beharreko espazio naturalak daude. 

Natura-balio eta paisaia-interes bereziko eremuak jasotzen dituen eta LAAen natura-intereseko eremuen zerrenda irekia egiteko 
erabilitako oinarria izan zen EAEko Natura-eremu Garrantzitsuen Katalogo Irekiaren (Eusko Jaurlaritza.1996) arabera, itsasertza 
babesteko eta antolatzeko LAPren lurralde-eremuaren barruan, interes bereziko 32 eremu daude, haien ekologia-ingurumen 
kalitatearengatik eta hauskortasunarengatik, nahiz eta horrek ez dakarren eremu horien babes zuzena. Horietako eremu batzuek lurralde 
edo sektore plangintzako tresna bat garatu dute. LAPetik enklabe horien hurrengo tipifikazioa ezartzen da, haien antolamenduarekin bat 
eginez: 

Babestutako Eremu Naturalaren aitorpena duten zonak

• Inurritzako areako eta eragin-areako Babestutako Biotopoa (40/1997 Dekretua). (51,75 ha)
• San Juan de Gaztelugatxeko Babestutako Biotopoa (229/1998 Dekretua). (157,76 ha)
• Urdaibaiko Biosferaren Erreserba (5/1989 Legea) 

Hirigintzako plangintza bereziak babestutako areak

• Txingudiko area (Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia Txingudiko arean.199

Hezeguneak (II. Taldea) Babesteko eta Antolatzeko Lu rraldearen Arloko Planak antolatutako areak.

• Barabaduneko ibaia (Pobeña eta Arena Hondartzea)
• Butroneko ibaia (Plentzia)
• Leako ibaia (Lekeitio)
• Artibaiko ibaia (Ondarroa)
• Debako ibaia
• Urolako ibaia (Zumaia)
• Inurritzako ibaia (Zarautz) Babestutako Biotopo ez aitortutako esparruan, horren babes-eremutik kanpo gelditzen den horretan dagoena.
• Oriako ibaia
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36. TAULA: Ekologia-ingurumeneko intereseko enklabeen tipifikazioa.

Iturria: Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.



Arrantza-eremuak, bere azalera guztitik, babes berezikoa kontsideratuta duen ehunekoa itsasertzeko multzoaren eta EAEko batez 
bestekoa baino handiagoa da (%24,52 %20,34 eta %19,76ren aurrean). Babes bereziko eremuei babes maila handiena ematen zaie, bere
ezaugarriengatik eta kontserbazio-egoerarengatik edo hauskortasunarengatik, duen hedadura txikia dela eta, eta inguruan garatzen diren 
nekazaritza-erabileren ondorioz, babes maila handiena jasotzen direnak dira da, alegia. Horren barruan, Babestutako Eremu Naturalak, 
Natura-intereseko Areak, Natura 2000 Sarea eta Lurraldearen Zati Planek babestu edo berreskuratu behar direla irizten dituzten beste 
enklabe batzuk.

Bere garaian arrantzaren oso menpeko kontsideratutako udalerrien artean Elantxobe, Lemoiz eta Pasaia nabarmentzen dira eta haien
azaleraren %50 baino gehiago babes bereziko gisa sailkatuta dago. Gutxienez %5arekin, Hondarribia, Zierbena eta Ondarroako udalerriak 
ditugu. Hektarea-kopuruarengatik, babes bereziko azalera gehien duten udalerriak hurrengoak dira, ordena honetan: Mutriku (881,06), 
Lemoiz (825,38) eta Pasaia (636,45). 

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

UDALERRIA 2006 2008 2009

BERMEO 12,7 12,84 12,85
ELANTXOBE 65,16 65,16 65,05
GETARIA 29,62 30,13 30,13
HONDARRIBIA 0 0 0
LEKEITIO 11,21 11,21 11,32
LEMOIZ 59,66 59,75 59,78
MUNDAKA 6,5 6,5 6,52
MURUETA 50,08 50,08 50,08
MUTRIKU 18,62 31,24 31,24
ONDARROA 5,29 4,94 4,94
ORIO 2,74 17,43 15,3
PASAIA 57,84 57,84 57,86
SUKARRIETA 18,83 18,83 18,83
ZIERBENA 0,15 0,15 0,15
ZUMAIA 32,57 32,58 32,6
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37. TAULA: Babes bereziko azaleraren
eboluzioa arrantza-udalerrietan (%) 2006-2009



Eremu horien artean Natura 2000 Sarea nabarmentzen da, ekologia-sare europarra, jatorria habitat naturalen eta fauna eta baso-floraren 
habitaten kontserbazioarekin lotutako 43/92 Zuzentarauan duena. Sarearen helburua habitat natural mota askoren eta baita intereseko 
animalia- edo landare-espezie batzuen eta/edo horien banaketa naturalaren habitaten aldeko kontserbazioko egoeta mantenzen edo berriz 
ezartzen dela bermatzea da. Bere barruan, aipatutako “Habitaten Zuzentarauaren” babespean aitortutako eremuak daude, Kontserbazio 
Bereziko Eremuak (KBE) direnak, eta baso-hegaztien eta horien habitaten kontserbazioarekin lotutako 79/409/CEE Zuzentarauaren 
babespean sailkatutakoak, Babesteko Eremu Bereziak deiturikoak (BEB).

Eusko Jaurlaritzak, 2003ko ekainaren 10ean adostutako Akordioan, 52 toki Interes Komunitarioko Tokien (IKT) Nazio mailako Zerrendan 
sartzea eta 5 BEB eremu berri izendatzea proposatu zuen. Proposamenak interes komunitarioko habitat natuarl guztiak eta mehatxatutako 
espezieen habitatak behar bezala ordezkatuta dauden arean sartzen zituen, horrenbestez Natura 2000 osatzeko ezinbesteko 
eskakizunekin betetzen du. Natura 2000 Sareari dagokionez, sartutako zonek horiek babesteko garapeneko tresnarik ez dutela 
nabarmendu behar da. Horrenbestez, eremu horietan sartzearekin ez da haien kontserbazioa bermatzen.

Proposamenak guztira IKTetan sartutako 107.500 ha eta BEBetan sartutako 11.963 ha jasotzen ditu, babeseko bi figurak gainjartzen diren 
eremuez gain (27.325 has), eta horrek guztiak EAEren azaleraren %20,31 da. Itsasertzari dagokionez, IKT zerrenda 2004ko abenduaren 
7ko akordio bidez onartu zen.

BEBk itsasertzaren eremuan IKTk itsasertzaren eremuan

Urdaibaiko ibaia
Txingudi

• Urolako ibaia (Zumaia) 102,67 ha
• Garate-Santa Barbara (Zarautz- Getaria) 141,87ha
• Inurritza 81,25 ha (Zarautz)
• Oriako ibaia (Orio) 184,23 ha
• Ulia (Donostia) 43,55
• Aiako Harria 6777,84 ha
• Txingudi-Bidasoa (Irun Hondarribia) 121,91ha
• Barbaduneko ibaia 49,33ha
• Astondoko dunak 5,19 ha

• San Juan de Gaztelugatxe 157,76ha
• Urdaibaiko Ibai-sarea 1327,75ha
• Urdaibaiko Itsasertzeko Zonak eta Padurak 

1009,62 ha
• Urdaibaiko artadi kantauriarrak 1582,8 ha
• Lea ibaia (Lekeitio) 108,69 ha
• Artibai ibaia (Ondarroa) 136,09 ha
• Pagoeta 1335,51 ha
• Urumea ibaia (Hernani) 74 ha
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38. TAULA: Babesteko Eremu Bereziak eta Interes Komunita rioko Tokiak euskal itsasertzan

Iturria: Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.



Inguru naturaleko, ingurumeneko eta itsasertzaren babesaren ikuspuntutik kontuan hartu beharreko aspektu garrantzitsuetako batzuk 
transakzio-bideak deiturikoak, ibaiak eta uren ekologia-egoera dira. Euskal kostaldeak aniztasun handia du eta horrek, LAPren arabera, ia 
ezinezkoa egiten du ibaien sailkapen orokor bat egitea. Edozein kasuan, AZTIk kostaldeko uren ekologia-egoerari buruz Eusko 
Jaurlaritzarako egindako txostenen arabera, dauden 12 estuarioetatik 6 estuarioetan uren kalitatea urria zen. 

Itsasoko inguruko uren kalitateari dagokionez, iturri berdinak “ontzat” ematen dute egoera Kantabria-Matxitxako y Matxitxako-Getariako

kostaldeko zonan eta “onargarria” Getaria-Frantziako zonan. 

Estuarioa Uren ekologia-egoera

BABARDUN URRIA

NERBIOI ONARGARRIA

BUTROI URRIA

OKA URRIA

LEA URRIA

ARTIBAI TXARRA

DEBA URRIA

UROLA ONA

ORIA ONA

URUMEA TXARRA

OIARTZUN URRIA

BIDASOA ONA
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39. TAULA: Uren ekologia-egoera EAEko estuarioen uretan

Iturria: AZTI



Ezbairik gabe, ibaietako ertzetan kokatutako instalazio batzuen industria-jarduerarekin batera, itsasertzeko udal edo eskualdeko 
Saneamenduko Planek rol erabakigarria izan dute Nerbioko eta Oiartzungo narriatutako estuarioetako, eta neurri txikiagoan Debakoaren, 
uren kalitatearen hobekuntza eta pixkanakako errekuperazioan.

Izan ere, EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LAPren arabera, itsasertzeko udalerri edo mankomunitate guztiek kasik egikaritza-
fasean dagoen Saneamenduko Plan bat dute. Plan horien helburuak isurketa zuzenak ekiditea eta Hondakin Uraren Araztegiak (HUA) 
martxan jartzea dira. 

Euskal itsasertzeko funtzio-eremu ezberdinetan dauden unitate hidrologikoen eta haien HUAen araberako saneamenduko egoerari 
dagokionez, Gipuzkoako Lurralderi dagozkion funtzio-eremuen kasuan (Donostia-San Sebastián, Eibar eta Zarautz-Azpeitia) dagozkien
unitate hidrologiko guztien HUAek zerbitzuan daudela adierazi behar da.

Bizkaiari dagokionez, LAPren analisiaren arabera, Bilbo metropolitarraren funtzio-eremuaren arazteko estazio guztiak Plana egiterakoan 
zerbitzuan zeuden, Armintza eta Zierbenakoak izan ezik, garai hartan biak proiektuan zeudelako. 

Armintzako tratamendu-estazioa funtzionamenduan hasi izanik eragin handia izan du Lemoizeko kostaldeko uren kalitatean, udal 
saneamendua ia osorik Armintzako portuaren ondoan araztu gabe isurtzen baitzen HUA eraiki izanik gorotz-urak udan bainulari asko 
dituen hondartzaren ondoan zuzenean isurtzea saihesten baita. 

Era berean, Zierbenako biztanleria handitu izanak eta portuko zonan sortutako industria-garapenak kostaldeko udalerrian lehenengo 
hondakin urak arazteko estazioa eraikitzea beharrezkoa egiten zuten, udal arro naturaleko 2.000 pertsona ingururen uraren tratamendu 
biologikoa bermatzeko. Jarduketa horrek aurreko egoerarekin amaitu du; lehen urak ponpaketa-estazio batera eramaten ziren, eta 
horretatik itsasora isurtzen ziren inolako tratamenduri gabe.

Gernika-Markinako funtzio-eremuan, araztegi guztiak zerbitzuan zeuden LAP egin zenean, eta gaur egun, Ondarroako HUA 
funtzionamenduan dago, garai hartan eraikitzen ari zen. egun Berriatua eta Ondarroako udalerrietako etxeko eta industriako isuriak 
tratatzen ditu. 
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Era berean, funtzio-eremu horren barruan, Lamiarango HUA eraikitzen ari dira. Lamiaran 2004ean onartutako Urdaibaiko
Saneamendurako Plan Integraleko azpiegitura nagusienetariko bat da, ibaiaren isurketa guztiak ezabatu eta uren kalitatea berreskuratzea 
bilatzen duena. Horrenbestez, Urdaibaiko ezkerreko ertzeko kolektore orokorraren proiektu integralaren “azkeneko maila” da.

Bermeo eta Mundaka artean kokatutako instalazioa ez da martxan jarriko 2011ra arte. Euri-, gorotz. Eta unitate-urak behar bezala 
tratatzeko ezinbesteko azpiegitura bat da, eta gutxi gorabehera 45.000 biztanleentzako uren saneamendu eraginkorra egiteko aukera 
eskainiko du.

Azkenik, Mungiako funtzio-eremuari dagokionez, bi araztegi daude, Bakiokoa, zerbitzuan dagoen eta 2.000 m3/eguneko diseinuko emaria 
duena, neguan 2.000 biztanle ingururi eta udan 12.000 biztanle ingururi zerbitzatzen diena, eta Laukiz-Gatikakoa, LAP egin zenean 
proiektuan zegoena.

Itsasertzeko LAPk erreferentziako oinarrizko esparru bat ezartzen du, Tokiko Administrazioak zein udalaz gaineko administrazioek eta 
erakundeek lagundutako lurralde politikak eta hirigintza-jarduketak integratzeko. Esparru hori, egindako lurralde-analisiak oinarri izanik, 
itsasertzean egin beharreko jarduketen multzoaren gehienezko eraginkortasuna eta sinergia lortzeko beharrezko ekintza estrategikoko 
lerro nagusiak eta beharrezko zehaztapenak ere espezifikatzen ditu. Betiere hori babesteko, kontserbatzeko, hobetzeko eta dituen
erabilerak arrazionalizatzeko beharraren ikuspuntutik. 
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Itsasertzeko LAPean eginiko proposamenek hurrengo helburuak dituzte:

1.Euskal itsasertza ondare natural baliotsu kontsideratzea. Horren gainean babes-neurriak jarri behar dira, jardueren ezarpenaren 
dinamika garrantzitsutik sortutako inpaktuak murriztu daitezen. Horretarako, bai lurreko zein itsasoko inguruetan, hainbat itsasertzeko eta 
kostaldeko ekosistema eta baita geomorfologia- eta paisaia-unitateak ere adierazi eta mugatzen dira, haien ezaugarri naturalak, egungoak 
edo etorkizunekoak, haiek kontserbatzea eta babestea justifikatzen dutelako, Babes Bereziko eremuekin lotutako L.A.A.etako 9.8.1. 
zuzentaraua.

2.Udal mailan planak egiterakoan kontuan hartu behar diren irizpideen, zuzentarauen eta oinarrizko arauen ekarpena egitea, indarrean 
dagoen hirigintzako araudian nagusitzen diren preskripzioak eta aginduak zehaztuz. Lurzoru urbanizaezinerako izaera lotesleko arauak 
ezartzea, urbanizatu daitekeen lurzoruan dauden gatazkak agerian jartzea eta hiri-lurzoruko plangintzari zuzentarauak eta gomendioak 
ezartzea.

3.Planak horren aplikazio-eremurako proposatutako antolamendua eta kostako legediak ezarritako erabilera-erregimena bateragarri egitea, 
itsas-lurreko jabari publikoak eta babeseko zortasun-eremuan.

4.Plana itsasertzean dauden lurralde, ingurumen edo antolamendu naturaleko beste tresnekin koordinatzea: Lurraldearen Zati Planak, 
Lurralde Arloko Planak (Hezeguneak, Portuak, Nekazaritza-basokoa), Urdaibai, Babestutako Eremuak, Natura 2000 Sarea, Txingudi.

5.Plana EAEko (isurialde kantauriarreko) ibai eta erreketako ertzen antolamendurako Lurraldearen Arloko Planarekin koordinatzea, ibaien 
esparruan.

6.Administrazio eskudunari Babes Bereziko Eremuak seinaleztatzeko adostutako irizpideak proposatzea, Kostetako Legearen 22. artikulua 
eta lege horren Araudia aplikatzeko.

7.Itsasertzean eta horren lurreko inguruan jarduten diren Administrazioetako lurralde- eta hirigintza-jarduketen koordinazio ona lortzea, 
alderdi bakoitzaren eta indarrean dauden koordinazio-mekanismoen administrazio-eskuduntzak aurretiko izaerarekin errespetatuz.

8.LAPeko “Kultura- eta natura-baliabideen inbentarioko” elementuen araudi-tratamendurako irizpideak eskaintzea.

9.Itsasertzeko area batzuk “Ingurumenari dagokionez sentikorrak diren Eremuen Katalogoan” sartzeko irizpideak eskaintzea, Euskal 
Herriko Ingurumen Babeserako 3/1988 Lege Orokorraren 51. artikuluaren definizioan ezartzen den bezala. 
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LAPk itsas inguruaren eta ibaien kontserbazio-balioa fisiografia-unitateen arabera ezartzen du, haien ezaugarri geologikoekin, 
biodibertsitatearekin, habitataren ingurumen-kalitatearekin, berezitasunarekin eta abarrekin lotuta dauden aldagai ezberdinen arabera. 

Aparteko balioa duten eremuak

• Urdaibaiko barruko lokatza (Mundakako ibaia). 

Balio aipagarria duten eremuak

• San Juan de Gaztelugatxeko itsaslabarrak
• Zumaia eta Deba arteko itsaslabarraik
• Ogoño eta Izaroko itsaslabarrak
• Txingudiko barruko lokatza
• Jaizkibeleko itsaslabarrak
• Barrikatik Villanora doazen itsaslabarrak
• Laidako hareatza
• Matxitxakoko itsaslabarra
• Plentziako ibaia barruko lokatzea

Balio handia duten eremuak

• Igeldoko Itsaslabarrak
• Elantxobetik Matxitxakora doan 

hareatzea
• Lekeitiotik Eara doazen itsaslabarrak
• Sopelanatik Getxora doazen 

itsaslabarrak
• Zurriolako hareatzea
• Urgulleko itsaslabarrak
• Kontxako hareatzea
• Orioko ibaiko barruko lokatzea
• Zarautzeko hareatza
• Zarautzetik Getariara doazen 

itsaslabarrak
• Getariatik Zumaiara doazen 

itsaslabarrak
• Urola ibaiko barruko lokatzea (Zumaia)
• Ondarroatik Lekeitiora doazen 

itsaslabarrak
• Sagusteko hareatzea
• Mundaka eta Bermeo arteko 

itsaslabarrak
• Bakio hareatzea
• Bilboko badiako hareatzea

• Lucero gaineko eta Covaroneko
itsaslabarrak

• Muskizeko hareatzea
• Hondarribiako hareatzea
• Orioko hareatzea
• Mollariko itsaslabarra
• Debako hareatzea
• Mutrikuko itsaslabarrak
• Plentziako hareatza 
• Bilboko kanpoko hareatzea
• Jaizkibel eta Uliako kanpoko hareatza
• Uliako itsaslabarrak
• Zumaiako hareatza
• Lekeitioko barruko hareatza
• Lekeitio ibaiko barruko lokatza
• Ogella eta Eako kostaldeko hareatzak
• Sopelanako kostaldeko hareatzak
• Barbaduneko barruko lokatza 

(Pobeñako ibaia)
• Saturrarango hareatza

Balio gutxitua duten eremuak

• Bilbo ibaiko barruko hareatza
• Pasaia ibaiko barruko hareatza
• Urumea ibaiko barruko hareatza

• Debako barruko hareatza
• Ondarroako barruko hareatza
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Itsas Eremuari dagokionez, LAPetik Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako Ministerioak, bere eskumenen esparruan, Euskal Herriko Itsas 
Eremuan babes bereziko arearik ezarri ez duela adierazten da, eta Ministerioko arrantza Idazkaritza Nagusiak euskal itsasertzeko Itsas 
eremu babesgarrien gaineko 1994. urteko dokumentu bat aipatzen du. Dokumentuan lehentasuneko intereseko eremu batzuk jasotzen 
dira, ekologia- eta arrantza-interesa dutenak, eta horiek gorde, leheneratu eta garatu beharko lirateke. 

12 eremu dira:

Arrezife artifizialetako eremua

• Armintza: Armintzako Badiaren eta Bakiko Puntaren artean mugatua
• Elantxobe. Elantxobeko udalerriaren eta Apical Puntaren artean mugatua
• Deba: Debako hondartzaren eta Urola ibai-ahoaren artean mugatua
• Getaria: Markobeko Badiatik eta Orio ibai-ahoaren artean mugatua
• Pasaia: Arando Puntaren eta Izquierdo Puntaren artean mugatua

Itsas erreserbetako eremua

• Villanoko lurmutur eta uhartetxoa (Bizkaia), barruko uretan kokatua
• San Juan de Gaztelugatxe, barruko uretan kokatua
• Izaroko irla, barruko urtean kokatua
• Zumaiako marearteko zabalgunea barruko uretan
• Izaroko itsas erreserbaren eta definitzeke dagoen kanpoko urei dagokien zatia

Kosta-egokitzapeneko eremuak

• Izaro-Elantxobe
• Deba-Zumaia
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AMIA MATRIZEAAMIA MATRIZEA6



AHULEZIAK

1. Udalerri batzuk arrantza-sektorearen menpeko egon izana edo egotea, arrantzak egitura-krisiak jasaten ari baita, dudazko etorkizuna eta ekonomiako eta lanbide-
laneko jarduera gisa oso erakargarria ez den irudia duelako (kostuen handitzearekin lotutako errentagarritasun baxua, beste sektoreekin konparatuz giza/laneko 
baldintza okerragoak, arrantza-kuoten urritasuna, eta abar).

2. Arrantza-sektorean balio erantsi gehiago duten jarduerak garatzeko zailtasunak (esate baterako: eraldaketa eta merkataritza jarduerak: produktuaren bolumenak 
eta urtaroko izatea baldintzatuak) eta baita lotutako jardueretara dibertsifikatzeko ere (esate baterako: akuikultura: orografiak, ingurumen-baldintzak, ezagutza 
zientifikoak eta abarrek baldintzatutakoa).

3. Arrantza-udalerrietan, turismoko jarduerez gain, ekonomia dibertsifikatzeko ideia, ekimen eta proposamen berrien gabezia orokorrean. Ekimen eta kultura 
ekintzailerik ez egotea (zati batean, historikoki arrantza-sektorera sartzeko izandako erraztasunaren eta laguntzen mendekotasun handiaren ondorioz).  Enpresa 
berria sortzeko laguntza-baliabideak eta –tresnak daudela ez jakitea.

4. Demografia-atzerakadako eta giza deskapitalizazioko sintomak:
• Arrantzaren menpeko diren udalerri batzuetan (batez ere, Elantxoben, Ondarroan eta Pasaian), azken hamarkadan biztanleria EAEn baino gehiago jaitsi 

da. Hori itsasertzean gertatutakoaren oso ezberdina da. Itsasertzean, batez beste, biztanleria handitu da.
• Arrantzaren menpeko diren udalerri batzuetan biztanleria itsasertzeko zerrendako beste udalerrietan eta EAEn, batez beste, gehiago zahartu da (bereziki 

Lekeition, Ondarroan, Hondarribian). 
• Gazteen migrazioa, batez ere trebakuntza altua dutenena, beste herrialdeetara laneko aukerarik ez dagoelako (Ondarroa, Elantxobe, Bermeo…) eta 

etxebizitza bat izateko arazoak daudelako (Ondarroa, Lekeitio, Hondarribia,…).

5. Arrantzaren menpeko udalerri batzuetako maskulinotasun-tasa altua.

6. Arrantza-sektorean mendekotasun handiagoa izan duten edo duten udalerrien biztanleriaren, orokorrean, heziketa- eta trebakuntza-maila baxuak.

7. Nolabaiteko atzerapausoa euskararen erabileran, kultura- eta nortasun-balio gis ulertuta.

8. Integrazio/bizikidetzarako politika espezifikoen gabezia, biztanleria etorkina arrantza-sektorean izandako handitze handiaren aurrean. 

9. Orografia irregular eta zaila, eta orokorrean, lurzoru-gabezia. Horrek sektore, zerbitzu eta azpiegitura ezberdinei erantzuna emateko espazioa planifikatzea zailtzen 
du (aisialdia, parkeak, aparkalekuak, ekonomia-jarduerak ezartzeko lurzorua,…). 

10. Lurzoruaren okupazio altua eta hirigintza-presioa.

11. Etxebizitza zaharrenak eta berritzeko oinarrizko beharrak dituztenak udalerri batzuetan kontzentratzea, bereziki arrantza-hiriguneetan:
• Etxebizitzetako erosotasun-indize txikiagoa.
• Irisgarritasun-arazoak (igogailuak, elementu komunak).

12. Eraikuntza eta eremu publikoen irisgarritasun txarra ere.

13. Nolabaiteko isolamendua eta konektibitate urria, zona batzuetan garapen sozio-ekonomikoa baldintzatzen duen garraio- eta komunikazio-azpiegitura sare urri 
baten ondorioaz (Ondarroa, Lekeitio, Mutriku, Elantxobe, Lemoiz, Bermeo,….).

14. Interes-gatazka, kasu batzuetan, ondare naturalaren kontserbazioaren eta ekonomia-jardueren eta hirigintzako proiektuen garapenaren artean (Urdaibai,…).

15. Udalerri batzuen asetzea (pilaketa, trafikoa, aparkaleku-arazoak, etab.), batez ere uda garaian. Itsasertzeko udalerri gehienen urtaroko izate handia, urte osoan 
zehar eskaintza turistiko bat eskaintzeko arazoak dituztenak.

16. Nolabaiteko ingurumen-hondatzea hiri-, industria- eta turismo-eremuetatik gertuko zonetan (Pasaia, Santurtzi, …)

17. Lurraldean eskua hartzen duten agente eskudunen ugaritasuna (Kostetako Mugapean, Iparraldeko Konfederazioa, Eusko Jaurlaritza, Aldundiak), haien arteko 
komunikazio, koordinazio eta elkarlanarekin.
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MEHATXUAK

1. Aldaketak merkataritza-prozesuetan eta merkatuaren oldarkortasuna (globalizazioa). Horiek gure arrantza-produktuen merkatu-kuota jaitsi dute 
(jarduera inportatzailea handitzea, beste herrialdeetako produktuak erosteko erraztasuna, gure produktuak beste merkatuetatik ezberdintzeko 
ezintasuna, arrantza-prezioaren murrizketa eta horren gaineko kontrola galtzea, lehen salmentako prezioen geldialdia, merkataritza-marjina 
batez ere azalera handietan, eskaintza eskaria baino handiagoa izatea).

2. EAEko arrantza-sektoreak beste eremuen aurrean lehiakortasuna galtzea (sektore-azpiegitura hobeak, arrantza-eskubide gehiago). 

3. Aldaketak arraina kontsumitzeko ohituretan: 
• Belaunaldi berriek hainbeste arrain freskoa ez kontsumitzea, 
• Beste herrialdeetatik datozen egindako eta prestatzeko erraz diren produktuen lehia. 
• Kontsumitzaileek gure arrantza-produktuen ezaugarriak ez ezagutzea.

4. EBko laguntzak gutxitu izana.

5. Ekonomia-krisialdi globala: Proiektuak eta ekimenak finantzatzeko zailtasunak.

6. Itsasertzeko esparruan organismo eta administrazio eskudun ugari egotea eta haien arteko koordinaziorik eta komunikaziorik (portuak, kostak, 
etab. ) ez egotea, sektoreak erabaki politiko-administratibo asko behar dituenean.

7. Udalerrien eta eskualdeen garapenaren alde lan egiten duten erakundeen eta egituren arteko ikuspegi komun/banatutako bat ez egotea, 
itsasertzeko etorkizuneko garapen ekonomikoari buruz.

8. Garapen ekonomikoa eta dibertsifikazioa sustatzeko sektoreen arteko fororik ez egotea. (Lotutako jardueretatik dibertsifikazioa lortzeko aukerak 
galtzea).

9. Udalerri batzuen biztanleriaren artean nolabaiteko ondoeza izatea, uda garaian dagoen turismo handiaren aurrean (iraunkortasuna galtzeko 
arriskua).

10. Koordinazio-falta plangintzak maila ezberdinen artean (LZP, LAP. Arau Subsidiarioak,…). 

11. Lurralde antolamenduko, ingurumeneko eta lurralde-iraunkortasuneko plangintza batzuk ez betetzea: Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LAP, 
Agenda 21…… eta ingurua gordetzeko irizpideek azpiegitura handien plangintza eta/edo proiektuetan duten bigarren mailako izaera.

12. Atzerapena Natura 2000 Sarearen garapenean.
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INDARRAK

1. Arrantza-tradizio sendoa EAEn eta ontziteriaren egoera ona egun (berritutako arrantza-ontziteria, batez besteko adin txikiarekin eta teknologia-
ekipamendu garrantzitsuarekin).

2. “Egiten jakitea” arrantza-produktuak tratatzerakoan edo manipulatzerakoan.

3. EAE Estatuko arraineko EGTn eta eraldaketa-industrietan bigarren erkidegoa da.

4. Euskal, eta orokorrean Kantauriar Itsasoko, arrantzako produktuek merkatuan irudi ona izatea. Kalitate oneko lehengaiak.

5. Sektoreari laguntzeko ikerkuntzako eta berrikuntzako espazio eta tresna garrantzitsuak egotea (Azti, Kalitatea, etab.) eta baita garapen sozio-
ekonomikoa, dibertsifikazioa eta ekintzailetza sustatzeko egiturak eta tresnak ere (IMK, Udalarrantz, Garapen Agentziak, Behargintzak, etab.).

6. Arrantza-udalerri gehienek EAEko batez bestekoa eta haien LLHHek baino langabezia-tasa txikiagoa izatea (Ondarroa eta Pasaiak izan ezik). 

7. Kostako udalerriek bizitzeko toki izateko duten erakargarritasuna. Kosta bizi-kalitaterako asko balioztatzen den aspektu bat da: osasuna, 
ingurumena, itsasoari lotutako aisialdia,…

8. Helmuga turistikoa izateko tradizio historikoa udalerri zehatz batzuetan (Euskal Kostaldea).

9. Kultura-ondare bat egotea (ukigarria zein ukiezina), bere berezko baliotik haratago (kontserbatzea), dibertsifikaziorako aukera bat eskaini 
dezakeena (berriz balioztatzea).

• “Mare Vasconum” ekimena, itsas-arrantzako ondarea berreskuratzeko, kontserbatzeko eta balioa emateko.

10. Euskal itsasertzaren paisaia-balio handia, bere ondare natural zabala, anitza eta aberatsa:

• Euskal itsasertzeko azalera-zati handi bat babesteko edo kontserbatzeko figura batekin sailkatuta egotea (Babestutako Eremu Naturala, 
Natura 2000 Sarea, Natura-intereseko Eremuak,…): Urdaibaiko Biosferaren Erreserba, Aiako Harria eta Pagoetako Parke Naturalak, 
Iñurritza eta Gaztelugatxeko biotopoak eta Deba-Zumaia itsasertz-zatia (flysh), Txingudiko areako baliabide naturalak, etab.…

11. Itsas baliabideen aberastasuna (biodibertsitatea, olatuak,…) eta negozio berriak sortzeko aukerak. 

12. Biztanleriak lurraldearekin  aurreko hamarkadetan baino lotura handiagoa izatea, eta itsasertzaren garapenaren alde batera lan egiteko aurretiko 
jarrera.
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AUKERAK

1. Arrantza-produktuetako merkatua zabaltzea:
• EAEren barruan arrain asko kontsumitzea.
• Pilaketa handiko hiri-eremuetatik gertu egotea, hori distantzia laburrera dagoen merkatu bat delako.
• Euskal kostan turismo handiko eremuak egotea.
• EAEn sukaldaritza-sektore oso garrantzitsua egotea.
• Euskal Herriko sukaldaritzaren ezagutza eta ospea, nazioarteko aitorpena duena.

2. Joera berriak arrantza-produktuen merkatuan:
• Erdi eraldatutako produktuen eskaintza handitzea, Izen Jatorria, jatorria, kalitatea, trazabilitatea, iraunkortasuna,… eta abarrengatik

3. Itsasoarekin lotutako beste jardueretara dibertsifikatzeko erabili daitezkeen azpiegiturak izatea (Ondarroako portua, poligono berriak, etab) eta portu-azpiegiturak 
berritzeko eta egokitzeko proiektuak hurrengo urteetarako. Horiek, beste hainbat gauzen artean, portu-espazioak jarduera gehiagoetarako erabiltzeko aukera 
eskainiko dute.

4. Komunikazioko eta garraioko azpiegiturak hobetzeko hainbat ekimen.
5. Mentalitatea aldatzeko eta arrantza-sektorean eta arrantzaleen erakundeen ordezkarien artean alternatibak bilatzeko beharraz geroz eta gehiago 

kontzientziatzea.
6. Aisialdiko kultura, kultura-jarduerak eta aisialdikoak, gastronomia eta abar handitzea, eta horiek ekonomia- eta sektorearen beraren ehuna dibertsifikatzeko 

aukerak izatea. 
7. Tradiziozkoa ez den turismoaren eskaintza handitzea, izadiarekin eta tokiko kulturaren eta tradizioen interesarekin lotutakoa. 

• Osasun-turismoaren, turismo aktiboaren, teknoturismoaren, ekoturismoaren, kirol-turismoaren, uretako turismoaren eta itsas bidaietako turismoaren 
goren unea.

8. Euskal Kostaldeko eskaintza produktu estrategikoen inguruan antolatzea: itsasoko turismoa ondareari lotura, gastronomia-turismoa, arrantza-turismoa.
9. Arrantzaren menpeko udalerrien garapen ekonomia bultzatzen duten plan berriak, bai arlokoak zein globalak (Arrantzako Plan Estrategikoa, Euskal Kostaldeko 

Turismoaren Plan Zuzentzailea, Mare Vasconum, Udalarrantzeko Hausnarketa Estrategikoa, Akuikulturako Plana, etab.).
10. Arrantzaren menpeko diren udalerrietarako, bizi-kalitatea eta dibertsifikazio ekonomikoa hobetzeko laguntzetako Dekretu espezifiko bat.
11. Kostaldeko Ekintza Taldea sortzea, hemendik gutxira.
12. Gizarteak paisaia eta orokorrean ingurumena zaindu behar dela geroz eta gehiago ulertzea
13. Herri Administrazioek edozein jarduketa-moten kontserbazioko irizpideak eta baliabideen erabilera iraunkorra integratzeko interesa, geroz eta handiagoa dena.
14. Sortzen ari diren sektoreen inguruko ekimen eta proiektu berriak, itsasoarekin lotutako jarduerak, ingurumenarekin lotutakok eta abar.

• Energia berriztagarrien eta euskal itsasertzak dituen aukeren goren maila: marea eta olatuen aprobetxamendua, algen aprobetxamendua,…
• EAE mailan eko-berrikuntzaren alde egindako apustua.

… AMIA matrizea

6.4 Aukerak
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Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Itsasertza Garatzeko Programa Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza 
eta Arrantza Saileko (ILPNAS) 2009-2013 Arrantza eta Akuikulturako Plan Estrategiakoak zehaztutako esparruaren barruan dago. 
Azkeneko dokumentu horrek honakoa esaten du:

“Arrantza-sektoreak eta arrantzaren oso menpeko diren udalerriek arrantzaren pisua jaisteak euskal itsasertzeari eta horren ekonomiari 
eragiten dion modua planifikatu behar dela”. 

Dokumentu honen lehenengo kapituluetan adierazi den bezala, Arrantza Komunitarioko Politikaren ikuspuntu berrian lurralde-enfasi berri 
bat sartzen da, tradizioan sektore-izaera sendoa zuen programa horretan. Testuinguru horretan, ILPNASk filosofia hori praktikara eraman 
behar dela uste du, Programa honen bidez eta hori dinamizatzeaz arduratuko den KET osatzearen bidez. 

Testuinguru horretan, Xedea edo EAEko Itsasertza Garatzeko programa egitearen arrazoia jarraian agertzen dena da:

7. Esparru estrategikoa

7.1 EAEko Itsasertza Garatzeko Programaren Xedea
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EAEko Itsasertza Garatzeko Programaren Xedea

Jarduera-esparru edo –gida bat ezartzea, itsasertza ren garapen iraunkorrean eragina duten agente polit iko, 
instituzional, sozial eta ekonomikoetarakom batez e re arrantzaren menpekotasuna izan duten edo duten 
eremuetan .

Eremu horien behar espezifikoei erantzuna eman nahi  die, eta baita horiek aurrean dituzten erronka ber riei 
erantzutea ere, haien muga posibleak txikituz eta a ukera eta abantaila lehiakorrak indartuz.

Agente ezberdinen eta batez ere arrantza-komunitatearen parte-hartze aktibotik Programak martxan jarri 
beharreko estrategiak, jarduera-lerroak eta ekimena k ezarri nahi ditu. Horiek, taldeko esfortzuarekin,  
elkarlanarekin eta ko-erantzunarekin, martxan jarri  beharko dira EAEko arrantzaren oso menpeko diren
eremuen egoera hobetzeko eta etorkizun iraunkorra l ortzeko, ekonomian, gizartean eta ingurumenean.



Etorkizuneko ikuspegia

Euskal itsasertzeko arrantza-eremuak berezko kultura duten eremuak dira eta kultura hori errotuta dago, arrantzarekin eta 
itsasoarekin duen loturarengatik, horrek pertsonei jatorrizko sentimendu sakona eragin baitie. 

Bizitzeko, lan egiteko eta bisitatzeko eremu erakargarriak dira, bizi-kalitate onarekin, ingurumen- eta paisaia-kalit ate ezin 
hobearekin eta aberastasuna eta enplegu-aukerak sor tzeko gai dira, lehenik eta behin, arrantza-sektorean eta itsasoan 

oinarritutako sortzen ari diren sektoreen aldeko apustuari esker, horiek lurraldeari lehiakortasuna, berrikuntza eta iraunkortasuna 
eskaintzen dizkiotelako. 

Hori guztia, komunitatearen parte-hartze, inplikazio eta konpromisotik, guztiontzako aukera berdintasunetik, elkarlanetik eta sareko 
lanetik abiatuta.

Programaren ardatz estrategikoak

1. Sektoreari laguntzea eta ekonomia-jarduera dibertsifikatzea.

2. Biztanleen bizi-kalitatea hobetzea.

3. Ondare natural eta kulturala kontserbatzea eta balioa ematea.

Hausnarketa estrategiko batean Ikuspegiak “Iparra” ordezkatzen du, etorkizunean lortu nahi diren helburuak alegia. Jarraian aurkezten 

den Ikuspegiak Programaren elaborazioan parte hartutako agenteen adostasuna du. Horrela bada, euskal itsasertzeko arrantza-eremuen 

nahien eta etorkizunean hohorietarako lortu nahi diren nahien isla dela uler daiteke. Horretarako Programa hedatu eta egikarituko da.

... Esparru Estrategikoa

7.2 Etorkizuneko Ikuspegia eta Ardatz Estrategikoak
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“Iparra” ezarrita, eta abiapuntuaren egoera kontuan izanik, AMIA matrizearen bidez sintetizatzen dena, Ardatz Estrategiakok identifikatzen 
dira; hau da, hainbat esparru ordezkatuko dituzte, izan ere, nahi den norabidera joateko esfortzuak eta mota guztietako baliabideak 
horietara zentratu beharko direlako.



EKINTZAEKINTZA--PLANAPLANA8



Ekintza-plana egiteak honakoa dakar:

• Helburuak ezartzea:

oEtorkizuneko Ikuspegia formulatu eta agente ezberdinen jarduerak zuzendu behar dituen Programa egituratzeko erabili 
behar diren Ardatz Estrategikoak zentratu direnean, neurtu daitezkeen, zuzenean edo zeharka, helburuak ezartzean eta 
zehaztean datza, horiek nahi den norabidean emandako aurrerapenak jarraitzeko eta baloratzeko aukera emango 
digutelako. 

• Estrategiak aukeratzea:

oEzarritako helburuak lortzeko bide ezberdinak daude. Garatu behar diren estrategiak hautatzeak Helburuak lortzeko eta 
Xedearen lorpenean aurrera egiteko bide egokiak, abiapuntua kontuan izanik, hautatzea eskatzen du. 

• Jarduera-lerroak eta ekimen posibleak identifikatzea:

oHautatutako Estrategiak hedatzen eta zehazten dira Jarduera-lerro batzuen bidez. Horiek garatu beharreko lana eta 
ekimen posible batzuk (jarduketak, proiektuak) jasotzen dituzte. Horiek hausnarketarako proposamen ezkutuak dira eta 
programaren diseinuan parte hartutako agenteen arteko ikuspuntu ezberdintasunak jasotzen dituzte. Horri dagokionez, 
edozein programa (edo Plan Estrategiko) kudeaketako tresna dinamiko bat kontsideratu behar dela kontuan izateaz gain, 
dokumentu horretan jasotzen diren ekimen posibleak ez dute katalogo “itxi” bat osatzen, aldiz, lanean hasteko 
erreferentzia gisa erabiltzeko lehenengo proposamen bat dira. 
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8. Ekintza-plana

8.1 Ekintza-planaren edukiak eta egitura



1. H. Arrantza-jardueraren
iraunkortasuna hobetzea.

2.H. Ekonomia-jarduera
dibertsifikatzea eta enpleguko

aukera berriak sortzea. 

3.H. Biztanleen bizi-baldintzak, eta
udalerrietako erakargarritasuna

eta nortasuna hobetzea.

4.H. Erreferentziako eremu izatea
ingurumenaren, inguru naturalaren
eta itsasertzaren kontserbazioan.

E.1. Arrantza-
jardueraren 

balioztatzea eta 
bereiztea, arrantza-

produktuetako 
sustapena eta 
merkaturatzea.

E.2. Lotutako jarduera 
berrien garapena eta 
ezarpena, ahal bada, 

itsasoko eta arrantzako 
baliabidearekin, sortzen 

ari diren sektoreen 
aldeko apustua eginez.

E.3. Itsasoarekin 
lotutako ekimen 

turistikoen 
sormena eta 

garapen 
iraunkorra.

E.4. Gizartea eta 
hirigintza berritzeko 
eta birsortzeko eta 

mugikortasun 
iraunkorreko 

programen eta 
ekimenen garapena

E.5. Inguru 
naturalarekin 

lotutako aukeren 
aprobetxamendua 

eta ingurumen-
kudeaketa bikainaren 

garapena.

E.6. Itsas-arrantzako ondare-
baliabideen berreskuratzea, 

kontserbazioa eta balioa ematea 
eta/edo aprobetxamendua

1. Sektoreari laguntzea eta ekonomia-
jarduera dibertsifikatzea

2. Biztanleen bizi-kalitate
hobetzea

3. Ondare naturala eta kulturala kontserbatzea eta
balioa ematea

E.7. Parte-hartzea, inplikazioa, elkarlana eta sareko lana.
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... Ekintza-plana

… Ekintza-planaren edukiak eta egitura



1. H. Arrantza-jardueraren iraunkortasuna hobetzea

2011-2013 EAEko Itsasertza Garatzeko Programatik arrantza-sektorearen iraunkortasun eta errentagarritasuna hobetzen lagundu nahi 
da. Euskal itsasertzeko udalerri batzuk mendekotasun handia dute sektore horrekiko, eta sektoreak egitura-krisi bat jasaten ari da, 
belaunaldi berriei eskaintzen dien lanbide-laneko jarduera gisa oso erakargarria ez den irudi batik, eta zalantzazko etorkizun batekin.

Horretarako, gizartean arrantza-produktuen eta sektorearen balioztatzea lortzeko estrategia bat hedatzea planteatzen da, eremuaren 
arrantza-produktuak kontsumitzen sustatzera zuzendutako jarduerak garatuz, gure produktuen kalitatea hedatzera eta horiek 
merkatuan kokatzera zuzendutako jarduerak garatuz, horiek kalitate, gardentasun eta fidagarritasuneko estandar altuekin lotuz.

Dagoen lehia handia kontuan izatea, baina aldi berean, arrantza-produktuen merkatuaren zabaltasuna eta joera eta kontsumo-ohitura 
berriak kontuak izatea. Orokorrean produktu horiek merkatuan irudi ona dutelako. 

Era berean, arrantza-jarduerak jarduketak eskatzen ditu balio-kate osoan, horregatik, Programa honetatik sektoreko enpresen 
lehiakortasuna hobetzera zuzendutako jarduketak garatuko dira, horien arteko elkarlana eta sinergien aprobetxamendua sustatuz.

Horrekin guztiarekin batera, gizarteari arrantza-sektoreak itsasertzeko arrantza-eremuen eta lurralde osoaren garapenean duen 
garrantzia jakinarazi behar zaio, kontsumo arduratsua sustatuz.

Adierazleak

• Euskal Herriko biztanleen kontsumitutako arrain –bolumena (kg/urteko).
• Haien jatorria edo kalitateari erreferentzia egiten dio zigiluren edo markaren bat duten arrantza-produktuetako kopurua.
• Biztanleria kontsumitzaileak hemengo arrantza-produktuei ematen dien lehentasuna (inkesta).
• Arrantza-sektorean lan egiten duen pertsona-kopurua.
• Arrantza-sektoreak sortutako BEGd.
• Sektorearen agenteen arteko ekimen bateratuen kopurua (erosketak, merkaturatzea, zerbitzuak, etab.).
• Modernizatutako enpresen kopurua.
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8.2 Helburuak eta Adierazleak



2.H. Ekonomia-jarduera dibertsifikatzea eta enplegu-au kera berriak sortzea

Adierazleak

Arrantza-jardueraren menpean egoteak izan dituen eta/edo dituen eragin negatiboak arintzeko, EAEko Itsasertza Garatzeko 
programak, helburu gisa, ekonomia-jarduera, negozio eta enpresa-ekimen berriak garatzea planteatzen da; horiek lurralderako 
aberastasuna sortzeko, biztanleriaren errenta-mailak hobetzeko, eta arrantzaren oso menpeko diren eremuetako enplegu-mailak 
hobetzeko, aukera berri eta hobeak sortuz, bereziki pertsona gazteentzat eta emakumeentzat.

Sektore beraren errenten dibertsifikazioa da helmuga, enpresa-ekimena eta –kultura bultzatu behar dira eta arrantza-eremuen 
ekonomia-ehuna dinamizatu behar da, sortzen ari diren eta lehenik eta behin, itsas eta arrantza, energia, ingurumena, bioelikadura eta 
abarrekin lotura duten sektoreetara dibertsifikatuz. Horien artean turismoa dugu, baina ikusten den bezala, ez da bakarra. 

Hori guztia, pertsonen ezagutza eta gaitasunak aprobetxatuz, auto-enpleguari, berrikuntzari, negozio eta enpresa-ekimen berriei 
laguntzeko baliabideak eta tresnak eta baita dauden azpiegiturak egokitzetik sortutako aukerak ere erabiliz, ekonomia-jarduerak 
sustatzeko, elkarlan publiko-pribatutik, enpresen arteko elkarlanetik eta sektoreen arteko elkarlanetik egiteko.

• Enplegu-kopurua (okupatutako pertsonak) sektoreen arabera.
• Langabezian dagoen pertsona-kopurua (sexuaren aranera)
• Sortutako establezimendu berrien kopurua (sektorearen eta jarduera-adarraren arabera).
• Autoenpleguko proiektu-kopurua
• Sortutako lanpostuak (sektorearen eta jarduera-adarraren arabera).
• Errenta/biztanleko.
• BPGd jarduerako sektore ekonomikotik.
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… Helburuak eta Adierazleak



3. H. Biztanleen bizi-baldintzak eta udalerrietako erak argarritasuna eta nortasuna hobetzea

Adierazleak

EAEko Itsasertza Garatzeko Programaren beste helburuetariko bat hurrengoa da: arrantzaren oso menpeko diren herritarrentzako bizi-
kalitateko estandar batzuk lortzea, itsasertzeko eta EAEko beste edozein eremuan egon daitezkeenak bezalakoak. Horretarako, 
ekonomia-oparotasuna, biztanleen ongizatea eta gizarte kohesioa lortzeko lan egin behar da, haien ondare natural eta kulturalaren, 
ukigarriaren eta ukiezinaren, kontserbaziotik. Azken finean, arrantza-eremuetarako etorkizun iraunkor baten ikuspuntutik, bizitzeko, lan 
egiteko eta gozatzeko leku izan daitezen. 

Nahiz eta azken urteetan errekuperazioko sintomak egon diren, euskal itsasertzaren arrantza-eremuko udalerri batzuk giza 
deskapitalizazio garrantzitsua pairatu duten azken hamarkadan. Haien biztanleria mantentzeko arazoak dituzte udalerri horiek eta
maskulinotasun-tasa altuak, demografia-zahartzearen indize batzuk eta inmigrazio-tasa altuak, EAEko batez bestekoa baino. 
Demografia-eboluzio horri, eremu horien etorkizuna baldintzatzen duenari, inguruaren ezaugarriak eta baldintza gehitu behar zaizkio. 
Inguru horrek itsasertzetik, ondare natural-kulturaletik eta idiosinkrasiatik sortutako aukera eta erakargarritasun handiak dituen arren, 
defizita eta mugapenak ditu ere: etxebizitza-parkearen antzinatasuna eta baldintzak, hiri-eremuen kalitatea, haiekiko irisgarritasuna edo 
konektibitate-zailtasunak eta mugikortasun iraunkor bat lortzeko zailtasunak.

Arrantzaren menpeko diren eremuak espazio biziak, dinamikoak, erosoak, irisgarriak eta kalitatekoak izatea bilatzen da, haien 
biztanleen beharrei eta itxaropenei erantzuten dietenak, horrela haien gogobetetasuna eta jatorri-zentzua indartzeko. Modu berean, 
giza kapitala, bisitariak eta turistak, erakartzeko, aberastasuna eta enpleguak sortzen laguntzen dutenak. Hori guztia, azpiegiturak, 
ekipamenduak eta mota guztietako zerbitzuak egokitzeko esfortzu garrantzitsu bat eskatzen du, eta baita irisgarritasuna eta 
mugikortasuna hobetzea, ondare ukigarri eta ukiezinaren berreskuratzea eta horiei balioa ematea eta hiri-inguruak hobetzeko eta 
gizarte-hirigintza birsortzeko proiektuak eta ekimenak garatzea, itsas-arrantzako nortasuna kontserbatzen duten eremu historikoetan 
edo sentikorragoak edo hondatuagoak dauden eremuetan atentzioa ipiniz.

• Hiri-inguruetan garatutako hobekuntza-jarduketen kopurua.
• Igogailu, arrapala jasotzaileak edo instalatutako irisgarritasuna hobetzeko elementuen kopurua.
• Ekipamenduetarako, zerbitzu komunitarioetarako edo ekonomia-jarduera berriak eskaintzeko berritutako edo eraikitako eraikuntzen 

eta lokal publikoen kopurua.
• Garatutako oinarrizko azpiegituren hobekuntza-proiektuen kopurua.
• Itsas-arrantzako ondarea –materiala eta ez materiala- berreskuratzeko eta horri balioa emateko ekimenen kopurua.
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… Helburuak eta Adierazleak



4. H. Erreferentziako eremu izatea, ingurumenaren, inguru naturalaren eta itsasertzaren, biodibertsita tearen eta paisaiaren 
kontserbazioan

Adierazleak

2011-2013 EAEko Itsasertza Garatzeko Programaren helburua da gure itsasertza den altxor naturala babestea eta horren baliabideak 
modu arduradun eta iraunkorrean aprobetxatzea, itsasertzaren garapenean inplikaturiko agente eta erakunde guztien ko-
erantzukizunatik, eta bereziki arrantzaren oso menpeko diren eremuen erantzukizunetik. 

Era berean, inplikatutako guztien lan bateratua eta koordinatua ikusgarri bihurtu nahi da, orokorrean euskal itsasertza, eta bereziki 
arrantza-zonak, iraunkortasuneko erreferente bihurtzeko, ingurumenarekiko zaintzarengatik eta horren paisaia-balioa eta aberastasun 
naturala eta beste ondarea kontserbatzeko eta horri balioa emateko ahalmenagatik, ingurumenaren, biodibertsitatearen eta 
ekoberrikuntzaren inguruan dauden aukerak aprobetxatu daitezkeela ahaztu gabe. 

Helburu hori betetzeko, arrantza-komunitateak eta orokorrean itsasertzeko herritar guztiak, ingurumenaren zaintzaz eta baliabide 
naturalei izan beharreko errespetuaz erabat kontzientziatu behar dira, eta agente ezberdinen arteko interesen adiskidetzea egon behar 
da eta erakundeen arteko elkarlana eta elkarlan publiko-pribatua ere bai.

• Arrantza-produktuetako iraunkortasun-marken kopurua.
• Arrantza tradizional iraunkorra egiteko itsas erreserben eta/edo babes-eremuen kopurua.
• Biztanle kontsumitzaileek tokiko arrantza-produktuen gainean duten balioztatzea, osasuneko eta ingurumen iraunkortasuneko iturri 

gisa (inkesta).
• Itsasertzeko LAPren betetze-maila.
• Natura 2000 Sarearen garapenean egondako aurrerapenak.
• Kostaldeko Ekintza Taldearen jarduketak Agenda 21en barruan.
• Ondare naturalaren ingurumen-hobekuntzarako ekintzak.
• Azpiegitura-kopurua udalerrien garapen iraunkorrerako (energia berriztagarrien instalazioak, etab.).
• Ingurumenaren inguruan sortutako enplegu-kopurua, baliabide naturalen aprobetxamendua eta kudeaketa, energia berriztagarrien 

garapena, etab.
• Mugikortasun iraunkor bat lortzeko jardueren eta ekimenen kopurua.
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… Helburuak eta Adierazleak



1. E. Arrantza-produktuei eta arrantza-jarduerei  b alioa ematea eta bereiztea

Deskribapena

Estrategia hau arrantza-jarduerei berriz balioa ematera zuzenduta dago, sektoreko okupazioei duintasuna emanez eta dagokien gizarte 
aitorpena emanez. 

Beharrezkoa da arrantzaren sektoreko praktika profesionalak estereotipo negatiboetatik eta pertzepzio oker eta partzialetatik banatzea. 
Era berean, emakumeek eta etorkinek sektoreak sostengatzeko egiten duten rol garrantzitsua aitortu behar da.

Era berean, estrategia honen bidez, euskal kostaldeko arrantza-produktuen kontsumoaren alde egiten dituzten ekimenak eta jarduerak 
garatu nahi dira, horrekin sektoreko ekoizpenei errentagarritasuna ateratzeko. Horretarako, arrantza-produktuen trazabilitatea
bermatzea eta hedatzea eta kalitateko markak garatzea ezinbestekoa da, arrantza-produktuek kalitatea, fidagarritasuna, iraunkortasuna 
eta horien osasunarekiko ekarpena eta antzeko ezaugarriei lotako merkatu-egoera bat lor dezaten.

Eskariaren handitzea sustatzeak, era berean, produktu berrien eta orain arte merkataritza-interes txikia zuten produktuen kontsumoa 
bultzatzea da, eta bertako produktuen kontsumoa kontsumo arduratsu batekin lotzea, horrek arrantza-udalerrietako ontziteriak 
sostengatzerakoan garrantzi handia duelako.

Enpresak sektorearen egitura-ardatzak dira, horrenbestez, garrantzitsua izango da haien lehiakortasuna indartzen jarraitzea, izaera 
berritzaileko ekimenak sustatuz. Horiek, aldi berean, arrantza-sektore iraunkor baterako produktu, prozesu eta teknologia berrien 
garapenean elkarlana sustatuko dute.

Estrategia horren barruan, arrantza-produktuen sustapena eta merkaturatzea hobetzeko hainbat ekimen dago, eta horiek enpresa 
arteko elkarlanean eta elkarlan publiko-pribatuan oinarritzen dira. Arrantza-ferietatik, sektoreko produktuetarako eta enpresetarako 
erakusleiho bikaina diren horietatik, arrantza-produktuak eta –sektorea ikusgai egiten dituzten jarduerak eta ekitaldiak arte, edo 
ekoizleen eta amaierako kontsumitzailearen arteko distantzia txikitzeko aukera eskaintzen dituzten ekimenak arte, arrantza-
produktuetako merkataritza-baldintzak eta merkataritza-zirkuituaren agenteen arteko harremanak hobetuz.
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8.3 Estrategiak, jarduera-lerroak eta ekimen posibleak



1.1 Arrantza-sektorearen irudia hobetzea.

• Arrantza-jarduera hedatzeko eta ezagutzeko jarduerak egitea eta arrantza-sektorearen irudia berriz balioa ematea.
o Sentsibilizazio-kanpainak, sektoreak gizarterako, orokorrean, duen garrantzia ezagutzera emateko, sektorerako aktibo 

berriak bereganatzeko, etab.
o Eskola haurrei zuzendutako tailerrak, konferentziak, jardunaldiak, erakusketak, ate irekietako topaketak, etab.

• Emakumeek eta etorkinek arrantza-sektorea duten garrantzia ikustarazteko ekintzak garatzea.

• Etab.

1.2 Arrantza-produktuak sustatzea.

• Komunikazio-ekintzak egitea, arrainaren kontsumoa bultzatzeko eta bertako arrainaren ontasunak nabarmentzeko (nutrizio-
balioak eta osasun-balioak), eta baita merkataritza-interes baxuko espezieen kontsumoa bultzatzea ere.

o Haurrei zuzendutako kanpaina espezifikoak.
o Kontsumo arduratsu batekin lotzea, kostaldeko udalerrietako ontziteriaren sostengua delako.

• Euskal postuen arrain-kontsumoa sustatzea, Administrazioaren ekintzaren bidez (erosketa publikoa). Esate baterako, 
eskola-jangelak.

• Arrantza-feriak sustatzea, babes handiagoa emanez eta sektorearekin eta produktuarekin lotutako lehiaketak, erakusketak 
eta ekitaldiak antolatzea eta/edo parte-hartzea (esate baterako, gure produktuak sustatzeko sukaldaritza-tailerrak, lonjetan, 
kontserbetako fabriketan eta abarretan bisita edo are irekietako programak)).

• Teknologia berriak (web, blog, gizarte-sareak) arrantza-produktuak sustatzeko erabiltzea eta baita merkatu berriak 
irekitzeko ere (sektoreko erakundeek eta enpresek teknologia horiek erabiltzea). 

1. E. Arrantza-produktuei eta orokorrean arrantza-jard uerari balioa ematea eta bereiztea
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1.3 Merkaturatzea hobetzea.

• Merkaturatze zuzeneko bideak eta merkaturatze-zirkuitu laburrak sustatzea; 
o Merkaturatzea turismo bulegoen, delicatessen denden, turismo-denden bidez (tokiko dendak espezializatzea), etab.
o Ikastetxeekin eta orokorrean jangela publikoekin hitzarmenak egitea (erosketa publikoa).
o Internet bidez saltzea.

• Eremuaren ostalaritza- eta sukaldaritza-sektorea haien eskaintzan tokiko arrantza-produktuak sartzean inplikatzea 
(banaketa-hitzarmenak, kostaldeko jatetxeak espezializatzeko aukerak…).

• Enpresen arteko elkarlanerako proiektuak sustatzea, arrantza-produktuetako baterako merkaturatzerako eta teknologia 
berria sartzeko.

1.4 Produktua bereiztea eta kalitateko marka-irudi b at sortzea.

• Marka espezifiko bat sortzea euskal ontziteriak hartutako arrainerako.
o Arte txikietako kostaldeko ontziteriaren arraina bereiztea, marka propioarekin.
o Produktuen gardentasuna adieraztea eta bereiztea, haien trazabilitatea, alegia.

• EAEn ateratako arrantza-produktuei kalitate-labela jartzea (esate baterako: hegaluzea).

• Sektoreko produktuak eta enpresak aztertzea eta kalitate eta/edo iraunkortasuneko egiaztagiriak ezartzea, merezi badute.
o Sektoreko enpresei laguntza eskaintzea trazabilitatea, egiaztagiriak eta abar ezartzeko (ezarpena haien jatorritik, salmentak 

informatizatzea, etab.).

1. E. Arrantza-produktuei eta orokorrean arrantza-jard uerari balioa ematea eta bereiztea
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1.5. Lehiakortasuna hobetzea, sektoreko modernizazi oaren, baterako kudeaketaren eta agente ezberdinen arteko elkarlanaren 
bidez.

• Ustiapenaren kudeaketa hobetzea eta berritzea, elkartegintza eta elkarlana sustatzera zuzenduta, laneko lerroekin 
erosketako, kontratazioko, aseguruetako, aholkularitzetako eta abarretako esparru zentraletan kostuak murrizteko.

• Baterako zerbitzuak garatzea eta hobetzea (kanpoko osasuna, albaitariak, etab.).

• Ekimen berritzaileak dituzten enpresen handitzean eta modernizazioan laguntzea.

1. E. Arrantza-produktuei eta orokorrean arrantza-jard uerari balioa ematea eta bereiztea
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2. E. Ahal bada, itsasoa eta arrantza baliabideekin  lotutako ekonomia-jarduera berriak garatzea eta ez artzea, sortzen ari diren 
sektoreen aldeko apustua eginez

Arrantza-sektorearen egoera larriak euskal itsasertzean arrantzaren menpeko diren udalerrien ekonomia-dibertsifikazio bat bilatzea 
eskatzen du. Estrategia honek arrantza-eremuen aberastasun eta enpleguen sormenean, horien ekonomia-iraunkortasunean eta 
biztanleen bizi-baldintzen hobekuntzan oihartzun handia du.

Jarduera berriak garatzeko eta ezartzeko estrategiak sektoreko langileentzako irtenbide profesional eta/edo jarduera berriak 
esploratzeko beharra jasotzen du, haien lanpostuak eta errenta-maila duinak mantendu ahal izateko, itsasoa-arrantza baliabidearekin 
lotutako jarduerengatik jasotako diru-sarrera osagarrien bidez. Diru-sarrera osagarrien iturri gisa planteatzen diren jarduera berriak 
sektorearen know-howarekin eta arrantza-tradizioarekin lotuta egon beharko dira.

Era berean, lanbide- eta enplegu-aukera berriak sortzea dakarten jarduera-lerroen eta ekimenen garapena planteatzen du estrategia 
horrek, lehenik eta behin, arrantza-eremuetako gazte eta emakumeentzako, arrantza tradizionalekoak ez diren beste sektoreetan 
mikro-enpresen sormena sustatzearen bidez, beste sektoreetako ezagutza eta teknologiak erabiliz eta sortzen ari diren sektore eta 
merkatuetan berrikuntza sartuz. 

Enpresa-ehun bizi bat sortzean datza, dibertsifikatua eta produktiboa den batean, arrantzaren menpeko diren eremuen garapen 
ekonomikoan eta sozialean lagundu dezakeen bat, horren baliabide guztiak aprobetxatuz, eta aldi berean, bere itsasertzeko eta 
arrantzako izaeragatik duen aberastasuna errespetatuz eta kontserbatuz.
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2.1 Sektoreak diru-sarrera osagarriak lortzeko auker a eskaintzen dituzten jarduera eta ekimen berriei l aguntzea. (Arreta 
berezia emakume eta etorkinei).

• Enpresa-jarduerak (mikro-enpresak) eta autoenpleguko ekimenak sustatzea.

• Taldeetarako edo esparru anitzetarako jarduera berriak esploratzea:
o Saregileak (merkatu ezberdinetarako sareak egitea era konpontzea, etab.).
o Artisautza-sektorea (arrantzatzeko arte eta sistema tradizionalei buruzko hezkuntza-tailerrak, korapilo eta tresnerietako 

tailerrak, kontserbak, etab.).
o Merkataritza eta turismoa (ontzi txikiak konpontzeko eta garbitzeko tailerrak, turismo aktiboa, denda espezializatuak, 

zerbitzu turistikoetako kooperatibak, desberdinak diren eta nortasun propioa duten gastronomia-produktuak, bisitari eta 
turistentzako arrantza-tailerrak, etab.).

2.2 Arrantza-udalerrien ekonomia-ehuna beste jarduer etarantz dibertsifikatzea, ahal bada, arrantzarekin  eta itsasoarekin 
lotutakoetarantz, modernizazio- eta berrikuntza-proz esuak sustatuz. 

• Sektorean bertan kultura ekintzailea eta berritzailea sustatzea, produktu, prozesu eta teknologia berriak garatzeko elkarlana 
sustatuz.

o Ekintzailetzako eta ekintzailetza partekatuko programa eta berrikuntza sustatzea arrantza-sektorean (arrantza-eremuetan 
eta EAE osoan dauden egiturak eta baliabideak aprobetxatuz eta optimizatuz).

• Berrikuntzako eta garapen teknologikoko aukerei buruzko merkatu-ikerkuntzak edo –azterlanak garatzea (produktu berriak, 
aurkezpen berriak, produktuen eta itsas baliabideen tratamendu berriak –elikagaiak, kosmetikoak, farmazeutikoak-, merkatu 
berriak, merkaturatzeko prozesu berriak edo asko hobetu direnak, antolaketa-sistema berriak, etab.).

• Itsasoa-arrantza baliabideak jardueraren beste sektoreekin eta sortzen ari diren sektoreekin lotzea (elikadura, tursimoa, 
ontzi-eraikuntza, ingurumena, energia, elektronika, etab.) dauden egiturekin, kluster elkarteekin eta Zientzia eta 
Teknologiako Euskal Sarearekin kolaboratuz.

2. E. Ahal bada, itsasoa eta arrantza baliabideekin  lotutako ekonomia-jarduera berriak garatzea eta ez artzea, sortzen ari diren 
sektoreen aldeko apustua eginez
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• Negozio eta teknologietako ideien/aukeren zorro bat sortzea, eta edukiak hedatzea arrantza-eremuen ekintzaile posibleen 
eta bokazio berritzailea duten eta dibertsifikazioa nahi duten enpresa txikien artean.

o Kontserben ikerkuntza tradizionalak ez diren beste produktuekin (sardinak, berdela,,…)
o Akuikultura kontrolatuko eta kalitateko enpresen sormena sustatzea.
o Haien lehengairekin aurrez prestatutako produktuak, izoztuak eta xerratuta egitea.
o Etab.

• Negozioko ideia eta enpresa-ekimen berrien garapena sustatzea (aholkularitza, finantza-iturriak izan ahal izatea, etab.)

2.3 Ekonomia-jarduerarako espazio berriak garatzea

• Itsasoarekin eta arrantzarekin lotutako industria ezberdinei zerbitzu ematera zuzendutako teknologia osagai altua duten 
produktuak eta zerbitzuak garatzen dituzten proiektuak eta ekimenak jasotzeko espazioak, profil berritzailea duten enpresa-
proiektuak jasotzen dituena.

• Bertako produktuak merkaturatzeko eta itsasoarekin lotutako zerbitzuetarako espazioak (elikadura, gastronomia, aisialdia 
eta turismoa).

• Etab.

2. E. Ahal bada, itsasoa eta arrantza baliabideekin  lotutako ekonomia-jarduera berriak garatzea eta ez artzea, sortzen ari diren 
sektoreen aldeko apustua eginez
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3. E. Itsasoarekin lotutako ekimen turistikoak sort zea eta horien garapen iraunkorra

Jarduera turistikoa arrantza-eremuen ekonomia-jardueretarako aukera garrantzitsu bat da, eta aldi berean, horien bizi-kalitatea eta garapen 
iraunkorra hobetzen laguntzen du.

Turistek proposamen alternatiboak, bakarrak, benetakoak eta bereizleak geroz eta gehiago balioztatzen dituzte eta baita izadiarekin, kulturarekin eta
tokiko tradizioekin lotutako esperientzien balioa geroz eta gehiago baliosten dute, eta euskal itsasertzean eta bereziki arrantzaren menpeko diren
udalerrietan, haien balioztatzetik eta sustapen turistikotik behar bezala aprobetxatu ez diren tokiko eta eskualdeko baliabide eta ekimen asko dago. 

Euskal Kostaldeko Turismo Plan Zuzentzailea EAEko Itsasertza Garatzeko programa honen erronkak sustatzeko aukera bat da, itsasertzeko
zerrendako jarduera turistikoen antolamenduko eta plangintzako beharrei erantzuna ematea bilatzen duen bitartean. 

Itsaso-arrantza-itsasertzeko turismoari eman beharko sustapenak eta paisaia, izadi, kultura eta abarretako baliabideak eta erakargarritasunak oinarri
dituen eskaintza bereizi baten eta sektoreko eta arrantzaren menpeko diren udalerrietako beste aukeren eskaintzaren garapenak arrantza-eremuen
eta horien etorkizuneko iraunkortasunetarako ekonomia-dibertsifikazioa lortzeko lehentasuneko estrategia osatzen dute. 

Hainbat lerro eta ekimen sustatzean datza, beste erakunde eta organismo eskudunekin eta agente publiko zein pribatuen kolaborazioarekin, eremu 
horietako eta jarraian ageri diren gaien gaineko inpaktu baikorra izan dezaketen eremuen –Programaren etorkizuneko Ikuspegiarekin bat etorriz-
turismoaren garapen lehiakorra eta iraunkorra egoteko:

•Arrantzaren menpeko diren udalerrien ekonomia eta gizarte hobekuntza, ongi egituratutako eta profesionala eta kalitatekoa den eskaintza batetik, 
eta enplegua sortzen duten ekonomia-jarduera berriak martxan jartzea. 
•Urtaroko izatea murriztea, urtea zehar nolabiateko egonkortasuna duten eskari-tasen eskaintzarekin. 
•Eskaintzaren espazio-kontzentrazioa murriztea eta horrek, pertsona turista edo bisitariarentzako eta baita eragindako udalerrietako biztanleentzako
ere, dituen eragin negatiboak murriztea.
•Arrantzaren menpeko diren udalerrietako kultura, izadi eta paisaia ondarea berreskuratzea eta horri balioa ematea, eta ingurumenaren eta
biodibertsitatearen kontserbazioa.

Arrantza-eremuek helmuga turistiko gisa duten kalitatea eta egoera hobetzeko tokiko interesez eta interes partikularrez haratago doazen jarduerak
egin behar dira, eta horien arrantza-eremuen etekinera eta haien iraunkortasunera zuzendu behar dira.
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3. E. Itsasoarekin lotutako ekimen turistikoak sort zea eta horien garapen iraunkorra

3.1 Berezitako eskaintza turistiko bat sortzea, urta roko izatea kentzera laguntzen duena, jada dauden b aliabideak, azpiegiturak eta 
ekipamenduak berreskuratuz eta horiei balioa emanez

• Dauden arrantza-higiezinak edo –baliabideak egokitzea (arrantzaleen biltegiak, erabiltzen ez diren lonjak), kultura, turismo edo enpresa 
helburuekin (gizarte zentroak, sukaldaritzako establezimenduak…)

o Azpiegiturak egokitzea (lonjak) horiek funtzionatzen duten bitartean bisitatu ahal izateko
o Arrantza-asmorik ez duten ontziak irabazi intereserako egokitzea (interpretazio-zentroak, gela didaktikoak, informazio turistikoko 

puntuak,…)
o Portuak eta ontziratze-lekuak berreskuratzea eta berritzea.
o Itsasoarekin lotutako gela didaktikoak, ekomuseoak eta interpretazio-zentroak sortzea (inguru fisiko, baliabide natural eta jarduera-

euskarri gisa)

• Hondartza errekurtsoa optimizatzea (hondartza aktiboak garatzea, turistei eta aldi berean tokiko biztanleei zerbitzua ematen dieten 
azpiegitura txikiak sortzea, etab.)

• Eraikitako ondarea aprobetxatzea (Kofradia zaharrak, hirigune historikoetako edo arrantza-hiriguneetako ohiko etxeak, itsasargiak, etab.) 
ostatu ezberdin eta berezi bat eskaintzeko.

3.2 Arrantza-udalerriekin, tradizioaren, kulturareki n eta Euskadiko itsaso-arrantzako ondarearekin lotu tako jarduerak, zirkuituak, 
playgroundak eta turismo-esperientziak garatzea. Identifikatutako elementuak eta baliabideak antolatzea merkaturatu daitezkeen produktuen 
eta esperientzien inguruan

• Arrantza tradizionalaren eta kirol arrantzaren munduarekin lotutako jarduerak antolatzea, sektoreko agenteen parte-hartze aktiboarekin: 
Paseoan itsasontzian, arrantzatzeko aukera, arrantzatzeko arte eta sistema tradizionalei buruzko hezkuntza-tailerrak, korapilo eta 
tresnerietako tailerrak, arrantza-tailerrak bisitari eta turistentzat, zetazeoak ikustea, portuetarako bisita gidatuak, Kofradiak, lonjak eta 
arrantza-ontziak arrantzaren mundua ezagutzera emateko, arrantza-produktuak dastatzea, etab.

• Itsas turismoa eta turismo aktiboa sustatzea (itsasoarekin lotutako kirol jarduerak garatzea: urpean igeri egitea, bela, surfa, eta… eta 
itsasertza), eta baita itsasoaren onurei lotutako osasun-turismoa ere (talasoterapia).

• Dauden ekitaldien proiekzioa hobetzea eta itsasoaren eta arrantzaren kulturarekin lotutako ekitaldi berriak sustatzea (itsasoa ikuskizunak 
garatzeko eskenatoki gisa erabiltzea, itsasoarekin lotutako kirol jardueren inguruko lehiaketak, arrantza-lehiaketak, etab.). 

• Gastronomia-eskaintza propio eta berezi bat garatzea (arraina eta horren eraldatuak protagonista gisa, bat egitea txakolinarekin, etab.)

• Ibilbide tematikoak sustatzea: arrantza-herriak sendazaletasuneko/BTTko ibilbideen bidez lotzea, bale-herriak…
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3. E. Itsasoarekin lotutako ekimen turistikoak sortzea e ta horien garapen iraunkorra

3.3 Euskal itsasertzeko arrantza-eremuen ospeak eta irudia hobetzeko jardueretan kolaboratzea, horiek d ituzten 
berezitasunak eta elementu bereizleak nabarmenduz e ta horien sustapen turistikoa nabarmenduz.

• Udalerrien zerbitzu teknikoen arteko lan koherente eta koordinatu bat garatzea, Eusko Jaurlaritzarekin eta baterako 
eskaintza, horren sustapen eta merkaturatzean inplikaturiko beste agente publiko eta pribatuekin kolaboratuz (baterako 
sareak, etab.).

• Gai/elementu bereizleetan oinarritutako helmugako irudi turistiko bat garatzea.

3.4 Arrantza-komunitateen eta sektorearen inplikazio a.

• Euskal itsasertzeko arrantza-eremuetako turismo profesional eta kalitatekora zuzendutako heziketa eta trebakuntza 
turistikoko ekintzetan parte hartzea, eremu horien turismoaren lehiakortasuna, berrikuntza eta iraunkortasuna hobetzen 
laguntzeko

o Eskaintzaren garapenean modu aktiboan parte hartu behar diren eta turistaren aldetik esperientziaren balorazioan 
oihartzuna izan dezaketen sektoreko agenteak trebatzea.

o Sektoretik eta arrantza-komunitateetatik erakunde eta organismo eskudunekin kolaboratzea, programa espezifikoak 
garatzeko (esate baterako: programa anfitrioiak: xehetasunaren kultura, helmugaren kalitatea: hiri edertasuna, landa 
turismoa).

• Udalerri horietako, eta bereziki arrantza-sektoreko biztanleak turismorantz sentsibilizatzea, jarduera horren balorazio 
positiboa izan dezaten, turismoak eremu horietako ekonomiara egiten duen ekarpena dela eta, eta enplegu zuzenak eta 
zeharkakoak sortzen dituelako, biztanleen ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzen dituelako eta horren kultura-, izadi- eta 
ingurumen-ondare aberatsa kontserbatzen laguntzen duelako (iraunkortasuna).
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4. E. Gizarte hirigintza berriz sortzeko eta mugikortasu n iraunkorreko programa eta ekimenen garapena

Euskal itsasertzeko arrantza-eremua osatzen duten udalerrietan, garrantzi ezberdineko hiri inguruko gizarte eta kalitateko arazoak 
antzematen dira. Kasu batzuetan, arazo horiek udalerrietako area edo auzo batzuetan ardazten dira, eta horrela, leku horiek 
sentiberatasun eta hondeatze-arriskuko egoera batean jartzen dituzte eta hori oztopo handia da haien etorkizun iraunkorrerako, bai 
ekonomiari, bai gizarteari eta bai ingurumenari dagokienez, eta ondorengoetan eragina izango dute:

• Eragindako eremuetan bizi diren biztanleek bizi-kalitatea eta gizarte kohesioa.

• Arrantzaren menpeko diren udalerrien etxebizitza-erakargarritasuna, eta horrenbestez, gazteak bertan gelditzeko, 
kokatzeko eta/edo erakartzeko aukerak.

• Erakargarritasun turistikoa eta eskaintza lehiakor eta berezi bat, kalitateko inguru batean, garatzeko aukera.

• Ekonomia-jardueraren egungo garapena eta sortu daitezkeen jarduera berrien kokapena.

Etxebizitza-parkea zaharra da, erosotasun-indize baxuak, gaizki kontserbatuta dago eta berritzeko beharra du (elementu komunak, 
etxaurreak, estaldurak, igogailuak, etab.), eta horretaz gain, irisgarritasun-arazoak daude eta biztanleria zaharkitu eta/edo ekonomia 
baliabide gutxi dituen biztanleria dago. Horrek guztiak hiria berritzeko programak eta ekimenak garatzea eskatzen du itsasertzeko 
udalerri batzuetan, eta bereziki arrantzaren mendekotasun handia duten udalerrietan.

Estrategia horretatik arrantza-eremuen bizi-kalitatean eta erakargarritasunean eta baita ekonomia-jardueran ere eragiten duten arazoei 
aurre egin nahi zaie: 

• Mugikortasun-arazoak eta irisgarritasun-falta, bai oinezkoena eta baita ibilgailuena ere. 

• Aparkalekurik ez egotea (batzuetan turista eta bisitariak etortzeak larritzen duena), 

• Aisialdiko, gizarte bilerarako ekipamenduak edo eremu publikorik ez egotea edo gutxi egotea (hondartzak, berdeguneak, 
etab.) eta hainbat hiri-ingururen kalitate-falta.

• Erabilera sozial eta/edo ekonomikoetarako erabiltzeko eraikuntzak eta lokalak prest ez egotea.

• Ur-, gas- eta abarren zuzkidurako eta ur-saneamenduko oinarrizko azpiegituretan dauden defizitak, hainbat zonek 
dituztenak.
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4. E. Gizarte hirigintza berriz sortzeko eta mugikortasu n iraunkorreko programa eta ekimenen garapena

4.1. Azpiegitura eta oinarrizko zerbitzuetako arazo ak konpontzera zuzendutako proiektuak eta ekimenak (elektrizitatea, gasa, 
telekomunikazioak), euskal itsasertzeko arrantza-eremuetan daudenak.

4.2. Eraikuntza eta etxebizitzen berritzean laguntz ea, bereziki hirigune historikoetan edo arrantza-hi riguneetan (itsaso-
nortasunarekin lotutako eremuetan).

• Eraikuntza historikoak, kulturalak eta abar berritzea eta horiei balioa ematea.

• Inguruan, eraikuntzetan eta etxebizitzetan arkitektura-barrerak kentzea.

• Etxebizitza-eraikuntzetako elementu komunak berritzea.

4.3. Portuak eta horiek erabilerak berriz sortzea e ta horiek egungo eta etorkizuneko ekonomia-jarduere tara berriz egokitzea 
(arrantza, turismoa, etab.). 

• Udalerrietako portu bakoitzeko egoeraren ikerketa xehe bat egitea (egungo jarduera eta perspektibak, zerbitzuetako 
azpiegiturak, etab.) eta problematikak, beharrak eta interes komunak identifikatzea.

• Inplikaturiko agenteekin sail arteko Mahai bat sortzea, behar eta interes komunetan oinarritutako hobekuntza-plan bat 
definitzeko. (Portuetako erabilera anitzak definitzeko Plan Bereziak egitea)

4.4. Erabiltzen ez diren azpiegiturak, eraikuntza e ta ekipamenduak berriz erabiltzek aukerak identifik atzea, arrantza-
sektorearekin lotutako zerbitzuak eta/edo jarduera berriak edo jarduera osagarriak garatzeko (kultural ak, 
merkataritzakoak, turistikoak, etab.). 

• Arrantza-lonjak berreskuratzea.

• Hutsik dauden lokalak egokitzea era mugitzea, eremu horietako merkataritza eta ekonomia berpizteko (esate baterako: 
artisautza-kontserben elaborazioa eta salmenta, etab.).

Jarduera-lerroak eta Ekimen posibleak
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4. E. Gizarte hirigintza berriz sortzeko eta mugikortasu n iraunkorreko programa eta ekimenen garapena

4.5 Arrantza-eremuetarako oinezkoentzako eta ibilgai luentzako sarrerak hobetzea, irisgarritasuna eta mug ikortasun 
iraunkorra bermatuz eta aparkaleku-arazoei konponbi de bat aurkituz.

• Pilaketa-arazoak dituzten udalerrietan, berriz antolatzea eta sarrera-kontrola eta disuasio-aparkalekuak.

• Garraio publikoak hobetzea: kostaldeen udalerriak haien artean lotzea eta horiek eskualdeko hiriburuekin eta hiri nagusiekin 
lotzea.

o Bideragarritasun-ikerketak eta itsasertzeko arrantza-udalerrien arteko garraio-zerbitzuak hobetzea (esate baterako, 
Pasaiako Badia Donostia eta Hondarribiarekin, Ondarroa-Lekeitio, etab.).

• Garraiatzeko beste modu batzuk:

o Trenbide-sarea arrantza-udalerrietara sartzeko aukera.

o Bidegorriak eta udalerrietan bertan bizikleta-aparkalekuak egitea (bertakoek eta turistek joan-etorri laburretarako bizikleta 
erabiltzeko).

o Bidegorriak eta oinezkoentzako bideak egokitzea, kostaldeko udalerriak haien artean lotzeko. Itsas pasealekuen edo 
itsasertzeko arrantza-eremuetako oinezkoentzako pasaguneak edo bizikleta-bideak.

Jarduera-lerroak eta Ekimen posibleak
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5. E. Inguru naturalari lotutako aukerak aprobetxatzea e ta ingurumen-kudeaketa bikaina garatzea

Estrategia honen arabera, inguru naturala eta ingurumena zaintzea euskal itsasertzerako aukera eta abantaila lehiakorreko iturria da.

Ingurumena leku batean eta mementu jakin batean dauden izadi, gizarte eta kultura balioen multzoa integratzen du. Horiek eragina dute gizakiaren 
bizitzan eta horren etorkizuneko belaunaldietan ere. Hori dela eta, lurralde baten garapen iraunkorra ingurumena aintzat hartu gabe planifikatzea 
ezinezkoa izango litzateke gaur egun. Baina gainera, ingurumena sortzen ari den sektore garrantzitsuenetariko bat bilakatu da, eta aberastasuna eta 
enplegua sortzen ditu, baliabideen eta ingurumenaren kudeaketa egoki bat egiten den bitartean.

Euskal itsasertzaren kasuan, ingurumen-kudeaketa bikaina garatzeko esfortzua egiteko beharrak justifikatzen duten hainbat egoera daude. 
Itsasertzak kontserbatu behar diren lurreko zein itsasoko ekosistemen etxea da. Gainera, itsasertzak hirigintza-presio handia jasaten du eta garraio-, 
komunikazio- eta jarduera-azpiegitura kontzentrazio handia du eta horiek paisaiaren eta, orokorrean, inguru naturalaren eta hiri-inguruaren kalitatean 
eragina dute. Inguruaren hondeatzeak arrantza-jardueraren iraunkortasunean eragina du, baita biztanleen bizi-kalitatean eta bisitariak eta turistak 
erakartzeko ahalmenean ere, eta horiek, eremu horietan, aberastasuna eta enpleguak sor ditzakeen ekonomia-jarduerako sektorearekin oinarria dira.

2007an Itsasertza Babestu eta Garatzeko Lurraldearen Arloko Plana (LAP) onartu zen oinarrizko helburu batekin: EAEko itsasertza osatzen duen 
ondare naturalaren ingurumen eta ekologiako blindatze-maila handiagoa lortzea. Euskal itsasertza bere osotasunean kontsideratzen badugu, horren 
gainean presioa egiten duten jardueretatik eratorritako inpaktuak murriztu ditzaketen babes-neurri eraginkorrak ezartzeko tresna erabakitzaile 
bihurtzea bilatzen du. Babesteaz eta antolatzeaz gain, itsasertzean eta bere lurralde-inguruan lan egiten duten administrazio ezberdinen arteko 
lurralde eta hirigintza jardueren koordinazioa optimizatzean datza, ingurumenari dagokionez osasun ona duena gordetzeko eta behar duten eremuak 
hobetzeko edo berritzeko eraginkortasun handiena bermatzeko helburuarekin.

Gure itsasertza den altxor naturala babesteko helburu berarekin eta horren baliabide aprobetxamendu iraunkor bat egiteko, EAEko itsasertza 
Garatzeko Programa honen helburua honakoa da: itsasertzaren garapenean inplikaturiko agente eta erakunde guztiek, eta bereziki, arrantza-
komunitateek itsas inguruarekiko eta ingurumenarekiko babesarekin duten konpromisoa indartzea, eta interes publikoko jarduerak bultzatzea, 
iraunkortasunaren ikuspuntutik, arrantza-eremuak finkatzeko, bizitzeko inguru osasuntsu, dinamiko, eroso eta egungo eta etorkizuneko biztanleen 
beharrak ase ditzaketen inguru gisa finkatzeko eta itsasoko eta paisaia- eta izadi-ondare aberats, bereizle eta bakar bateko aukerak sozialki eta 
ekonomikoki aprobetxatzen dakien inguru gisa finkatzeko.
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5. E. Inguru naturalari lotutako aukerak aprobetxatzea e ta ingurumen-kudeaketa bikaina garatzea

5.1 Arrantza-sektorearen eta itsas baliabideen ingur umen iraunkortasuna hobetzea.

• Jarduera-protokoloak sortzea baliabide naturalen kudeaketan eta itsas inguruaren kalitatea, arrantzaren eta ingurumen 
konpromisoen arteko bateragarritasuna bilatu behar da.

• Ikertu eta behar bada, babestutako itsas eremuak eta /edo babes-eremuak sortzea kostaldean, arrantza tradizional 
iraunkorrerako.

• Espezieak berreskuratzeko eta birpopulatzeko plan bereziak egitea.

• Iraunkortasuneko markak sortzea eta mantentzea. Espezie, arrantza-arte, ontzi eta arrantza bakoitza egiaztatzeko aukera 
identifikatzea (ikus 1. Estrategia Balioztatzea).

• Arrantza-sektorearen kontzientziazio-kanpainak garatzea (ontziak, portuetako fabrikak, kontserba-fabrikak, etab.), uraren 
kalitatearen garrantzia uler dezaten. 

• Itsas baliabideen eta ingurumenaren gaineko inpaktua gutxitzen duten ustiapeneko teknikak eta teknologiak sustatzea: 
inpaktu baxuko arrantzatzeko sistemak eta praktikak, inpaktua gutxitzeko teknologiak, hautaketa-sistemen erabilerarako 
legedia,…

• Kontsumitzailea informatzeko kanpainak garatzea: kontzeptu osasuntsua arrainaren kontsumoari lotuta, inguruarekiko 
errespetua duten arteak hedatzea, iraunkortasuneko egiaztagiriak (ikus 1. Estrategia Balioztatzea)

5.2 Kostaldeko inguruaren kalitatea, okupazioa eta e rabilera hobetzea.

• Itsasertzeko LAP sustatzea, horri jarraipena egitea eta horren betetzea ebaluatzea, eta beharrezkoa balitz, txostenean 
ezarritakoa betetzeko neurri zuzentzaileak planteatzea.

• Itsasertzeko inguru naturalaren garrantziari buruz sentsibilizatzea. Gizarte-ingurumeneko kontzientziazioa. 

• Tokiko Agenda 21k sustatzea.

• Paisaia eta itsasertzeko eta kostaldeko eremua mantentzea, kontserbatzea eta hobetzea. Hondatutako eremuak 
berreskuratzea eta hobetzea (Padurak, itsaslabarrak, ibaiak, etab.).
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5. E. Inguru naturalari lotutako aukerak aprobetxatzea e ta ingurumen-kudeaketa bikaina garatzea

• Ikerketak eta planak egitea (kala eta ingurumenari dagokionez sentikorrak diren eremuei buruzko ikerketa ozeanografikoak, 
gizakiaren jarduerak arrantza-eremuetan duen inpaktuaren ikerketak eta hondakinen isurketak kaletan duen eragina, 
arrantza-eremuetan ikus inpaktu negatiboak murrizteari buruzkoak, “Euskal Itsasertzeko ondasun eta zerbitzuei” bruzu, 
etab.) eta praktika onetako eskuliburuak egitea.

• Azpiegiturak eta ekipamenduak hobetzea, udalerrietako garapen iraunkorrerako.

o Portu-eremuak zaintzea (garbiketa), uraren kalitatean eragina dutelako.

o Energien sormena eta banaketa hobetzea, energia berriztagarrien aplikaziorantz.

o Hondakinen kudeaketarekin lotutako azpiegiturak garatzea eta hobetzea.

o Hiri inguruak ingurumenari dagokionez hobetzea eta herriak apaintzea, eta udal espazioak berritzea eta garatzea sustatzea 
(hondatutako eremuak, lorategiak jartzea, bideak,… (Ikus 4. E.).

o Azpiegitura eta zerbitzu berriak sortzea, ondo erabiltzen ez diren azpiegiturak eta baliabideak aprobetxatuz (Ikus 4.E).

5.3 Baliabide naturalen kudeaketarekin lotutako auke rak esploratzea eta aprobetxatzea.

• Babestutako eremu naturalei balioa ematea, baliabide natural eta turistiko gisa: Euskal Kostaldeko Geoparkearen
proposamena sustatzea, itsas esparru guztiaren gainean Natura 2000 Sarea garatzea. 

• Biodibertsitatearen kudeaketaren, lurraldearen zaintzaren eta ingurumen-zerbitzuen ordainketaren, itsas energiak 
aprobetxatzearen (tiraina, mareak, itsas korronteak, gradiente termikoa, gatz gradientea, algak, etab.) (Ikus 2. E.).
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6. E. Itsaso-arrantzako ondarea berreskuratzea, konts erbatzea eta aprobetxatzea eta horri balioa ematea

Deskribapena

Kostaldeko udalerrietako jarduera kontuan izanik, unibertso sozial eta kultural bat aurkitzen dugu, egindako gizaki jarduerek sortutako 
kultura material eta ez materialeko hainbat elementu dituena. Elementu asko daude: etxebizitzak eraikitzeko modua, ontziak eraikitzeko 
teknikak, postuak haien kaia eta instalazioekin, eta arrantzaleek, esate baterako, garatutako ezagutzak eta trebeziak, eta euskal 
itsasertzean zehar dauden sinesmen-sistema eta ordezkapen zati diren ikur-elementu asko ere bai. 

Ikur-unibertso horri inguruaren pertzepzioa gehitzen zaio, nabigatzeko moduak, baliabideek balorazioa eta hizkuntza espezifiko baten 
sormena –euskaraz eta gaztelaniaz-. Hori guztia belaunaldiz belaunaldiz transmitzen joan da eta hori gugana iritsi den aztarna historiko 
bat utzi du. Eta horri guztiari, elementu berriak gehitzen jarraitzen dute, esanguratsuenak direnak ere, eta ondare-balioa bat dutenak, 
bizirik dagoen kultura bat ordezkatzen dutelako, Euskal Herriko itsasoko eta kostaldeko udalerrietan zehar agertzen dena. 

Eraldaketa handiek –horien artean arrantza-sektorearen krisialdia da nabarmenena-, eragina duten biztanleen ongizatean. Ekonomia-
aukera berriak (turismoa, industria berriak, etab.) sartu diren aldaketako testuinguru batean, ondare kultural handia, bai ukigarria 
(materiala) bai ukiezina (ez materiala) jokoan jarri da. Ondare horren gainean kontzientziatzea, hori ezagutzea, balioztatzea, gordetzea 
eta sustatzea itsasertzeko eta zehazki arrantza-eremuetako udalerrietarako interes sozial eta ekonomikoko beste ekintza motetara 
zuzentzen diren aukerak dira. 

Euskal kostaldea, bere udalerriekin, lurraldearen beste lekuetatik ezberdintzen den espazio bat konfiguratu du historikoki, eta 
denborarekin, sozialki eta kulturalki aspektu berezi eta berezkoak dituzten bizimoduak eraiki dituzte. “Euskal itsasokoa izatea” dagoela 
egiazta daitekeen errealitate bat da, eta horrek etorkizuneko aukera garrantzitsu bat kontuan izatera eramaten gaitu. 

Euskal kostaldea itsas-kultura baten eskenatokia dela esan dezakegu. Horren barruan adierazpenak daude, begiestea eta ezagutzea 
merezi duten nortasun eta eduki batzuk dituena. Ezinbestekoa da horren garrantzia zein de jakitea, eta horretarako gerturatu behar 
gara, horrek bizirik dagoen egungo errealitate horren maila guztiak sustatzeko gakoak emango dizkigulako. Interes eta ezagutza horiek 
balioa emateko hainbat jarduera eta aplikazioak proiektatzeko erabili beharko genituzke, gizartea eta kultura aberasteko eta aldi 
berean, euskal itsasertzean aberastasuna eta enpleguak sortzen dituzten ekonomia-jardueren sormenaren oinarri izateko.
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6. E. Itsaso-arrantzako ondarea berreskuratzea, konts erbatzea eta aprobetxatzea eta horri balioa ematea

Jarduera-lerroak eta Ekimen posibleak

6.1 Itsasoko-arrantzako ondarea –materiala eta ez mat eriala- berreskuratzeko eta kontserbatzeko ekimenak sustatzea, 
adostasunetik eta elkarlanetik.

• Ondare Material Higiezina, herri, erlijio, armada, administrazio eta industria izaerako, auzoak, itsas etxebizitzak eta 
etxaurreak, kofradiak eta administrazio-zerbitzuak, kaiak, portu-biltegiak, ontzitegi-arrapalak, upeltegiak, lonjak, 
itsasargiak, semaforoak, talaiak, seinaleak, salbamendu-estazioak, fabrikak ontziolak, muntaia-tailerrak eta motoreak, 
etab.

• Ondare Material Higigarria: Ontzi tradizionalak, tresnak eta erremintak, estetika-, arte- eta monumentu-irudikapenak, etab.

• Ondare Ez Materiala eta/edo Ikur-ondarea: itsas memoriari lotutako gertakizunak eta pertsonaiak, literatura, musika eta 
etnografia erreferenteko adierazpenak, festako eta merkataritzako gertakizunak, kirol gertakizunak, herri erlijiotasuna, 
toponimia, lexikoa, arrantzaren ezagutzak eta teknikak edo arteak, itsas erreferenteko kide-ehuna, lanbide tradizionalak, 
etab.

6.2 Itsaso-arrantzako ondareari balioa emateko ekint zak garatzea.

• Ondarea kalifikatzea, hedatzea, trebatzea eta dinamizatzea.

• Ondare-baliabideen aprobetxamendu ekonomikoa (2. eta .3. estrategiekin lotuta)
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7. E. Parte-hartzea, inplikazioa, elkarlana eta sarek o lana

Jarduera-lerroak eta Ekimen posibleak

EAEko Itsasertza Garatzeko Programa jarduera-esparru edo gida bat izan behar du itsasertzaren garapen iraunkorrean eragina duten 
politika, erakunde, gizarte eta ekonomia agenteentzako, bereziki arrantzaren mendekotasuna duten eremuetakoak direnentzako. 

Horretarako, eremu hauetako garapen iraunkorraren protagonistak bildu ditzaketen laneko sareak eratzea beharrezkoa da eta agente
ezberdinen, eta bereziki arrantza-komunitatearen, parte-hartze aktiboa sustatzea. 

Era berean, esperientziak elkarren artean trukatzea sustatu behar da eta antzeko ezaugarriak eta problematikak dituzten beste 
lurraldeetako agenteen arteko elkarlana estimulatzea, haien esperientzietatik ikasteko, sinergiak bilatzeko eta banatutako egoeretarako 
baterako proiektuak eta konponbideak aurkitzeko. Informazio hedatzeko eta praktika onenak elkar artean trukatzeko parte-hartzea eta 
sareko lana plus bat dira garapeneko estrategiaren eraginkortasunean, eta horrek lurralde bakoitzaren betekizun indibidualari benetako 
balio erantsi bat eman diezaioke. 

Erakuste-eragina duten eta beste eremuetan aplika daitezkeen proiektuak aurrera eraman ahal izateko, proiektu berritzaileen edo 
proiektu pilotuen aldeko apustu garrantzitsu bat egin behar da.

Kostaldeko Ekintza Taldeak Programa honen kudeaketan garatu beharreko rol garrantzitsua kontuan izanik, Taldea trebakuntza 
bereziarekin trebatzeko aukera begiesten da, tokiko garapeneko estrategia prestatzen eta aplikatzen laguntzen dizkieten gaitasunak 
har ditzaten, estrategia hori taldeko esfortzuan, elkarlanean eta ko-erantzukizunean oinarritu behar da eta.
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7. E. Parte-hartzea, inplikazioa, elkarlana eta sarek o lana

Jarduera-lerroak eta Ekimen posibleak

7.1 Esparru ezberdinetan kooperatzea, sinergiak apro betxatzeko helburuarekin

• Toki eta nazioarteko mailetan interes komuna duten kolaborazioko proiektuak sustatzea eta sarean lan egitea, itsasertzeko 
garapenarekin lotutako espazio tematiko ezberdinetan modu aktiboan parte hartuz. 

o Intereseko topaketetan eta kongresuetan parte hartzea.

o Sareetan parte hartzea, beste errealitateak eta esperientziak ezagutzeko, arrantza-eremuetako ekonomia-dibertsifikazioko
eta garapen iraunkorreko praktika onak esploratzea eta aldi berean, gure esperientziak besteekin trukatzea. 

• Organismo eta erakunde ezberdinak sustatzen diren proiektuetan sartzea (koordinazioa/kooperazioa): administrazio eta 
administrazio-maila ezberdinak, Garapen Agentziak, ADR, …

• Sektore ezberdinen artean eta sektore publikoaren eta sektore pribatuaren arteko komunikazioa, erlazioa, kooperazioa eta 
baterako lana hobetzeko tresnak sustatzea eta/edo indartzea.

o Organismoekin eta erakunde turistiko eta kulturalekin kooperazioko bide edo mekanismo egonkorrak ezartzea. 

o Nekazaritza-sektorearekin aliantzak esploratzea (nekazariak eta abeltzainak), Herrialdean sortutako produktuak sustatzeko 
eta lehen mailako sektoreak gizartean duen garrantzia ezagutzera emateko.

o Itsasertzeko eremuetarako interes bereziki sektore- edo jarduera-elkarte klusterretan parte-hartzea (Ingurumena, Energia, 
etab.).

7.2. Programa Garatzeko estrategia zabaltzea.

• Taldeak trebakuntzak hartzearen alde egitea.

• Definitutako estrategia sustatzeko azterlanak eta analisiak garatzea.

• Estrategiak eta horien emaitzak hedatzeko ekintzak garatzea.
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PRPROGRAMA ZABALTZEA ETA AURRERA ERAMATEAOGRAMA ZABALTZEA ETA AURRERA ERAMATEA9



Dokumentu honen lehenengo kapituluetan aipatu den bezala, Arrantzako Europako Funtsari buruzko uztailaren 27ko Kontseiluaren 
1198/2006 Araudiak (EB) estrategia nazionaletan definitutako hainbat jarduera jasotzen ditu. Horiek Arrantzako Politika komunak epe 
laburrera izan behar dituen eraginak eta arrantza- eta akuikultura-sektorearekin oso lotuta dagoen jarduera duten eremuen baliabideetan 
dagoen murrizketaren eragin ekonomiko, sozial eta ingurumenarekin lotutakoak lantzeaz gain, arrantza-komunitateetan eta -eremuetan 
diru-sarrera iturri iraunkor berrien sormena eta bizi-kalitateko handitze nabaria estimulatzera zuzendutako jarduerak jasotzen ditu.

Lerro horretan, behetik gorako (bottom-up) ikuspegi baten aplikaziotik, arrantza-sektorearen parte-hartze proaktibo bat bilatzen da, 
sektoreen eta agente publiko eta pribatuen artean gehiago kooperatzea, arrantza-komunitateak erabakiak hartzean inplikatuz (estrategien 
elaborazioa, ekimen-proposamenak, arrantza-eremuetako garapen iraunkorra sustatu dezaketen egitura-proiektuei laguntza eskaintzea 
eta horiek hautatzea…). 

Parte-hartze hori hurrengoen bidez egituratzen da: Kostaldeko Ekintza Taldeak (KET), arrantza-sektoreko erakundeek osatutako elkarteak, 
tokiko erakunde publikoak eta gizarte, ingurumen eta kultura erakundeak, antzeko izaerako beste batzuen artean, Arrantzako Europako 
Funtsetatik (AEF) datozen laguntza-lerro bat kudeatzeko helburuarekin sortutakoak, bereziki 4-Ardatzako laguntza-lerroa. Laguntza horiek 
laguntza ekonomikoetan oinarrituta plan estrategikoak egitera zuzenduko dira, 2007-2013 epealdiaren barruan, eta horien helburua 
kostaldeko eremu ezberdinen gizarte, ekonomia eta ingurumen iraunkortasuna lortzea izango da. 

Horrela bada, KET arrantza-eremuetako garapen iraunkorrerako politikarako gobernuko tresnak dira.

Horrenbestez, Kostaldeko ekintza Taldearen betekizu na izango da, neurri handi batean, 2011-2013 EAEko I tsasertza Garatzeko 
programa zabaltzea, dinamizatzea eta martxan jartze a. Horren formalizazioa Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza Saileko deialdi publiko bidez egingo da eta horretan bete beharreko betekizunak eta garatu beharreko funtzioak 
arautuko dira. 

Programa hau erreferentzia gisa hartuz, Kostaldeko Ekintza Taldeak 2013. urtean itsasertzaren garapen iraunkorra izateko bere 
Programa Operatiboa egin beharko du eta horretan, denboran garatu beharreko laneko lerro nagusiak jasoko dira. 

Urtero, Kostaldeko Ekintza Taldeak Kudeaketa Plan bat egingo du urtean egin beharreko proiektu eta jarduera nagusiekin.

9. Programa zabaltzea eta aurrera eramatea
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Arrantza-eremuen garapen iraunkorrerako estrategiaren izaera integralak Administrazioaren eskumen-esparru ezberdinen arteko  eta 
esparru publiko zein pribatuaren erakundeen eta age nteen arteko kolaborazioa sustatzeko beharra dakar, eta baita funts eta 
finantzaketa-tresna eskuragarri guztiak aprobetxatzea ere. 

Edozein kasuan, 2011-2013 EAEko Itsasertza Garatzeko Programa honekin batera 234/2000 Dekretua berrikusiko da. Laguntza-programa 
hori euskal arrantza politikaren osagarri bat da, lurralde-esparru oso espezifikoan garatuko dena eta arrantza-eremuen garapen 
iraunkorrera zuzentzen dena, ikuspegi integralago eta integratuago baten ikuspuntutik.

Dekretu berriaren esparrua mugatzeko , Europako ikuspegi berria kontuan izan da, eta baita Itsasertza Garatzeko programa honen 
diseinurako egindako egoera-analisia ere. Horretan arrantza-eremuan nolabaiteko heterogenotasuna dagoela agerian utzi da (egun arte 
arrantzaren menpeko kontsideratutako 15 udalerrien artean), azken urteetan egondako eboluziotik eta aldaketetatik eratorri dena.

Ondorioz, arrantza-sektoreko esparruekin lotutako udal adierazleen –bizi-kalitatea, garapen ekonomikoa eta ingurumen egoera- analisi 
xehe baten ondoren, zonakatzen berri bat egin da aipatu Dekretua aplikatzeko (ikusi Eranskina), hurrengo adierazleetan oinarritutakoa: 

• Per capita BPGd /LAPeko batez bestekoa
• Arrantza-sektorearen ordezkotasuna
• Arrantza-sektoreak gehi trakzio-industriek udal BEGdri egiten dioten ekarpena (%)
• Biztanleriaren eboluzioa azken hamarkadan (1998-2008)
• Kostaldeko edo barnealdeko udalerria

... Programa zabaltzea eta aurrera eramatea
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2011-2013 EAEko Itsasertza Garatzeko Programaren Estra tegia eta Jarduera-lerroak EAEko Arrantza Politikaren es parruan.
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2009-2013 ARRANTZAKO PLAN ESTRATEGIKOAREN PROGRAMAK  EDO JARDUERA-LERROAK

1.P. Akuikultura-programa (Akuikulturaren Planaren bitartez garatua…)

2.P. Azpiegituretako programa (garatzeke)

3.P. Euskal Itsasertza Garatzeko Programa (dokumentu hon etan garatutakoa)

4.P. Laneko Arriskuen Prebentziorako Programa

5.P. Sektorea Profesionalizatzeko Programa (garatzeke)

6.P. Sustapen eta Marketingeko Programa (garatzeke)

7.P. Heziketa-programa

G Arrantzako Plan Estrategikoak planteatutako jarduera-lerroak, bakarrik 2011-2013 EAEko Itsasertza garatzeko Programa 

honen (3.P.) jaso dituenak. 



TAULAK ETA GRAFIKOAKTAULAK ETA GRAFIKOAKI. ERANSKINA



Plentzia

Mungia

Bakio LAP

Barrika LAP

Gatika LAP

Gorliz LAP

Lemoiz OM

Plentzia LAP

Sopelana LAP

Urdúliz LAP

Gernika

Bermeo

Aiangiz LAP

Erratzu LAP

Bermeo OM

Busturia LAP

Ea LAP

Elantxobe OM

Forua LAP

Gautegiz Arteaga LAP

Gernika Lemu LAP

Ibarrangelu LAP

Kortezubi LAP

Mundaka OM

Murueta OM

Sukarrieta OM

Markina

Ondarroa

Amoroto LAP

Berriatua LAP

Gizaburuaga LAP

Ispaster LAP

Lekeitio OM

Mendexa LAP

Ondarroa OM

Bilbao Handia

Abanto eta Zierbena/ 

Abanto Zierbena
LAP

Barakaldo LAP

Berango LAP

Bilbao LAP

Erandio LAP

Getxo LAP

Leioa LAP

Muskiz LAP

Ortuella LAP

Portugalete LAP

Santurtzi LAP

Sestao LAP

Valle de 

TrápagaTrapagaran
LAP

Zierbena OM

Bidasoa Behera

Hondarribia OM

Irun LAP

Deba Behera

Deba LAP

Mutriku OM

Donostialdea

Donostia

Astigarraga LAP

Donostia

San Sebastian
LAP

Hernani LAP

Lezo LAP

Oiartzun LAP

Pasaia OM

Renteria LAP

Usurbil LAP

Urola Kostaldea

Aia LAP

Aizarnazabal LAP

Getaria OM

Orio OM

Zarautz LAP

Zestoa LAP

Zumaia OM

Itsasertzeko Udalerriak eta Arrantzaren oso menpeko dire n Udalerriak (OM)



Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA

Abanto eta Zierbena 4.779 4.868 9.647

Aia 1.076 882 1.958

Aizarnazabal 359 310 669

Ajangiz 216 229 445

Amoroto 206 202 408

Arratzu 190 185 375

Astigarraga 2.417 2.261 4.678

Bakio 1.181 1.132 2.313

Barakaldo 47.812 50.648 98.460

Barrika 715 734 1.449

Berango 3.218 3.370 6.588

Bermeo 8.324 8.613 16.937

Berriatua 739 570 1.309

Bilbao 168.019 186.841 354.860

Busturia 889 857 1.746

Deba 2.731 2.677 5.408

Donostia 86.935 98.422 185.357

Ea 456 449 905

Elantxobe 209 232 441

Erandio 11.911 12.351 24.262

Errenteria 19.009 19.758 38.767

Forua 514 502 1.016

Gatika 802 757 1.559

Gautegiz Arteaga 446 429 875

Gernika-Lumo 7.898 8.346 16.244

Getaria 1.322 1.306 2.628

Getxo 38.094 42.676 80.770

Gizaburuaga 98 98 196

Gorliz 2.677 2.723 5.400

Hernani 9.527 9.762 19.289
Hondarribia 8.257 8.201 16.458

Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA

Ibarrangelu 306 310 616

Irun 29.878 31.073 60.951

Ispaster 341 321 662

Kortezubi 212 200 412

Leioa 14.706 15.373 30.079

Lekeitio 3.677 3.800 7.477

Lemoiz 551 477 1.028

Lezo 2.984 3.019 6.003

Mendexa 229 208 437

Mundaka 951 982 1.933

Murueta 161 149 310

Muskiz 3.590 3.626 7.216

Mutriku 2.500 2.479 4.979

Oiartzun 4.963 4.931 9.894

Ondarroa 4.508 4.413 8.921

Orio 2.528 2.498 5.026

Ortuella 4.138 4.382 8.520

Pasaia 7.705 8.285 15.990

Plentzia 2.063 2.239 4.302

Portugalete 23.193 24.912 48.105

Santurtzi 22.890 24.088 46.978

Sestao 14.300 15.176 29.476

Sopelana 6.096 6.263 12.359

Sukarrieta 178 172 350

Urduliz 1.657 1.681 3.338

Usurbil 3.038 2.881 5.919

Valle de Trápaga 6.055 6.298 12.353

Zarautz 11.122 11.505 22.627

Zestoa 1.806 1.673 3.479

Zierbena 753 629 1.382

Zumaia 4.633 4.652 9.285

Gizonezkoak Emakumezkoak GUZTIRA

Itsasertza guztira 612.738 659.086 1.271.824

Arrantza-udalerriak guztira 46.257 46.888 93.145

Arrantza-udalerriak ez direnak guztira 566.481 612.198 1.178.679

EAE guztia 1.062.412 1.109.763 2.172.175

Biztanleria generoaren arabera 2009



ABADIÑO 201,11
ABALTZISKETA 28,21
ABANTO Y CIÉRVANA-
ABANTO ZIERBENA

595,49

ADUNA 57,29
AIA 34,96
AIZARNAZABAL 102,92
AJANGIZ 60,96
ALBIZTUR 24,19
ALEGIA 222,18
ALEGRÍA-DULANTZI 131,66
ALKIZA 30,00
ALONSOTEGI 132,48
ALTZAGA 64,40
ALTZO 41,02
AMEZKETA 48,06
AMOREBIETA-ETXANO 306,04
AMOROTO 31,63
AMURRIO 104,66
ANDOAIN 535,73
ANOETA 451,46
ANTZUOLA 78,27
AÑANA 8,04
ARAKALDO 36,54
ARAMA 153,08
ARAMAIO 20,31
ARANTZAZU 80,26
AREATZA 124,29
ARETXABALETA 229,86
ARMIÑÓN 19,53
ARRAIA-MAEZTU 5,77
ARRANKUDIAGA 39,87
ARRASATE / MONDRAGÓN 643,27
ARRATZU 38,03
ARRAZUA-UBARRUNDIA 16,05
ARRIETA 38,00
ARRIGORRIAGA 777,19
ARTEA 60,56
ARTZENTALES 19,40
ARTZINIEGA 66,35
ASPARRENA 25,21
ASTEASU 87,46
ASTIGARRAGA 406,78
ATAUN 28,47
ATXONDO 62,67
AULESTI 27,00
AYALA / AIARA 19,62
AZKOITIA 199,05
AZPEITIA 207,13
BAKIO 137,68

GABIRIA 31,81
GAINTZA 22,00
GALDAKAO 921,96
GALDAMES 18,81
GAMIZ-FIKA 85,03
GARAI 44,79
GATIKA 90,64
GAUTEGIZ ARTEAGA 64,34
GAZTELU 17,75
GERNIKA-LUMO 1.913,31
GETARIA 247,92
GETXO 6.787,39
GIZABURUAGA 31,11
GORDEXOLA 42,46
GORLIZ 529,41
GÜEÑES 154,10
HARANA 7,80
HERNANI 477,45
HERNIALDE 82,38
HONDARRIBIA 571,46
IBARRA 867,00
IBARRANGELU 39,49
IDIAZABAL 76,75
IGORRE 244,97
IKAZTEGIETA 232,50
IRUN 1.424,09
IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA 54,27
IRURA 505,00
IRURAIZ-GAUNA 10,47
ISPASTER 29,29
ITSASONDO 72,92
IURRETA 201,95
IZURTZA 60,00

KARRANTZA HARANA 20,41
KORTEZUBI 34,33
KRIPAN 15,52
KUARTANGO 4,23
LABASTIDA / BASTIDA 39,11
LAGRÁN 4,08
LAGUARDIA 18,62
LANCIEGO 27,98
LANESTOSA 239,17
LANTARÓN 15,89
LAPUEBLA 146,17
LARRABETZU 87,16
LARRAUL 42,20
LASARTE-ORIA 3.013,90
LAUDIO / LLODIO 487,07
LAUKIZ 133,58

BALIARRAIN 40,74
BALMASEDA 326,01
BAÑOS DE EBRO 35,05
BARAKALDO 4.051,85
BARRIKA 185,77
BARRUNDIA 8,97
BASAURI 6.093,86
BEASAIN 451,90
BEDIA 58,30
BEIZAMA 10,71
BELAUNTZA 85,88
BERANGO 748,64
BERANTEVILLA 12,27
BERASTEGI 22,51
BERGARA 190,75
BERMEO 496,69
BERNEDO 4,41
BERRIATUA 72,72
BERRIZ 162,39
BERROBI 222,22
BIDEGOIAN 37,23
BILBAO 8.592,25
BUSTURIA 89,08
KANPEZU 13,15
DEBA 104,20
DERIO 639,40
DIMA 21,12
DONOSTIA 3.013,93
DURANGO 2.635,76
EA 63,73
EIBAR 1.224,06
ELANTXOBE 232,11
BURGELU 16,85
ELCIEGO 64,17
ELDUAIN 9,48
ELGETA 63,25
ELORRIO 194,27
ELVILLAR / BILAR 21,09
ERANDIO 1.386,40
EREÑO 24,11
ERMUA 2.621,29
ERRENTERIA 1.215,27
ERREZIL 19,50
ERRIGOITI 31,28
ESKORIATZA 100,57
ETXEBARRI 2.779,09
ETXEBARRIA 45,91
EZKIO-ITSASO 27,78
FORUA 127,00
FRUIZ 75,54

LAZKAO 469,65
LEABURU 113,53
LEGAZPI 208,49

ERRIBERAGOITIA 6,08
LEGORRETA 173,72
LEGUTIANO 35,80
LEINTZ-GATZAGA 18,10
LEIOA 3.538,71
LEKEITIO 3.935,26
LEMOA 199,87
LEZA 22,73
LEZAMA 149,39
LIZARTZA 51,28
LOIU 149,67
MALLABIA 50,34
MAÑARIA 28,18
MARKINA-XEMEIN 108,94
MARURI-JATABE 56,84
MENDARO 78,16
MENDATA 17,05
MENDEXA 60,69
MEÑAKA 55,57
MOREDA DE ÁLAVA 30,00
MORGA 26,91
MUNDAKA 460,24
MUNGIA 365,48
MUNITIBAR 17,14
MURUETA 50,82
MUSKIZ 328,00
MUTILOA 26,70
MUTRIKU 176,56
MUXIKA 29,46
NABARNIZ 18,93
NAVARIDAS 23,48
OIARTZUN 164,90
OKONDO 36,35
OLABERRIA 140,29
ONDARROA 2.060,28
OÑATI 100,70
ORDIZIA 1.707,37
ORENDAIN 29,05
OREXA 20,86
ORIO 512,86
ORMAIZTEGI 191,74
OROZKO 23,46
ORTUELLA 1.106,49
OTXANDIO 99,35
OYÓN-OION 69,69
PASAIA 1.453,64
PEÑACERROMA 5,08

PLENTZIA 682,86
PORTUGALETE 15.032,81
RIBERA BAJA 43,25
SALVATIERRA 127,01
SAMANIEGO 30,09
SAN MILLÁN 8,33
SANTURTZI 6.908,53
SEGURA 151,20
SONDIKA 657,39
SOPELANA 1.471,31
SOPUERTA 58,50
SORALUZE 280,99
SUKARRIETA 152,17
TOLOSA 476,09
TRUCIOS-TURTZIOZ 17,16
UBIDE 55,52
UGAO-MIRABALLES 774,81
URDULIZ 427,95
URDUÑA-ORDUÑA 125,97
URKABUSTAIZ 19,77
URNIETA 275,11
URRETXU 874,94
USURBIL 237,71
VALDEGOVÍA 4,60
VALLE DE TRÁPAGA 942,98
VILLABONA 326,72

VILLABUENA DE ALAVA 37,41
VITORIA-GASTEIZ 851,38
YÉCORA / IEKORA 16,22
ZALDIBAR 255,42
ZALDIBIA 94,14
ZALDUONDO 15,42
ZALLA 265,78
ZAMBRANA 9,54
ZAMUDIO 160,15
ZARATAMO 173,50
ZARAUTZ 1.582,31
ZEANURI 19,85
ZEBERIO 22,38
ZEGAMA 42,63
ZERAIN 23,14
ZESTOA 79,61
ZIERBENA 125,64
ZIGOITIA 16,15
ZIORTZA-BOLIBAR 20,93
ZIZURKIL 180,45
ZUIA 19,51
ZUMAIA 821,68
ZUMARRAGA 555,16

EAEko Biztanle-dentsitatea 2009an



Biztanleak
>65

% biztanleak
>65

Itsasertzeko
batez

bestekoa
1.271.824 %19,54

Arrantza-
udalerriak

93.145 %19,12

Arrantza-
udalerriak ez

direnak
1.178.679 %19,58

Iturria: Guk egina Udalmap-eko datuak oinarri izanik

……Zahartze-indizea EAEn (18,85) ……Itsasertzeko zahartze-indizea (19,54)

Arrantza-udalerrietako 65 urte baino gehiago dituztenen % 2009an



ABANTO ETA ZIERBENA 1,63
AIA 4,9
AIZARNAZABAL 8,22
AJANGIZ 1,57
AMOROTO 2,7
ARRATZU 2,93
ASTIGARRAGA 5,47
BAKIO 4,8
BARAKALDO 4,96
BARRIKA 3,59
BERANGO 5,01
BERMEO 5,66
BERRIATUA 14,97
BILBAO 7,88
BUSTURIA 2,92
DEBA 4,18
DONOSTIA 6,48
EA 1,88
ELANTXOBE 4,54
ERANDIO 6,48
ERRENTERIA 4,41
FORUA 6,1
GATIKA 2,25
GAUTEGIZ ARTEAGA 3,66
GERNIKA-LUMO 8,34
GETARIA 6,54
GETXO 5,67
GIZABURUAGA 4,08
GORLIZ 5,11
HERNANI 4,57
HONDARRIBIA 5,55

IBARRANGELU 2,44
IRUN 7,87
ISPASTER 1,06
KORTEZUBI 1,46
LEIOA 5,56
LEKEITIO 4,23
LEMOIZ 3,6
LEZO 2,57
MENDEXA 3,2
MUNDAKA 6,36
MURUETA 2,26
MUSKIZ 2,4
MUTRIKU 4,66
OIARTZUN 2,44
ONDARROA 6,2
ORIO 5,39
ORTUELLA 1,21
PASAIA 7,34
PLENTZIA 5,79
PORTUGALETE 3,01
SANTURTZI 3,61
SESTAO 5,1
SOPELANA 4,12
SUKARRIETA 3,14
URDULIZ 2,91
USURBIL 3,62
VALLE DE TRÁPAGA 1,82
ZARAUTZ 6,3
ZESTOA 4
ZIERBENA 2,68
ZUMAIA 3,98

Atzerritarrak
% Atzerritarren

/biztanleria
Itsasertza 71869,60 %5,65
Arrantza-udalerriak 5435,8507 %5,84
Arrantza-udalerriak
ez direnak

66433,75 %5,64

Arrantza-udalerriak
hiriburuak gabe

26459,65 %4,14

Atzerriko biztanleen % itsasertzean



2001 2006

Kopurua % Kopurua % Variación

Bermeo 996 5,89 1.032 %6,10 %3,60

Elantxobe 32 %7,00 17 %3,83 %-45,32

Getaria 133 %5,40 140 %5,54 %2,68

Hondarribia 965 %6,41 968 %6,02 %-6,07

Lekeitio 432 %5,81 408 %5,58 %-3,90

Lemoiz 39 %4,35 53 %5,58 %28,32

Mundaka 85 %4,61 104 %5,53 %20,01

Murueta 18 %8,11 19 %6,29 %-22,41

Mutriku 269 %5,60 282 %5,88 %5,10

Ondarroa 603 %6,12 581 %6,26 %2,25

Orio 245 %5,57 280 %5,96 %6,98

Pasaia 805 %4,86 889 %5,50 %13,15

Sukarrieta 10 %3,15 17 %4,80 %52,23

Zierbena 64 %5,44 62 %4,83 %-11,13

Zumaia 588 %6,95 572 %6,47 %-6,93

Arrantza-udalerriak 74.240 %5,94 70.897 %5,63 %-5,26

Arrantza-udalerriak
ez direnak

16.668 %5,82 16.064 %6,07 %4,30

Itsasertza 57.572 %5,95 54.833 %5,51 %-7,38

EAE 127.785 %7,16 121.360 %5,77 %-19,37

Bigarren mailako ikasketak egin zituzten biztanleen ebolu zioa



15-29 urteko
biztanleak

Biztanleak
2009 Gazteen % 

Eboluzioa
2009-2003

Abanto Eta Zierbena 1513 6710 %22,55 %-21,19

Aia 331 1294 %25,58 %-5,19

Aizarnazabal 115 481 %23,91 %-31,91

Ajangiz 67 291 %23,02 %-5,87

Amoroto 60 259 %23,17 %-11,13

Arratzu 58 249 %23,29 %-15,65

Astigarraga 702 3307 %21,23 %-24,32

Bakio 332 1616 %20,54 %-28,20

Barakaldo 15443 66611 %23,18 %-22,56

Barrika 196 970 %20,21 %-21,39

Berango 1032 4627 %22,30 %-26,69

Bermeo 2680 11220 %23,89 %-19,62

Berriatua 252 924 %27,27 %-16,89

Bilbo 54973 233838 %23,51 %-16,11

Busturia 225 1152 %19,53 %-33,06

Deba 872 3680 %23,70 %-15,86

Donostia 28130 122774 %22,91 %-16,11

Ea 113 587 %19,25 %-12,95

Elantxobe 61 284 %21,48 %-26,97

Erandio 3909 16866 %23,18 %-25,69

Errenteria 5414 26039 %20,79 %-30,25

Forua 167 684 %24,42 %-14,48

Gatika 215 1061 %20,26 %-31,42

Gautegiz Arteaga 124 595 %20,84 %-13,90

Gernika-Lumo 2678 10686 %25,06 %-14,85

Getaria 399 1750 %22,80 %-17,79

Getxo 14279 55549 %25,71 %-16,76

Gizaburuaga 31 130 %23,85 %39,41

Gorliz 761 3711 %20,51 %-19,20

Hernani 2825 12917 %21,87 %-21,55

Hondarribia 2514 11156 %22,53 %-20,42

Ibarrangelu 70 389 %17,99 %-15,85

Irun 9696 41264 %23,50 %-21,83

15-29 urteko
biztanleak

Biztanleak
2009 Gazteen % 

Eboluzioa
2009-2003

Ispaster 84 426 %19,72 %-24,11

Kortezubi 55 272 %20,22 %-27,70

Leioa 5097 21553 %23,65 %-22,37

Lekeitio 1065 4781 %22,28 %-16,52

Lemoiz 129 678 %19,03 %-13,53

Lezo 984 4252 %23,14 %-23,98

Mendexa 54 303 %17,82 %-1,33

Mundaka 286 1282 %22,31 %-21,32

Murueta 39 205 %19,02 %-24,81

Muskiz 1211 5028 %24,09 %-19,09

Mutriku 767 3391 %22,62 %-19,32

Oiartzun 1536 6771 %22,68 %-21,55

Ondarroa 1380 5886 %23,45 %-16,58

Orio 777 3430 %22,65 %-26,78

Ortuella 1405 5861 %23,97 %-22,97

Pasaia 2259 10342 %21,84 %-20,50

Plentzia 652 2955 %22,06 %-13,89

Portugalete 7135 31861 %22,39 %-24,54

Santurtzi 7272 31718 %22,93 %-23,80

Sestao 4438 19394 %22,88 %-22,61

Sopelana 2014 8956 %22,49 %-21,57

Sukarrieta 37 225 %16,44 %-28,21

Urduliz 484 2310 %20,95 %-23,61

Usurbil 892 4009 %22,25 %-25,23

Trapagaran 1829 8426 %21,71 %-26,39

Zarautz 3718 15331 %24,25 %-16,89

Zestoa 558 2291 %24,36 %-16,75

Zierbena 245 973 %25,18 %-9,06

Zumaia 1553 6283 %24,72 %-22,76

ITSASERTZA 198192 852864 %23,24 %-19,53
ARRANTZA-
UDALERRIAK

14191 61886 %22,93 %-19,96

BESTEAK 184001 790978 %23,26 %-19,49
EAE 342817 2172175 %15,78 %-56,97

15-19 urteetako biztanleen % itsasertzean 2009an



UDALERRIAK % Kopurua

BERMEO 56,34 9525

ELANTXOBE 46,04 210

GETARIA 66,67 1642

HONDARRIBIA 61,72 9289

LEKEITIO 59,95 4457

LEMOIZ 62,21 558

MUNDAKA 57,89 1067

MURUETA 69,51 154

MUTRIKU 62,53 3006

ONDARROA 62,05 6109

ORIO 64,21 2822

PASAIA 56,86 9414

SUKARRIETA 68,72 218

ZIERBENA 55,74 656

ZUMAIA 63,61 5378

ARRANTZA-
UDALERRIAK

60,01 722349

ARRANTZA-
UDALERRIAK EZ 

DIRENAK
57,61 54506

ITSASERTZA 57,78 667843
EAE 59,24 875515

Arrantza-udalerrietan okupatutako biztanleak 2001ean



AIA 23,77
ONDARROA 19,26
GETARIA 18,95
ELANTXOBE 18,75
BERMEO 18,73
ISPASTER 18,73
GIZABURUAGA 15,52
AMOROTO 15,43
KORTEZUBI 12,95
MENDEXA 11,72
LEKEITIO 10,99
MUTRIKU 8,39
ORIO 8,23
BERRIATUA 6,97
HONDARRIBIA 6,97
ZESTOA 6,85
EA 5,8
AIZARNAZABAL 5,5
GATIKA 5,3
MUNDAKA 5,23
LEMOIZ 5,04
PASAIA 5,04
ARRATZU 5
AJANGIZ 4,84
BAKIO 3,88
FORUA 3,85
BUSTURIA 3,5
DEBA 3,5
MURUETA 3,48
IBARRANGELU 3,38
ASTIGARRAGA 3,16
USURBIL 3,12

ZUMAIA 2,71
OIARTZUN 2,57
ZARAUTZ 2,07
GERNIKA-LUMO 1,91
SUKARRIETA 1,91
ZIERBENA 1,89
URDULIZ 1,85
BARRIKA 1,83
GAUTEGIZ ARTEAGA 1,81
LEZO 1,63
GORLIZ 1,61
MUSKIZ 1,55
PLENTZIA 1,32
ERRENTERIA 1,17
HERNANI 1,13
IRUN 1,05
BERANGO 0,98

ABANTO ZIERBENA 0,87

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 0,87
SOPELANA 0,76
ERANDIO 0,75

TRAPAGARAN 0,65
ORTUELLA 0,61
SANTURTZI 0,6
GETXO 0,57
LEIOA 0,5
BARAKALDO 0,45
SESTAO 0,42
BILBO 0,37
PORTUGALETE 0,25

Nekazaritza-arrantzako sektoreak okupatutako 16 urte ba ino gehiagoko
biztanleak 2001ean



INEMean erregistratutako lanik gabeko gizonezkoak
(16-64 urte bitarteko gizonezkoen %)

2004 2009 Eboluzioa

BERMEO %4,13 240 %7,03 403 %68,22

ELANTXOBE %4,64 7 %4,79 7 %1,15

GETARIA %2,14 19 %5,80 53 %180,77

HONDARRIBIA %3,22 185 %5,57 321 %73,82

LEKEITIO %4,36 110 %7,34 183 %65,68

LEMOIZ %3,34 11 %5,24 20 %85,46

MUNDAKA %3,51 23 %6,50 43 %90,04

MURUETA %4,08 4 %4,85 5 %22,44

MUTRIKU %2,47 43 %7,32 132 %210,65

ONDARROA %3,45 123 %8,82 279 %125,85

ORIO %3,44 58 %7,08 125 %115,96

PASAIA %4,83 265 %9,06 483 %82,05

SUKARRIETA %3,25 4 %6,03 7 %65,86

ZIERBENA %6,32 31 %6,80 38 %21,23

ZUMAIA %2,91 92 %8,45 273 %196,62

Itsasertza %4,85 21.054 %9,01 38.740 %84,00

Arrantza-udalerriak %3,75 1215 %7,37 2373 %95,26
Arrantza-udalerriak ez
direnak

%4,94 19.839 %9,15 36.367 %83,31

INEMean erregistratutako lanik gabeko
emakumezkoak (16-64 urte bitarteko emakumezkoen

%)
2004 2009 Eboluzioa

%4,88 278 %7,56 425 %52,96

%2,70 4 %8,70 12 %192,93

%3,49 29 %5,26 44 %54,37

%4,93 268 %7,57 417 %55,72

%3,59 85 %6,96 164 %92,64

%3,30 9 %8,11 24 %173,17

%5,32 33 %5,81 37 %12,24

%3,37 3 %8,82 9 %202,89

%7,71 123 %7,99 130 %5,84

%5,33 168 %8,17 229 %36,00

%4,11 64 %7,33 125 %93,12

%5,37 282 %8,99 463 %63,91

%6,14 7 %7,34 8 %15,39

%3,71 15 %8,21 34 %132,41

%6,13 181 %8,98 281 %55,79

%5,79 25201 %8,75 37.870 %50,27

%5,08 1548 %7,89 2402 %55,15

%5,85 23653 %8,81 35.468 %49,95

Arrantza-udalerrietako eta itsasertzeko eta EAEko batez b estekoaren eboluzio-
datuen eta ehunekoen taula generoaren arabera



2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aldaketa

2005-2010
Nekazaritza-

arrantza
%0,97 %0,99 %0,93 %1,06 %0,95 %0,99 %2,00

Industria %17,65 %16,28 %14,95 %14,08 %15,57 %14,27 %-19,17
Eraikuntza %9,46 %9,47 %8,69 %9,51 %13,60 %13,13 %38,87
Zerbitzuak %62,61 %65,64 %68,39 %68,85 %65,03 %65,40 %4,45

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aldaketa

2005-2010
Nekazaritza-

arrantza
%0,88 %0,99 %0,97 %1,07 %0,94 %0,96 %9,71

Industria %20,17 %19,41 %18,31 %17,41 %19,88 %19,01 %-5,74
Eraikuntza %8,65 %8,69 %8,17 %8,92 %12,55 %12,24 %41,58
Zerbitzuak %61,61 %63,72 %65,84 %66,39 %62,18 %62,12 %0,82

Iturria: Laneko Sarearen estatistikak

EAE

ITSASERTZA

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aldaketa

2005-2010
Nekazaritza-

arrantza
%4,84 %3,95 %3,52 %3,74 %2,42 %1,98 %-59,12

Industria %25,82 %27,07 %24,45 %23,56 %28,33 %24,88 %-3,63
Eraikuntza %7,30 %6,94 %6,41 %5,76 %9,32 %9,58 %31,20
Zerbitzuak %55,54 %57,41 %62,15 %63,38 %57,75 %60,17 %8,34

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aldaketa

2005-2010
Nekazaritza-

arrantza
%0,73 %0,80 %0,76 %0,88 %0,84 %0,93 %26,06

Industria %17,15 %15,58 %14,32 %13,44 %14,67 %13,57 %-20,89
Eraikuntza %9,59 %9,63 %8,84 %9,76 %13,90 %13,36 %39,40
Zerbitzuak %63,05 %66,17 %68,81 %69,22 %65,54 %65,74 %4,28

ARRANTZA-UDALERRIAK

ARRANTZA-UDALERRIAK EZ DIRENAK

Langabeziaren eboluzioa sektoreen arabera



1996 2000 2005

BERMEO 12.938,00 16.359,00 20.821,00

ELANTXOBE 11.409,00 9.226,00 11.726,00

GETARIA 16.769,00 21.549,00 27.025,00

HONDARRIBIA 9.711,00 14.573,00 15.547,00

LEKEITIO 8.395,00 11.276,00 13.041,00

LEMOIZ 7.544,00 10.583,00 14.572,00

MUNDAKA 7.911,00 11.059,00 16.951,00

MURUETA 17.757,00 41.619,00 33.636,00

MUTRIKU 9.173,00 12.317,00 15.116,00

ONDARROA 15.998,00 13.380,00 17.043,00

ORIO 9.230,00 12.699,00 14.182,00

PASAIA 11.642,00 14.530,00 18.358,00

SUKARRIETA 23.914,00 41.722,00 69.535,00

ZIERBENA 9.766,00 21.738,00 190.428,00

ZUMAIA 15.839,00 25.835,00 32.957,00

ITURRIA: EUSTAT

Udal BPGd per capita



2000 2005
Aldaketa

00-05

Ibarrangelu 11457 10808 %-5,66

Gautegiz Arteaga 9185 11062 %20,44

Busturia 9712 11361 %16,98

Kortezubi 10808 11638 %7,68

Elantxobe 9226 11726 %27,10

Portugalete 9412 11782 %25,18

Santurtzi 10950 12403 %13,27

Sopelana 12336 12678 %2,77

Barrika 11930 12892 %8,06

Lekeitio 11276 13041 %15,65

Gorliz 12378 13755 %11,12

Mendexa 11011 13965 %26,83

Getxo 11603 14125 %21,74

Orio 12699 14182 %11,68

Lemoiz 10583 14572 %37,69

Sestao 12398 14780 %19,21

Mutriku 12317 15116 %22,72

Plentzia 12679 15386 %21,35

Hondarribia 14573 15547 %6,68

Errenteria 11642 16084 %38,15

Mundaka 11059 16951 %53,28

Ondarroa 13380 17043 %27,38

Berango 17162 17962 %4,66

Pasaia 14530 18358 %26,35

Zarautz 17144 19351 %12,87

Bakio 14495 19935 %37,53

Gernika-Lumo 16652 20770 %24,73

Barakaldo 12844 20810 %62,02

Bermeo 16359 20821 %27,28

Ortuella 13162 21282 %61,69

Ea 11430 21336 %86,67

2000 2005
Aldaketa 00-

05

Ispaster 15577 22841 %46,63

Irun 18401 23121 %25,65

Arratzu 20971 23393 %11,55

Bilbo 19941 26225 %31,51

Forua 19184 26601 %38,66

Urduliz 13570 26808 %97,55

Donostia 20398 26854 %31,65

Getaria 21549 27025 %25,41

Abanto eta Zierbena 18874 28237 %49,61

Gatika 21448 29564 %37,84

Erandio 21732 31196 %43,55

Lezo 23691 31488 %32,91

Hernani 22434 31777 %41,65

Leioa 22598 32678 %44,61

Zumaia 25835 32957 %27,57

Deba 26518 33125 %24,92

Murueta 41619 33636 %-19,18

Zestoa 20709 34640 %67,27

Oiartzun 34094 42714 %25,28

Aia 26241 48513 %84,87

Amoroto 36285 48776 %34,42

Trapagaran 29829 51455 %72,50

Astigarraga 42768 53017 %23,96

Berriatua 55460 57622 %3,90

Sukarrieta 41722 69535 %66,66

Usurbil 52266 70835 %35,53

Aizarnazabal 49219 71613 %45,50

Muskiz 65962 101404 %53,73

Gizaburuaga 67229 103175 %53,47

Ajangiz 97217 122148 %25,64

Zierbena 21738 190428 %776,01
Itsasertzaren batez
bestekoa

24483 32804 %33,98

2005ean per
capita errenta
txikiena zuten
euskal
itsasertzeko 15 
udalerriak

Itsasertzeko udalerrien per capita BPGd



Iturria: Guk egina DIRAEko –Euskadiko ekonomia-jardueretako direktorioko- datuak oinarri
izanik

Establezimenduak jarduera-adarren arabera arrantza-uda lerrietan 2009



Arrain, krustazeo eta 
moluskuen 
prozesaketa

Arrain-kontserbetako 
fabrikazioa

Ontzi eta egitura 
flotatzaileen 
eraikuntza

Aisialdiko eta kiroleko 
ontzien eraikuntza

BERMEO 1 7 4 1

ELANTXOBE 0 0 0 0

GETARIA 0 5 2 0

HONDARRIBIA 0 0 2 0

LEKEITIO 0 1 0 0

LEMOIZ 0 0 0 0

MUNDAKA 0 3 1 0

MURUETA 0 0 1 0

MUTRIKU 1 6 1 0

ONDARROA 0 5 1 0

ORIO 1 1 1 0

PASAIA 0 2 6 1

SUKARRIETA 0 0 0 0

ZIERBENA 0 0 0 0

ZUMAIA 0 2 3 3

TOTAL ARRANTZA-
UDALERRIAK

3 32 22 5

TOTAL ARRANTZA-
UDALERRIAK EZ DIRENAK 4 29 24 14

TOTAL ITSASERTZA 7 61 46 19

TOTAL EAE 10 72 56 20

Industria-establezimendu kopurua arrantza-udalerrieta n (arrantzarekin
lotutako jarduerak)



ERROLDATUTAKO 
ETXEBIZITZA-KOPURUA BIZTANLE-KOPURUA

ETXEBIZITZA-DENTSITATE 
BIZTANLEKO

2001 2006 2001 2006 2001 2006
Abanto eta Zierbena 3.783 4.207 9.033 9.608 %41,88 %43,79

Aia 645 960 1.650 1.773 %39,09 %54,15
Aizarnazabal 234 274 533 614 %43,90 %44,63

Ajangiz 169 177 414 441 %40,82 %40,14
Amoroto 133 172 367 396 %36,24 %43,43
Arratzu 169 167 380 351 %44,47 %47,58

Astigarraga 1.563 1.996 3.641 4.242 %42,93 %47,05
Bakio 2.498 2.716 1.671 2.114 %149,49 %128,48

Barakaldo 37.754 45.060 96.421 95.640 %39,16 %47,11
Barrika 622 693 1.170 1.375 %53,16 %50,40

Berango 2.176 2.485 5.040 6.012 %43,17 %41,33
Bermeo 7.240 7.933 16.907 16.909 %42,82 %46,92

Berriatua 388 509 944 1.177 %41,10 %43,25
Bilbo 146.109 156.231 353.943 354.145 %41,28 %44,11

Busturia 1.153 1.236 1.670 1.715 %69,04 %72,07
Deba 2.633 2.865 5.162 5.313 %51,01 %53,92

Donostia 77.392 84.583 813 183.308 %9519,31 %46,14
Ea 726 815 457 844 %158,86 %96,56

Elantxobe 397 415 22.729 444 %1,75 %93,47
Erandio 8.787 10.592 991 23.653 %886,68 %44,78

Errenteria 15.438 17.073 38.903 37.853 %39,68 %45,10
Forua 418 441 991 975 %42,18 %45,23
Gatika 521 683 1.253 1.419 %41,58 %48,13

Gautegiz Arteaga 509 557 848 882 %60,02 %63,15
Gernika-Lumo 6.424 7.136 15.433 15.959 %41,63 %44,71

Getaria 1.241 1.459 2.463 2.525 %50,39 %57,78
Getxo 30.275 31.656 83.955 82.327 %36,06 %38,45

Gizaburuaga 64 86 145 179 %44,14 %48,04
Gorliz 3.803 4.156 4.386 5.049 %86,71 %82,31

Hernani 7.872 8.318 18.531 18.943 %42,48 %43,91
Hondarribia 7.990 7.857 15.050 16.073 %53,09 %48,88

Erroldatutako etxebizitza-kopurura, biztanle-kopurua eta etxebizitza-dentsitatea
biztanleko



ERROLDATUTAKO 
ETXEBIZITZA-KOPURUA BIZTANLE-KOPURUA

ETXEBIZITZA-DENTSITATE 
BIZTANLEKO

2001 2006 2001 2006 2001 2006
Ibarrangelu 508 550 538 574 %94,42 %95,82

Irun 23.406 26.253 56.625 60.261 %41,34 %43,57
Ispaster 284 340 606 618 %46,86 %55,02

Kortezubi 154 193 379 392 %40,63 %49,23
Leioa 10.608 11.777 28.046 29.100 %37,82 %40,47

Lekeitio 4.742 4.993 7.435 7.307 %63,78 %68,33
Lemoiz 564 608 897 950 %62,88 %64,00
Lezo 2.457 2.576 5.853 5.945 %41,98 %43,33

Mendexa 195 245 352 400 %55,40 %61,25
Mundaka 1.389 1.490 1.843 1.879 %75,37 %79,30
Murueta 115 144 222 302 %51,80 %47,68
Muskiz 2.672 3.076 6.275 6.839 %42,58 %44,98
Mutriku 2.152 2.525 4.807 4.795 %44,77 %52,66
Oiartzun 3.423 3.965 9.203 9.829 %37,19 %40,34
Ondarroa 3.672 3.736 9.845 9.277 %37,30 %40,27

Orio 2.003 3.003 4.395 4.695 %45,57 %63,96
Ortuella 3.582 3.731 8.785 8.618 %40,77 %43,29
Pasaia 7.244 7.391 16.557 16.160 %43,75 %45,74
Plentzia 2.482 2.597 3.622 4.069 %68,53 %63,82

Portugalete 19.663 20.383 52.111 49.118 %37,73 %41,50
Santurtzi 18.199 20.597 47.736 47.320 %38,12 %43,53
Sestao 12.789 13.074 32.533 30.036 %39,31 %43,53

Sopelana 5.118 5.758 10.371 11.861 %49,35 %48,55
Sukarrieta 411 417 317 354 %129,65 %117,80

Urduliz 1.267 1.384 3.094 3.139 %40,95 %44,09
Usurbil 2.333 2.487 5.295 5.723 %44,06 %43,46

Trapagaran 5.160 5.429 12.586 12.508 %41,00 %43,40
Zarautz 11.797 11.548 21.074 22.323 %55,98 %51,73
Zestoa 1.488 1.737 3.138 3.311 %47,42 %52,46

Zierbena 573 593 1.177 1.283 %48,68 %46,22
Zumaia 3.693 4.064 8.455 8.837 %43,68 %45,99

Erroldatutako etxebizitza-kopurura, biztanle-kopurua eta etxebizitza-dentsitatea
biztanleko (jarraipena)



ERROLDATUTAKO 
ETXEBIZITZA-KOPURUA

BIZTANLE-KOPURUA
ETXEBIZITZA-DENTSITATE 

BIZTANLEKO
2001 2006 2001 2006 2001 2006

ITSASERTZA GUZTIRA 523.269 570.172 1.070.066 1.260.081 %48,90 %45,25

ARRANTZA-UDALERRIAK 43.426 46.628 113.099 91.790 %38,40 %50,80
ARRANTZA-UDALERRIAK 

EZ DIRENAK
479.843 523.544 956.967 1.168.291 %50,14 %44,81

EAE GUZTIRA 878.600 980.051 2.101.478 2.133.684 %41,81 %45,93

Erroldatutako etxebizitza-kopurura, biztanle-kopurua eta etxebizitza-dentsitatea
biztanleko (jarraipena)



ETXEBIZITZA ZAHARRENAK DITUZTEN ARRANTZA-UDALERRIEN  
RANKINGA

Udalerria %
50 urte baino gehiago

dituzte etxeak
PASAIA %25,26 1830

MUNDAKA %21,81 303

GETARIA %21,68 269

BERMEO %21,41 1550

MURUETA %20,00 23

ZIERBENA %17,63 101

HONDARRIBIA %13,90 1111

ONDARROA %12,53 460

SUKARRIETA %12,41 51

LEKEITIO %12,38 587

LEMOIZ %11,35 64

ELANTXOBE %11,08 44

ZUMAIA %8,72 322

MUTRIKU %8,09 174

ORIO %5,74 115

EROSOTASUN-INDIZE TXIKIENEKO ETXEBIZITZAK 
DITUZTEN ARRANTZA-UDALERRIEN RANKINGA

Udalerria Indizea

ONDARROA 55,84

PASAIA 56,89

MUTRIKU 60

GETARIA 62,52

MUNDAKA 64,7

LEKEITIO 64,85

BERMEO 65,59

ZIERBENA 66,19

MURUETA 67,17

ORIO 68,63

LEMOIZ 68,8

ELANTXOBE 69,29

ZUMAIA 71,37

SUKARRIETA 74,97

HONDARRIBIA 76,94

Etxebizitza zaharrenak dituzten arrantza-udalerrien  rankinga



UDALERRIA BALIOA RANKINGA 1

ZIERBENA 79,72 1

HONDARRIBIA 76,33 11

PASAIA 72,7 38

ORIO 68,81 73

LEMOIZ 68,45 78

ZUMAIA 67,96 82

GETARIA 65,81 108

ONDARROA 63,05 171

MUTRIKU 62,85 174

BERMEO 62,63 179

SUKARRIETA 61,81 194

MURUETA 61,56 199

MUNDAKA 61,37 202

LEKEITIO 60,43 216

ELANTXOBE 60,34 218

1 Rankinga egiterakoan, EAEko udalerri guztiak (251) hartu dira kontuan eta taula honetan, 
arrantza-udalerriek horretan dituzten balioak jasotzen dira. 

Arrantza-udalerrien irisgarritasun-taula



Arrainen eta beste itsas
produktuen izoztuen edo

hoztuen elaborazioa

Arrain-kontserben
fabrikazioa

Arrain ketuen
produktuen
elaborazioa

Ontzi eta egitura
flotatzaileen
eraikuntza

Aisialdiko eta kiroleko
ontzien eraikuntza

BERMEO 1 8 0 4 1

ELANTXOBE 0 0 0 0 0

GETARIA 0 5 0 2 0

HONDARRIBIA 0 0 0 2 0

LEKEITIO 0 2 0 0 0

LEMOIZ 0 0 0 0 0

MUNDAKA 0 3 0 1 0

MURUETA 0 0 0 1 0

MUTRIKU 1 6 0 1 0

ONDARROA 0 5 0 1 0

ORIO 1 1 0 1 0

PASAIA 0 3 0 6 1

SUKARRIETA 0 0 0 0 0

ZIERBENA 0 0 1 0 0

ZUMAIA 1 2 0 3 3
ARRANTZA-

UDALERRIAK GUZTIRA
4 35 1 22 5

EAE guztira 12 76 2 56 20

Iturria: DIRAE Euskadiko ekonomia-jardueretako direktorioa

Arrantzarekin lotutako jardueretako industria-establez imenduen kopurua
arrantza-udalerrietan 2009an



Iturria:  2009-2013 Arrantzako Plan Estrategikoa

* TAC : Urteko harrapaketa-kopurura

TAC-ek urtez urte jaisteko joera dute, Euskal Herriko ontziak ibiltzen diren arrantza-guneen egoera dela eta

TAC-ak, kuotak eta harrapaketak 2008-2009



Iturria:  2009-2013 Arrantzako Plan Estrategikoa

TAC-ak, kuotak eta harrapaketak 2008-2009 (jarraipena)



Iturria:  2009-2013 Arrantzako Plan Estrategikoa

Inkesta egindako etxeetan nahiago dituztenak arrantza-produktu freskoak dira eta haien atzetik, kontserban 
dauden produktuak, eta izoztu gordina. Urte hauei dagokienez, kontserbetako erosketan jaitsiera handi bat 
ematen ari da.

Arrantza-produktuen etxeetako erosketaren eboluzioa 200 3-2007



EKONOMIA-JARDUERARAKO KALIFIKATUTAKO AZALERA HA
Okupatua Libre Guztira

Abanto 106,67 60,93 167,6
Aia 21,82 13,78 35,6

Aizarnazabal 15,67 6,67 22,34
Ajangiz 8,32 1,5 9,82
Amoroto 3,59 0 3,59
Arraztu 0 0 0

Astigarraga 51,8 25,05 76,85
Bakio 2,8 2,64 5,44

Barakaldo 174,63 48,45 223,03
Barrika 0 6,75 6,75

Berango 16,34 0,5 16,84
Bermeo 25,49 3,93 29,42

Berriatua 15,62 3,24 18,86
Bilbo 358,467 33,142 391,609

Busturia 1,44 1,5 2,94
Deba 44,26 29,3 73,56

Donostia 177,37 91,83 269,2
Ea 0,91 0 0,91

Elantxobe 0 0 0
Erandio 118,75 45,25 164

Errenteria 70,64 27 97,64
Forua 1,7 0 1,7
Gatika 7,51 3,58 11,09

Gauteguiz Arteaga 0 0 0
Gernika lumo 48,37 4,43 52,8

Getaria 9,62 0 9,62
Getxo 10,57 15 25,57

Gizaguruaga 5,9 3,15 9,05
Gorliz 0 3,35 3,35

Hernani 109,15 45,1 154,25
Hondarribia 15,78 43,2 58,98

SUPERFICIE CALIFICOMA PARA ACTIVIDOM ECONÓMICA HA
Okupatua Libre Guztira

Ibarrangelu 0 0 0
Irun 188,07 75,24 263,31

Ispaster 0 9,57 9,57
Kortezubi 0 0 0

Leioa 97,67 47,1 144,77
Lekeitio 4 0 4
Lemoiz 0 3,17 3,17
Lezo 67,21 2,54 69,75

Mendexa 0 0 0
Mundaka 16,83 0 16,83
Murueta 4,29 0 4,29
Muskiz 170,01 13,3 183,31
Mutriku 9 1,2 10,2
Oiartzun 86,54 78,69 165,23
Ondarroa 11,68 3 14,68

Orio 2,55 0,74 3,29
Ortuella 34,34 33,15 67,49
Pasaia 42,63 0 42,63
Plentzia 0 0 0

Portugaleta 19,47 15,83 35,3
Santurtzi 37,16 12,76 49,92
Sestao 100,55 42 142,55

Sopelana 13,5 1,5 15
Sukarrieta 0 0 0

Urduliz 19,54 5,7 25,24
Usurbil 64,61 10,3 74,91

Trapagaran 152,82 27,03 179,85
Zarautz 40,76 17,99 58,75
Zestoa 21,26 46,1 67,36

Zierbena 5,5 0 5,5
Zumaia 63,52 20,3 83,82

Ekonomia-jarduerarako kalifikatutako azalera Ha.



UDALERRIAK 2007. urtea

HONDARRIBIA 56,8

IRUN 55,72

PASAIA 51,23

ASTIGARRAGA 50,99

OIARTZUN 50,69

ERRENTERIA 50,10

LEZO 49,48

HERNANI 49,05

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 46,68

PLENTZIA 45,54

Taula: Euskadiko beste udalerrietara joateko
batez besteko denbora (minutuetan)

UDALERRIA 2006. urtea

ISPASTER 19,82

EA 18,56

GIZABURUAGA 18,30

LEKEITIO 17,88

MUNDAKA 16,95

MENDEXA 16,77

ELANTXOBE 16,66

IBARRANGELU 16,52

AMOROTO 16,41

SUKARRIETA 15,39

Taula: Errepide nagusietara sartzeko batez
besteko denbora (minutuak)

UDALERRIA 2006. urtea

HERNANI 49,85
PASAIA 49,65
AMOROTO 45,58
ASTIGARRAGA 45,02
BUSTURIA 42,81
AIA 42,67
MURUETA 41,91
SESTAO 41,76
PLENTZIA 38,54
AJANGIZ 38,42
ERANDIO 38,41
SUKARRIETA 38,08

Taula: Lurralde Historikoaren hiriburura
dagoen distantzia (itzulinguruko %)

Taula: Lurralde historikoaren hiriburuan sartzeko
batez besteko denbora (minutuetan) 2006

UDALERRIAK 2006. urtea

AMOROTO 38,33

MENDEXA 37,15

GIZABURUAGA 35,89

ONDARROA 35,32

LEKEITIO 34,58

ISPASTER 32,70

BERRIATUA 32,64

EA 30,48

ELANTXOBE 28,58

IBARRANGELU 27,49

MUTRIKU 26,00

BUSTURIA 25,97
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ZONAKATZEAZONAKATZEAII. ERANSKINA



Azterlanean erabilitako adierazleak:

� Arrantza-sektorea
� Bizi-kalitatea
� Garapen ekonomikoa
� Ingurumen-egoera

Lurralde-banaketako esparrua : udalerria.



� Ontziteriaren ontzi-kopurua azpisektoreen arabera (Baxura, Altura freskoa, ….) eta guztira

� Ontziteriaren tripulazioa azpisektoreen arabera (Baxura, Altura freskoa, …) eta guztira

� Ontziteria osoaren enplegua 

� Ontziteriaren batez besteko adina azpisektoreen arabera (Baxura, Altura freskoa,… ) eta guztira

� Ontziteria osoaren GTk

� Ontziteria osoaren ZP 

� Arrantzako, aisialdiko edo merkataritzako portua .

1. Arrantza-sektorea



Demografia

� Biztanleria sexuen arabera eta guztira

� Zahartze-indizea

� Biztanleria-dentsitatea

� Demografia-mendekotasuneko indizea

� Mendekotasun sozialeko laguntzak jasotzen dituzten unitateak
� Goi mailako ikerketerara sartzen diren biztanleak

� Azalera Km2

� Udal ekipo eta eraikuntza irisgarriak (%)

� Kostaldearen luzera (km)

� Udalerriaren malda (%) 0<10, 10<20, 20<30 eta >30ko zatietan
� Kosta/osoaren %

Hirigintza

2. Bizi-kalitatea



Garraioa

� Konektibitatea/Garario publikoa-udalerri kopurua
� Udalerrirako irisgarritasuna (Km/orduko)

� Kanpoko migrazio-saldoa (% )

� Atzerriko biztanle etorkinak (%)
� UE-27 kanpoko atzerriko biztanle etorkinak (%)

� Jaiotza-tasa (%)

Biztanleen mugimendua

Etxebizitza

� Familia-etxebizitzetako erosotasun-indizea

… Bizi-kalitatea



� Enplegua guztira

� Establezimendu/biztanleriaren ratioa

� BPGd per capita (BPGd okupatuagatik (euro arruntak)

� INDUSTRIA-sektoreak BPGdri egiten dion ekarpena (%)

� ZERBITZUAK Sektoreak BPGdari egiten dion ekarpena (%)

� INEMean erregistratutako biztanleria (16-64 urte) eta sexuen bidez banatuta

� Txikizkako merkataritza-azalera biztanleko (m2)

� Txikizkako merkataritza-dentsitatea (txikizkako denden kopurua /1.000 biztanleko)

Garapen ekonomikoa

� Zeharkako arrantza-enplegua: arraineko kontserbak, ontzi-sektorea, institutu ozeanografikoak, arrantza-eskolak, kofradiak 

eta elkarteak.

� Kontserbagileen establezimendu-kopurua

� Arrantza-enpleguaren ordezkotasuna

� Arrantza+kontserbetako enpleguaren ordezkotasuna

� Arrantzaren BPGdren %/ BPGd guztira

� Arrantza-sektoreak+kontserba-industriek+ontzi-eraikuntzak BPGdri egiten dioten ekarpena

Arrantzaren eta trakzio-jardueren garapen ekonomikoa

3. Garapen ekonomikoa
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� NATURA 2000 Sarean inskribatutako azalera (Ha)

� NATURA 2000 Sarean inskribatutako azalera, interes komunitarioko habitat edo lehentasuneko hab itat gisa 

sailkatutakoa (Ha)

� Parkeek okupatutako azalera (%)

4. Ingurumen egoera



Zonakatzearen proposamenerako hurrengo adierazleak i zan dira kontuan:

� Per capita BPGd %/LAPren batez bestekoa

� Arrantza-enpleguaren ordezkotasuna

� Arrantza-sektoreak eta trakzio-industriek udal BEGdri egiten dioten ekarpena (%)

� Biztanleriaren eboluzioa azken hamarkadan (1998-2008)

� Kostaldeko edo barnealdeko udalerria

• Per cápita BPGd /LAPren batez bestekoak udalerriaren a berastasun -maila adierazten du; arrantza-

enpleguaren ordezkotasunak eta arrantza-sektorearen eta trakzio-industrien ekarpen a udal 

BEGdari (%) udalerriak arrantza-sektorearekin duen lotura deskribatzen dute.



KATEGORIA ZONAKATZE-PROPOSAMENA

1

Per capita BPGd LAPren udalerrien batez bestekoaren azpitik
Arrantza-enpleguaren ordezkotasuna >%15

BERMEO

ELANTXOBE

GETARIA

ONDARROA

Zonakatze-proposamena



KATEGORIA ZONAKATZE-PROPOSAMENA

2

Per capita BPGd LAPren udalerrien batez bestekoaren azpitik
Arrantza-enpleguaren ordezkotasuna %3 eta <%15 berdina edo handiagoa
Biztanleria mantendu edo galdu dute azken hamarkadan (1998-2008)

LEKEITIO

PASAIA

... Zonakatze-proposamena



KATEGORIA ZONAKATZE-PROPOSAMENA

3

Per capita BPGd LAPren udalerrien batez bestekoaren azpitik
Arrantza-enpleguaren ordezkotasuna %3 eta <%15 berdina edo handiagoa
Biztanleria hazi da azkeneko hamarkadan (1998-2008)

HONDARRIBIA

LEMOIZ

ORIO

... Zonakatze-proposamena



KATEGORIA ZONAKATZE-PROPOSAMENA

4

BPGd LAPren udalerrien batez bestekoaren azpitik
Arrantza-enpleguaren ordezkotasuna >%0 eta <%3 artean
Arrantza-sektoreak eta trakzio-industriek BEGdri egindako ekarpena >%5 

MUNDAKA

MUTRIKU

... Zonakatze-proposamena



KATEGORIA ZONAKATZE-PROPOSAMENA

5

BPGd LAPren udalerrien batez bestekoaren azpitik
Arrantza-enpleguaren ordezkotasuna >%0 eta <%3 artean
Arrantza-sektoreak eta trakzio-industriek BEGdri egindako ekarpena <%5

BILBO

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

GETXO

PLENTZIA

PORTUGALETE

SANTURTZI

... Zonakatze-proposamena



KATEGORIA ZONAKATZE-PROPOSAMENA

6

Ez dituzte aurreko baldintzak betetzen
Kosta dute

AIA GAUTEGIZ ARTEAGA SESTAO

BAKIO GORLIZ SOPELANA

BARRIKA IBARRANGELU SUKARRIETA

BERRIATUA ISPASTER ZARAUTZ

BUSTURIA LEZO ZIERBENA

DEBA MENDEXA ZUMAIA

EA MUSKIZ

... Zonakatze-proposamena



KATEGORIA ZONAKATZE-PROPOSAMENA

7

Ez dituzte aurreko baldintzak betetzen
Ez dute kostarik

ABANTO ZIERBENA BERANGO HERNANI ORTUELLA

AIZARNAZABAL ERANDIO IRUN RENTERIA

AJANGIZ FORUA KORTEZUBI URDULIZ

AMOROTO GATIKA LEIOA USURBIL

ARRATZU GERNIKA-LUMO MURUETA VALLE DE TRAPAGA – TRAPAGARÁN

ASTIGARRAGA GIZABURUAGA OIARTZUN ZESTOA

BARAKALDO

... Zonakatze-proposamena



Zonakatze-mapa - Bizkaia



Zonakatze-mapa - Gipuzkoa



MUNICIPIO
Municipios Altamente 

Dependientes 
de la Pesca o solo PTS

Propuesta de Zonificación
% de PIB percapita/media 

PTS

Representatividad empleo 
pesquero 2008

MUNIC

Aportación Sector 
Pesquero+Indus 

conser+Construcción naval 
al VAB (%) 2005

Población total Evolución Longitud de costa (Km)

Bermeo A.D. 1 63,44% 24,19% 27,99% -0,29% 18,80
Elantxobe A.D. 1 35,73% 39,29% 8,11% -9,50% 4,05

Getaria A.D. 1 82,34% 35,13% 15,74% 10,23% 11,23
Ondarroa A.D. 1 51,93% 24,64% 19,90% -11,14% 6,80

Lekeitio A.D. 2 39,73% 3,70% 5,51% 0,32% 5,01
Pasaia A.D. 2 55,93% 3,76% 6,80% -7,30% 19,07

Hondarribia A.D. 3 47,37% 8,83% 4,80% 12,16% 25,38
Lemoiz A.D. 3 44,40% 10,53% 1,46% 17,56% 11,61

Orio A.D. 3 43,21% 14,01% 9,44% 15,72% 7,57
Mundaka A.D. 4 51,65% 1,02% 16,77% 4,49% 6,78

Mutriku A.D. 4 46,06% 1,49% 7,98% 4,85% 12,13
Bilbao PTS 5 79,90% 0,01% 0,02% -1,43% 0,00

Donostia-San Sebastián PTS 5 81,82% 0,07% 0,11% 3,38% 44,68
Getxo PTS 5 43,04% 0,02% 0,07% -2,07% 17,68

Plentzia PTS 5 46,88% 2,30% 0,89% 26,17% 0,54
Portugalete PTS 5 35,90% 0,03% 0,09% -9,89% 1,39

Santurtzi PTS 5 37,79% 0,55% 1,15% -4,00% 14,59
Aia PTS 6 147,81% 0,00% 1,46% 12,30% 1,75

Bakio PTS 6 60,74% 0,00% 0,00% 51,54% 7,94
Barrika PTS 6 39,28% 0,00% 0,00% 31,69% 0,01

Berriatúa PTS 6 175,56% 0,00% 6,01% 34,24% 3,58
Busturia PTS 6 34,61% 0,00% 0,31% 2,94% 3,39

Deba PTS 6 100,93% 0,00% 0,00% 7,39% 9,41
Ea PTS 6 65,01% 0,00% 0,00% 9,72% 0,92

Gautegiz Arteaga PTS 6 33,70% 0,00% 0,00% 7,27% 3,10
Górliz PTS 6 41,91% 0,00% 0,00% 38,84% 7,81

Ibarrangelu PTS 6 32,93% 0,00% 0,00% 18,18% 9,35
Ispaster PTS 6 69,59% 0,00% 0,00% 7,64% 4,02

Lezo PTS 6 95,94% 0,00% 0,48% 3,86% 0,84
Mendexa PTS 6 42,55% 0,00% 0,00% 21,41% 5,82

Muskiz PTS 6 308,96% 0,00% 0,05% 15,78% 0,67
Sestao PTS 6 45,03% 0,00% 3,03% -12,14% 0,31

Sopelana PTS 6 38,63% 0,00% 0,08% 24,73% 3,91
Sukarrieta A.D. 6 211,86% 0,00% 0,00% 4,55% 3,91

Zarautz PTS 6 58,96% 0,00% 0,03% 13,99% 6,42
Zierbena A.D. 6 580,20% 4,33% 0,52% 15,47% 16,90

Zumaia A.D. 6 100,41% 0,00% 4,37% 9,56% 11,67
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena PTS 7 86,03% 0,00% 0,41% 9,03% 0,00

Aizarnazabal PTS 7 218,19% 0,00% 0,00% 20,26% 0,00
Ajangiz PTS 7 372,16% 0,00% 0,00% 10,97% 0,00

Amoroto PTS 7 148,61% 0,00% 0,00% 9,19% 0,00
Arratzu PTS 7 71,27% 0,00% 0,00% -8,21% 0,00

Astigarraga PTS 7 161,53% 0,00% 0,00% 41,27% 0,00
Barakaldo PTS 7 63,40% 0,00% 0,05% -1,34% 0,00

Berango PTS 7 54,73% 0,00% 0,00% 37,31% 0,00
Erandio PTS 7 95,05% 0,00% 1,08% 3,36% 0,00

Forua PTS 7 81,05% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00
Gatika PTS 7 90,08% 0,00% 0,00% 29,14% 0,00

Gernika-Lumo PTS 7 63,28% 0,00% 0,28% 4,97% 0,00
Guizaburuaga PTS 7 314,35% 0,00% 0,80% 38,93% 0,00

Hernani PTS 7 96,82% 0,00% 0,05% 2,35% 0,00
Irun PTS 7 70,45% 0,00% 0,40% 10,36% 0,00

Kortezubi PTS 7 35,46% 0,00% 0,00% 14,57% 0,00
Leioa PTS 7 99,56% 0,00% 0,24% 8,94% 0,00

Murueta A.D. 7 102,48% 0,00% 0,00% 39,82% 0,00
Oiartzun PTS 7 130,14% 0,00% 2,33% 9,36% 0,00
Ortuella PTS 7 64,84% 0,00% 0,00% -3,12% 0,00

Rentería PTS 7 49,00% 0,00% 0,15% -2,21% 0,00
Urdúliz PTS 7 81,68% 0,00% 7,99% 16,81% 0,00
Usurbil PTS 7 215,82% 0,00% 0,28% 9,67% 0,00

Valle de Trápaga-Trapagaran PTS 7 156,77% 0,00% 0,00% -2,14% 0,00
Zestoa PTS 7 105,54% 0,00% 0,00% 7,67% 0,00

CLASIFCACIÓN DEL INDICADOR D.E. D.E. Pesca y activ tractoras D.E. Pesca y activ tra ctoras C.V. - Demografía C.V. -Urbanismo

MEDIA AD 14,24% 9,95% 7,10% 11,49
MEDIA PTS 9,66% 4,03% 10,90% 4,98

INDICADORES EMPLEADOS EN LA ZONIFICACIÓN



� Ontziteria guztiaren enplegua: Ateratze-sektorearen itsasoko eta lurreko enplegua jasotzen du.

� GT (Gross Tonnage edo Tona gordina): Ontzien edukiera neurria.

� Z.P: (Zaldi-potentzia): Ontziaren potentzia.

� Zahartze-indizea: 65 urte eta gehiagoko biztanleen ehunekoa udalerrian edo erakundean.
� Biztanleria-dentsitatea: Biztanleak km2

� Demografia-mendekotasuneko indizea: ““Mendeko” adinetan dauden pertsonen (0-19 urte bitartekoak eta 65 urte baino 
gehiago dituztenen) kopuruaren eta “ekonomikoki ekoizten duten” pertsonen (20-64 urte) kopuruaren arteko harremana. 

� Giza larrialdiko laguntzak jasotzen dituzten unitat eak: 1.000 biztanleko giza larrialdiko laguntza (GLL) jasotzen duten 
bizikidetza-unitateen kopurua.

� Udal ekipamendu eta eraikuntza irisgarriak: Publikora irekitako eta irisgarriak diren udal eraikuntzen % jasotzen du, 
publikora irekita dauden eraikuntza guztien artean.

� Udalerriaren konektibitatea garraio publikoaren bide z /udalerri kopurua: Udalerrietako bakoitza lotuta dagoen 
Euskadiko A.E.ko udalerri-kopurua, hiriarteko autobuseko zerbitzu-lineen bidez.

� Udalerriarekiko irisgarritasuna (km/orduko): Udalerri bakoitzetik EAEko beste udalerrietara lerro zuzenean neurtutako 
batez besteko distantzia eta udalerri bakoitzetik EAEko beste udalerrietara joateko dagoen batez besteko denbora.

� Familia-etxebizitzen erosotasun-indizea: Erosotasun-indizeak familia-etxebizitza nagusietan instalaziorik ez egotea 
modu sintetikoan neurtzen du. Horrela horren balioak izan dezaketen erosotasun- edo ongizate-mailara gerturatzeko 
aukera eskaintzen du.

� Jaiotza-tasa: Urtean egondako jaiotza bizien eta udalerriaren batez besteko biztanleen arteko harremana, 1.000 
biztanleko. Hau da, jaiotzak biztanleriaren hazkundeari egiten dioten ekarpena neurtzen du.

� Txikizkako merkataritza-azalera biztanleko (m 2): Udalerrian kokatutako txikizkako merkataritzako establezimenduen 
salmenta-azaleren batuketaren eta biztanleriaren arteko kozientea.

Adierazleen definizioak:
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Eranskina


