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Lurralde antolamendua 

Azken urteotan asko hazi da Zumaia, 
etxe eta industrialde berriak eraiki dira. 
Orain arteko ereduaren inguruko 
hausnarketa beharrezkoa da; herriak 
zenbat eta nola hazi behar duen 
zehaztu behar da. 
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Lurralde antolamendua 

Arau Subsidiarioak eguneratu behar 
dira, paisaiaren antolaketa eta lurralde 
jasangarriaren helburua jasota, eta 
etxebizitza eskaria zehaztuta. 
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Lurralde antolamendua 

Dagoeneko eraikita dauden auzoak 
birgaitu eta irisgarritasuna hobetzeko 
neurriak (igogailuak jartzea, espaloiak 
zabaltzea...) behar dira. Behar 
handiena duten auzoen artean daude 
Alde Zaharra (Plan Berezia beharko 
duena), San-Jose Odieta eta Estazioko 
auzoa 
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Lurralde antolamendua 

Oinezkoek eta bizikletek protagonismo 
handiagoa hartzeko, autoen presentzia 
gutxitzea eta aparkalekuak antolatzea 
beharrezkoa da (eredua definitu). 
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Lurralde antolamendua 

Natura eta geologian herri aberatsa da 
Zumaia (Biotopoa, Urolako itsas adarra, 

. Aberastasun hori aintzat hartu, 
eta kudeaketa-planak garatu behar dira. 
Bestelako erabilera batzuekin 
bateragarritasuna landu behar da 
(nekazaritza, hirigintza, turismoa...) 
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Garapen ekonomikoa 

Herri aberatsa da Zumaia (norbanako 
BPGean Aia edo Getariaren azpitik 
baina Gipuzkoa eta EAEko 
batezbestekoen gainetik dago), baina 
alde handiak daude sektoreen, adin-
tarteen eta sexuaren arabera. 
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Garapen ekonomikoa 

Lehen sektoreak pisu oso mugatua du 
herriko ekonomian. Industria da Zumaiako 
sektore ekonomiko nagusia, eta hau 
garatzeko azpiegitura egokiak daude. 
Zerbitzuak, pixkanaka, indartzen ari dira. 
Laugarren sektorearen koordinazio eta 
garapenean aurrera egin dezakegu, 
besteak beste, zaintza lanen inguruko 
ekonomia jarduera antolatu eta garatuta. 
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Garapen ekonomikoa 

Turismoak gorakada izan du azken 
urteotan. Geoparkea oinarri duen 
kalitatezko turismoaren aldeko apustua, 
lurraldearen garapen jasangarriaren 
aldekoa, eta, hori garatzeko, beharrezko 
azpiegitura (Algorriko IZren zaharberritzea, 

 eta zerbitzuak (bisita 
gidatuak, garraioa, ostatua, jatetxeak, 

 aurreikusteko beharra dago. 
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Garapen ekonomikoa 

Gutxigatik bada ere, lanerako adina 
eduki eta lanean edo lan bila dabilen 
biztanleria portzentaje baxuena duen 
herria da Urola Kostan, bai eta 
langabezia tasa baxuena duena ere. 
Nolanahi ere, emakumeek, gazteek eta 
45 urtetik gorakoek zailtasunak dituzte 
kalitatezko lan-baldintzak lortzeko. 
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Garapen ekonomikoa 

Udalaren ekonomia eta finantza 
egoera ona da, aurrekontuak orekatuak 
daude eta ia ez du zorrik. Zarautz eta 
Aiarekin batera, biztanle bakoitzeko 
Urola Kostako gastu baxuenetakoa 
duen herria da, aurrekontuetako 
inbertsioen gauzatze maila 
mugatuagatik, batez ere. 
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Zerbitzu eta ekipamenduak 

Biharko Zumaiara Boga 



Zerbitzu eta ekipamenduak 

Gizarte Zerbitzuek laguntza ematetik harago, lan 
hezitzailea egiten dute. Arlo honetako 
baliabideak hazi badira ere, beharrek ere 
nabarmen egin dute gora (beste jatorri batekoak, 
langabetuak, desgaitasunak dituztenak, 
menpekotasuna, baliabide falta dutenak, 
gizarteratzeko zailtasunak dituztenak, 
familia/haur/nerabeak...), eta gero eta kasu 
konplexuagoak dira. Baliabide gehiago behar 
dira. 
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Zerbitzu eta ekipamenduak 

Gizarte zerbitzuen alorra 
berrantolatzeko, zerbitzuak ezagutzera 
ematea eta ekipamenduen gaineko 
hausnarketa egitea beharrezkoa da. 
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Zerbitzu eta ekipamenduak 

Adinekoentzako zerbitzu ugari dago 
herrian, baina hauek indartu eta 
egungo beharretara egokitzeko premia 
dago. 
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Zerbitzu eta ekipamenduak 

Familia, haur eta gazteentzako zerbitzu ugari 
dagoen arren, hauek indartzeko beharra ikusten 
da: arlo asistentzialean zein aisialdian (ludoteka 
eta gaztegunea txiki geratu dira, 0-6 urteko 
haurrentzako eskaintza indartzeko beharra 
dago). Gazteen beharrak zeintzuk diren jaso eta 
beraiekin batera plangintza bat garatzeko 
beharra dago, gazteen etorkizuna landu eta 
hobetzeko.  
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Zerbitzu eta ekipamenduak 

Kultur azpiegitura handia dago eta programazio 
egonkorra du. Zenbait eraikinen erabilera-irizpideak 
zehaztu (Torreberri, Komentuko  eta 
beraien arteko koordinazioan hobetu beharra . 
Hainbat azpiegiturak hobekuntzak behar dituzte: 
liburutegiak espazio falta du, udal artxiboa 
erabiltzeko mugak daude, elkarte askok espazio 
falta dute, Forondak, Ubillosek eta Zinemak 
hobetze-lanak behar dituzte. Kultur eragileen arteko 
koordinazioa eta elkarlanean hobetu beharra dago. 
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Zerbitzu eta ekipamenduak 

0-18 urte arteko hezkuntza eskaintza 
zabala dago Zumaian, baina ikasle 
kopuruaren hazkundeari erantzuteko 
ikastetxeen instalazio eta azpiegiturak 
handitu eta berritzeko premia larria dago. 
Programa asko garatzen dituzte ikastetxeek 
udalarekin elkarlanean. Ikastetxeen arteko 
harremanean sakondu beharra dago. 
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Zerbitzu eta ekipamenduak 

Kirol instalazio ugari dago, baina biztanleriaren 
hazkundeari erantzuteko azpiegiturak handitu 
eta zaharberritze lanak garatzeko premia handia 
dago, eta lan horiek planifikatu behar dira. Kirol 
elkarte ugari eta oso aktiboak daude, eta herritar 
askorengana iristen dira (eskola-kirola, 
guztiontzako kirol-jarduerak, txapelketak, 
sariak...). Kirol-hezitzaileen prestakuntzan 
sakondu beharra dago. 
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Herrigintza eta elkarbizitza 
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Herrigintza eta elkarbizitza 

Udalerri euskalduna da Zumaia, 
hizkuntza-politika definitua duena. 
Ezagutzak gora egin badu ere, erabilerak 
beheranzko joera hartu du azken hamar 
urteotan. Euskara eta gaztelania 
uztartzeko estrategiak landu behar dira, 

bultzatuz. Herriko 
hizkera babesteko neurriak behar dira. 
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Herrigintza eta elkarbizitza 

Zumaiarren % 17,6 Euskal Herritik kanpo 
jaiotakoa da, eta aniztasuna eta elkarbizitza 
sustatzeko baldintza egokiak daude, nahiz 
aurreiritzietan  eta  eta  
dikotomian lanketa sakona egin behar den.  
Etorri berrien bizi-baldintzak eta integrazioa 
hobetzeko lanean jarraitu behar da. Etorri 
berrientzat harrera-aterpetxea eta baliabide 
gehiagoren beharra ikusten da. 
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Herrigintza eta elkarbizitza 

Berdintasun politikak bultzatzeko saila dago 
Udalean, hainbat plan eta programa garatu dira 
(emakumeei erantzun integrala ematera bideratuak, 
indarkeria matxistaren kontra, balioak lantzeko, 
aukera berdintasuna sustatzeko...), eta Berdintasun 
Foroa eratua da, baina desberdintasun handiak 
daude, oraindik, Zumaian (lan-munduan, gizartean, 
errentetan, segurtasunean, kirolean, kulturan, 
hezkuntzan...), eta horiek lantzen jarraitu behar da. 
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Herrigintza eta elkarbizitza 

Bakegintza eta memoria historikoa gutxi 
landutako gaiak dira, eta sakontzeko premia 
dago. Sufrimendu guztiak ezagutu eta 
partekatzeko ekimenak bultzatzea eta 
errekonozimendua aitortzeko ekimenak martxan 
jartzea beharrezkoa da. 
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Herrigintza eta elkarbizitza 

Herri bizia eta dinamikoa da, askotariko elkarteak 
dituena (kiroletakoak, kulturakoak, aisialdikoak, 
ingurumenekoak, merkataritza, euskara, gizarte 

horien arteko harremanak sustatu beharra dago eta 
elkarren arteko komunikazioa eta koordinazioa 
hobetzeko alderdiak dira. Herritarren inplikazioa 
areagotzeko bideak urratu behar dira (elkarteetan, 
udalaren partaidetza prozesuetan, auzoetan...) 
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